
HØRINGSUTTALELSE  -  KOMMUNALE RETNINGSLINJER – MOTORFERDSEL 
 
 
Viser til brev fra Lebesby kommune av 10. juni 2020. 
 
Kunes Bygdelag er kjent med at Lebesby kommune skal fastsette egne retningslinjer for dispensasjon 
for motorferdsel i utmark. 
 
Når det gjelder disp for bevegelseshemmede / folk med funksjonshemninger er det i forslaget at det 
sør for RV 98 kun gis disp fra sesongstart og fram til 31.03. 
 
I praksis vil dette si at folk med bevegelseshemming / annet handicap ikke lenger vil kunne ta seg til 
sine tradisjonelt brukte lokale vann. De blir fratatt muligheten til dette. Vi vet hvilken breddegrad vi 
bor på, og folk er ikke på fjellet for drive rekreasjon i januar, februar og store deler av mars. Det vil i 
praksis si at kommunen setter en stopper for å gi disp sør for RV 98. 
 
Det samme vil også gjelde forslaget med at trassélengde ikke skal overstige 2000 meter fra løype til 
endepunkt. 
 
Kunes Bygdelags forslag til kommunale retningslinjer for scooter-disp er følgende: 
 
For lokalt fastboende personer videreføres i grove trekk dagens dispensasjonsregelverk. 
I Indre laksefjord bor det lokalt ikke mange fastboende personer.  Og det vil være enda færre som 
har bevegelseshemning / annet handicap som kan søke om denne type dispensasjon. De skal 
selvfølgelig få ha muligheten til å søke og få disp slik det praktiseres i dag for de det gjelder. Dette har 
med livskvalitet for våre innbyggere å gjøre. 
 
Det kan være fornuftig å se på antall disp som hver person kan få innvilget. Bygdelaget kan ikke se at 
det er noen grunn til at personer kan søke om så mange disp-trasseer at man i praksis har fri kjøring i 
kommunen. Disp-trasseene må være lokalt forankret. 
 
Dersom det er et problem for reindrifta at det er for mange personer som får innvilget disp fra 
løypenettet, må det derfor være folk som ikke bor lokalt og ikke har samme tilknytning til områdene. 
Da får man eventuelt fall stramme inn dispensasjonspraksisen for folk som ikke er lokalt bosatt. 
 
Kunes Bygdelag foreslår å videreføre 300-meters regel til å raste ut fra scooterløypa, og at det kan 
kjøres i fri lenge til vannkanten for å raste på islagte vann. 
 
Dersom Lebesby kommune er veldig opptatt av å ta hensyn til natur, artsmangfold, friluftsliv, 
rekreasjon og reindriftsnæring bør kanskje Lebesby kommune revurdere sin iver etter å gi bort store 
deler av kommunens naturarealer til vindkraftindustrien da dette er vår og våre etterkommeres 
naturarv. 
 
Det er ingen sammenheng mellom denne iveren og det å sette begrensninger for kommunens få 
innbyggere til å drive sitt tradisjonelle friluftsliv. 
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