
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: , Teams 
Dato: 19.01.2021 
Tidspunkt: 11:30 – 12:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Lise Beate Brekmoe LEDER AP 
Ola Dyrstad MEDL SP 
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Tore Yttregaard NESTL H 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader 
Tore Yttregaard meldte forfall grunnet tekniske problemer, rakk ikke innkalle vara. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Hanne Henriksen Utvalgssekretær 
Kristian Berg Utvalgssekretær 

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
Lise Beate Brekmoe  Ola Dyrstad 
 
______________________  _______________________ 
Kristian Berg               Hanne Henriksen 

                                        Saksliste 
 



Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/21 Referatsaker   

RS 1/21 Motorferdsel i utmark - Endring i tolkning av begrepet 
«eier» i nf § 5 c. 

 2020/15 

RS 2/21 Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet - Avgjørelse i 
klagesak 

 2020/547 

PS 2/21 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - transport av 
steinheller, samt vedhogst og frakt av ved til Nedrefosshytta 
med snøskuter 

 2021/51 

 
 

PS 1/21 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 19.01.2021  
 

Behandling: 
Referatsaker tatt til orientering. 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 

PS 2/21 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - transport av steinheller, samt vedhogst og frakt av 
ved til Nedrefosshytta med snøskuter 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 19.01.2021  
 

Behandling: 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Dispensasjonsutvalget viser til Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 og Motorferdselloven, og 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrags § 6 og innvilger 
dispensasjon for vintersesongen 2020/2021 i tråd med tillatelsen utgitt av Nasjonalparkstyret 
av 11.01.2021, fra Saraelv til Nedrefosshytta.  
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjonen er kun gyldig i sammenheng med nødvendig transport av ved, utstyr og 
materiell fra vedtaksdato frem til 15. mars 2021. 

 I tråd med begrensningene gitt av Reisa nasjonalparkstyre gis det dispensasjon for inntil 
12 turer. Én tur/retur med én snøskuter på omsøkt strekke regnes som én tur. Kjøres det 
med to snøskutere samlet regnes det som to turer osv. 

 Dispensasjonen er kun gyldig sammen med tillatelse og kjørebok utstedt av Reisa 
nasjonalparkstyre. Nevnte dokumenter skal forevises ved eventuell kontroll. 

o Kopi av kjørebok i utfylt stand skal sendes kommunen innen 25.mars 2021. 



 All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø 
og mennesker.  

 
For vintersesongen 2021/2022 og 2022/2023 gis det dispensasjon etter forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrags § 5 e) for inntil 6 turer per år fra 15. januar til 
15. mars. 
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjonen er kun gyldig for frakt av ved til Nedrefosshytta, og kun sammen med 
dispensasjon og kjørebok gitt av Reisa nasjonalparkstyre. Nevnte dokumenter skal 
forevises ved eventuell kontroll. Det må søkes særskilt til nasjonalparkstyret om 
dispensasjon til formålet. 

o Kopi av kjørebok i utfylt stand skal sendes kommunen innen 25. mars 2022 og 
2023. 

 Én tur/retur med én snøskuter på omsøkt strekke regnes som én tur. Kjøres det med to 
snøskutere samlet regnes det som to turer osv. 

 Turene må gjennomføres innen 15. mars 2022 og 15.mars 2023. 
 All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø 

og mennesker.  
 
Nordreisa kommune minner om at alle som utøver motorferdsel i innmark skal innhente 
grunneiers tillatelse fra berørte grunneier[e], jf. motorferdsellovens § 10. 
 
All motorferdsel i regi av søker forventes planlagt slik at unødvendig transport unngås, og at 
planlagt transport kan gjennomføres med så liten innvirkning for mennesker, naturmiljøet og 
reindrift som mulig. 
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. 
 
Dispensasjonen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven eller medvirker hertil, er straffeansvarlig etter motorferdsellovens § 12. 


