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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - ATV - VEIDNES 

FISKEFORENING 

PROSJEKT RUSSELAKS 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 21/2    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 8/21 Dispensasjonsutvalget 28.06.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune innvilger søknad fra Veidnes fiskeforening om tillatelse til å kjøre med 

inntil 2-stk ATV. 

Formål:  Transport av utstyr i forbindelse med utfiske av «Russelaks»  

 

Tidsrom:  01.7 – 31.07.21 

 

Hjemmel:  Nasjonal forskrift §6 

 

 

 

Veidnes fiskeforening  søker om tillatelse til å kjøre med  inntil 2-stk ATV fra fylkesveien,  

(Børselv – Veidnes), frem til utløpet av Lille-Porsangerelva i Lebesby.  

 

Omsøkt tidsrom: 1. – 31. Juli 2021  

 

Formål: Transport av utstyr i forbindelse med utfiske av «russelaks» Våren/sommeren 2021.  

I følge søknaden skal det kjøres i et gammelt kjørespor frem til elveosen.  

 

Vurdering:  

Veidnes fiskeforening forpakter vassdraget i Lille-Porsanger og Veidneselva.  

Denne sommeren, (2021), ventes et nytt innsig av «russelaks» og foreningen planlegger å foreta et 

utfiske av denne arten når den går opp i elvene.  

Det søkes da om tillatelse til å frakte inn nødvendig utstyr til elvemunningen i Lille-

porsangerelva. 

I søknaden opplyses det at transport med båt er lite aktuelt da området kun kan nås med båt på 

flo-sjø. 

 

Tiltaket er svært viktig for å begrense oppgangen av Russelaks. Selv om hele området er 

beskrevet som et svært viktig våtmarksområde, vil vi anbefale at søknaden innvilges.  

 

Vurdering av søknaden etter Naturmangfoldsloven §§ 8-12  

Nedenfor er det lagt inn en beskrielse av flora og fauna i omsøkt område. 
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Flora og vegetasjon Strandenga ved utløpet av Lille Porsangelv er bekrevet av Høiland (1980). Nederst i strandenga er det store ishavsstarr-eng og deretter 

saltsiv-eng med ishavsstjerneblom og eskimomure, som her er skilt ut som et eget grusstarrr-eng. Pølstarr-pøl finnes også. Dette synes å være den enste 

velutviklede strandenga i Laksefjorden.  

Stormyra, som ligger i den nederste delen av Lille Porsangvassdraget, ansees å ha internasjonal verneverdi (vernet i verneplan for myr (Fylkesmannen i Finnmark. 

1980).  

Myrkomplekset på nordsiden av elva omfatter jordvannsmyrer med middels rike vegetasjonstyper. Vegetasjonen sørsiden av elva har for det meste torvmoser i 

bunskiktet. Ute på selve myrflate dekker rundstarr store partier, bunnskiktet er svelttorvmose og bjørnetorvmose de viktigste.  

Fugl Det er påvist 73 fuglearter ved Lille Porsangen, av disse er 44 arter knyttet til våtmarksområdene. Strandområdene er vadefuglene tallrike. Det rike fuglelivet 

fører også til at en rekke rovfugler tiltrekkes området og 7 rovfuglarter  

Lille Porsangen er også et viktig beiteområder for bl.a. ærfugl vinterstid.  

Fisk Lille Porsangelv har laks, sjørøye og sjøørret. Det er opprettet en fredningssone utenfor elvemunningen (Forskved elvemunninger og utløp fra kraftverk i 

Finnmark av 14. mars 1997).  

 
Naturmangfoldsloven §§ 8-12  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8  

Det er i følge Naturbase og kart over sensitive arter registrert jerv og polasnipe som spesielt 
sårbare og trua arter i kjøretraseens influensområde. I tillegg er det registrert en rekke arter 
knyttet til våtmarksområdene i Lille Porsanger området. Kommunen vurderer omfange av 
kjøring til å være så lite at dette ikke skal ha nevneverdig betydning for naturmangfoldet.. Da 
kjøringen vil foregå i delvis oppkjørt spor vurderer vi at transporten heller ikke i nevneverdig 
grad vil skade vegetasjonen i den omsøkte traséen. Vi anser kunnskapsgrunnlaget i nml. § 8 som 
tilstrekkelig. Føre-var-prinsippet i nml. § 9 tillegges derfor liten vekt.  
 
Om samlet belastning § 10.  
Kjøring med ATV kan gi skader i terrenget. Vi forutsetter her at kjøringen vil ha et begrenset 
omfang og at det kjøres i etablerte spor. Kjøring med ATV vil medføre en del støy. I omsøkt 
tilfelle er ikke dette vurdert til å ha et omfang som vil ha betydning for naturmangfoldet eller 
andre brukere av området 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - 

EILIF BASSO 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 21/399    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 9/21 Dispensasjonsutvalget 28.06.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune avslår søknad fra Eilif Basso og Bjarne Johansen om dispensasjon for å 

kjøre med ATV  i forbindelse med , fiske og bærplukking. 

Omsøkt trasè/område:  Ifjordfjellet, fra løype 1  Bajit Guorgajavri, (Øvre Tranevann). 

 

Begrunnelse: 
Transport av utstyr og utbytte ved jak, fangst eller fiske oppfyller som hovedregel ikke kriteriene i 
forskr. § 6 og kan således ikke tillates. Tillatelse kan innvilges dersom transportbehovet er knyttet til 
næringsvirksomhet av et viss omfang. (Etablert foretak med registrert næringsinntekt). 
 
Når det gjelder bærsanking skal det mye til før det kan sies å foreligge «Særlige behov» før 
motorisert ferdsel som kan innvilges. 
Når innhøsting av multebær skjer som ledd i næring, kan det vurderes om kjøretillatelse kan 
innvilges. 
Selv om multeinnhøsting har vært av stor betydning i Finnmark, skal dispensasjon som hovedregel 
ikke innvilges. 
(Miljøverndirektoratets rudnskriv T -1/96). 
 
Selv om man følger et gammelt kjørespor gir ikke dette grunnlag for å innvilge søknaden. 
 
Kommunens tidligere praksis med å innvilge dispensasjon i samme trasè har ikke vært i tråd med 
gjeldende forskrift. 
 
Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 

 
Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket .En evt 
klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 

 

 

Det søkes om tillatelse til å kjøre med ATV i forbindelse med tradisjonell høsting i utmark, 

(jakt, fiske og bærplukking) 

Området ligger på Ifjordfjellet. Det skal kjøres i etablerte kjørespor. Kommunen har tidligere 

gitt dispensasjon for omsøkt formål i samme trasè men da innenfor et begrenset tidsrom, 

(10.08 – 30.08). 
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Søknaden skal behandles etter Nasjonal forskrift § 6 

 
 
Fiske og Bærplukking: 
Transport av utstyr og utbytte ved jak, fangst eller fiske oppfyller som hovedregel ikke kriteriene i 
forskr. § 6 og kan således ikke tillates. Tillatelse kan innvilges dersom transportbehovet er knyttet til 
næringsvirksomhet av et viss omfang. (Etablert foretak med registrert næringsinntekt). 
 
Når det gjelder bærsanking skal det mye til før det kan sies å foreligge «Særlige behov» før 
motorisert ferdsel som kan innvilges. 
Når innhøsting av multebær skjer som ledd i næring, kan det vurderes om kjøretillates kan innvilges. 
Selv om multeinnhøsting har vært av stor betydning i Finnmark, skal dispensasjon som hovedregel 
ikke innvilges. 
(Miljøverndirektoratets rudnskriv T -1/96). 
 
Lebesby kommune har gjennom flere år gitt tillatelse til å kjøre langs et etablert kjørespor på 
Ifjordfjellet for transport knyttet til multeplukking. 
Statsforvalteren, (tidl. Fylkesmannen),  har imidlertid presisert ovenfor  kommunen at denne 
praksisen ikke er i tråd med gjeldende forskrift og at kommunen dermed ikke har hjemmel til å 
innvilge denne typen søknader.  

 

Naturmangfoldsloven §§ 8-12 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Det er i følge Naturbase og kart over sensitive arter ikke registrert spesielt sårbare og trua arter 
langs den omsøkte traséen. og anser kunnskapsgrunnlaget i nml. § 8 som tilstrekkelig. Føre-var-
prinsippet i nml. § 9 tillegges derfor liten vekt. 
 
Om samlet belastning § 10. 
Kjøring med ATV i etablerte kjørespor på fast underlag gir normalt liten eller minimalt med 
kjøreskader dersom man holder seg i dette sporet. Det forutsettes da at det ikke kjøres 
utenfor fast trasè  Den samlede belastningen på naturmangfoldet vurderes derfor som liten 
bl.a fordi det her vil dreie seg om begrenset kjøring i et gammelt kjørespor. 
Kjøring med ATV vil medføre en del støy. I omsøkt tilfelle er ikke dette vurdert til å ha et 
omfang som vil ha betydning for naturmangfoldet eller andre brukere av området. 
 
§§ 11 og 12 ansees ikke som reel for saken. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORDERDSELLOVEN - BARMARK - 

KUNES JEGER- OG FISKEFORENING 

V/EMIL MOILANEN 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 21/443    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 10/21 Dispensasjonsutvalget 28.06.2021  

 

Innstilling: 

 

Lebesby kommune gir søkeren Kunes jeger- og fiskeforening tillatelse til å kjøre med 

følgende kjøretøy i følgende område:  

Bil:  

- Oppkjørte bilspor/stikkveier fra fv 98 og mot Storelva.  

- Fra fv-98 frem til foreningens hytte på Børselvfjellet.  

- Fra boligfelt på Kunes til Storelvas utløp.  

- Fra fv-98 langs kjørespor til Cullojavri og Suolojavri.  

- Sørelva, (Kjørespor/skogsvei inn Sørelvdalen benyttes så langt dette er mulig. 

 

Motorsykkel:  

- Langs oppkjørte stier langs forpaktede vassdrag, (Storelva, med bi-elver, Vuonaljokha, 

Lobbaljokha og Stuorrajokha. 

- Langs Sørelva opp til Erikvann. 

 

ATV:  

- Langs oppkjørte veier/bilspor knyttet til forpaktet vassdrag  

- For transport av båt og utstyr.  

- Fra fv-98 til foreningens hytte på Børselvfjellet.  

- Fra boligfeltet til storelvas utløp.  

 

Formål:  

Transport i forbindelse med vakthold og tilsyn, samt transport av båt og utstyr i forbindelse 

med gytefiskregistrering og utstyr som benyttes i forbindelse med utryddingsfiske av 

«pukkellaks» 

 

Tidsrom: 01.07 – 20.10.21 

 

Følgende personer kan benytte denne dispensasjonen:  

Petter Sara, Emil Moilanen, Roald Erlandsen og Roger Erlandsen., Per Magne Eriksen  

 

Hjemmel: Nasjonal forskrift § 6  

 

 

Saksutredning: 
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Søknaden omfatter vakthold og div. transport knyttet til følgende vassdrag i områdene ved 

Kunes. 

- Fra fv-98 frem til foreningens hytte på Børselvfjellet.  

- Fra boligfelt på Kunes til Storelvas utløp.  

- Fra fv-98 langs kjørespor til Cullojavri og Suolojavri.  

- Sørelvvassdraget. 

 

I tillegg foretar foreningen gytefiskregistreringer på høsten. 

I år forventes det nytt innsig av «pukkellaks»  Foreningen planlegger da å foreta utfisking av 

denne arten og har da behov for å kunne kjøre utstyr inn til nedre del av Storelva. 

 

Kjøringen vil foregå i etablerte kjørespor.  

Faren for at det blir kjøreskader i terrenget utover etablerte spor anses som små.  

 

Søknaden skal behandles etter Nasjonal forskrift § 6 

For søknader etter nf. § 6 gjelder følgende vilkår:  

at det må påvises et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, transportbehovet må ikke 

kunne dekkes på annen måte, dispensasjon skal kun gis i unntakstilfeller og transportbehovet 

skal vurderes opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 

motorferdsel til et minimum. I Finnmark skal kommunene ikke innvilge dispensasjon dersom 

transportbehovet kan dekkes gjennom åpne snøskuterløyper eller barmarksløyper jf. 

Rundskriv T-1/96. Alle vilkårene må være oppfylt for at en søknad etter nf. § 6 skal kunne 

innvilges.  

 

 

Naturmangfoldsloven §§ 8-12  

 
Kunnskapsgrunnlaget § 8  
Det er ikke registrert rødlista arter i artskartet eller i Naturbase langs den omsøkte traseèn.  
Føre-var prinsippet i naturmangfoldslovens § 9 tillegges derfor liten vekt.  
 
Om samlet belastning § 10.  
Kjøring i etablerte kjørespor langs vassdragene gir normalt ikke skader på vegetasjonen når 
ferdselen foregår i disse sporene. Kjøring som omsøkt vil medføre en del støy. I omsøkt 
tilfelle er ikke dette vurdert til å ha et omfang som vil ha betydning for naturmangfoldet 
eller andre brukere av området.  
§§ 11 og 12 ansees ikke som reel for saken. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - 

HERDIS KARLSTAD 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 21/445    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 11/21 Dispensasjonsutvalget 28.06.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune avslår søknad fra Herdis Karlstad om dispensasjon for å kjøre med ATV  i 

forbindelse med , fiske og bærplukking. 

Omsøkt trasè/område:  Ifjordfjellet, fra løype 1  Vuolit Guorgajavri. (Vestre Tranevann). 

 

Begrunnelse: 
Transport av utstyr og utbytte ved jak, fangst eller fiske oppfyller som hovedregel ikke kriteriene i 
forskr. § 6 og kan således ikke tillates. Tillatelse kan innvilges dersom transportbehovet er knyttet til 
næringsvirksomhet av et viss omfang. (Etablert foretak med registrert næringsinntekt). 
 
Når det gjelder bærsanking skal det mye til før det kan sies å foreligge «Særlige behov» før 
motorisert ferdsel som kan innvilges. 
Når innhøsting av multebær skjer som ledd i næring, kan det vurderes om kjøretillatelse kan 
innvilges. 
Selv om multeinnhøsting har vært av stor betydning i Finnmark, skal dispensasjon som hovedregel 
ikke innvilges. 
(Miljøverndirektoratets rudnskriv T -1/96). 
 
Selv om man følger et gammelt kjørespor gir ikke dette grunnlag for å innvilge søknaden. 
 
Kommunens tidligere praksis med å innvilge dispensasjon i samme trasè har ikke vært i tråd med 
gjeldende forskrift. 
 
Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 

 
Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket .En evt 
klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 

 

 

 

Det søkes om tillatelse til å kjøre med ATV i forbindelse med tradisjonell høsting i utmark, 

(jakt, fiske og bærplukking) 

Området ligger på Ifjordfjellet. Det skal kjøres i etablerte kjørespor. Kommunen har tidligere 

gitt dispensasjon for omsøkt formål i samme trasè men da innenfor et begrenset tidsrom, 

(10.08 – 30.08). 

Søknaden skal behandles etter Nasjonal forskrift § 6 
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Fiske og Bærplukking: 
Transport av utstyr og utbytte ved jak, fangst eller fiske oppfyller som hovedregel ikke kriteriene i 
forskr. § 6 og kan således ikke tillates. Tillatelse kan innvilges dersom transportbehovet er knyttet til 
næringsvirksomhet av et viss omfang. (Etablert foretak med registrert næringsinntekt). 
 
Når det gjelder bærsanking skal det mye til før det kan sies å foreligge «Særlige behov» før 
motorisert ferdsel som kan innvilges. 
Når innhøsting av multebær skjer som ledd i næring, kan det vurderes om kjøretillates kan innvilges. 
Selv om multeinnhøsting har vært av stor betydning i Finnmark, skal dispensasjon som hovedregel 
ikke innvilges. 
(Miljøverndirektoratets rudnskriv T -1/96). 
 
Lebesby kommune har gjennom flere år gitt tillatelse til å kjøre langs et etablert kjørespor på 
Ifjordfjellet for transport knyttet til multeplukking. 
Statsforvalteren, (tidl. Fylkesmannen),  har imidlertid presisert ovenfor  kommunen at denne 
praksisen ikke er i tråd med gjeldende forskrift og at kommunen dermed ikke har hjemmel til å 
innvilge denne typen søknader.  

 

Naturmangfoldsloven §§ 8-12 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Det er i følge Naturbase og kart over sensitive arter ikke registrert spesielt sårbare og trua arter 
langs den omsøkte traséen. og anser kunnskapsgrunnlaget i nml. § 8 som tilstrekkelig. Føre-var-
prinsippet i nml. § 9 tillegges derfor liten vekt. 
 
Om samlet belastning § 10. 
Kjøring med ATV i etablerte kjørespor på fast underlag gir normalt liten eller minimalt med 
kjøreskader dersom man holder seg i dette sporet. Det forutsettes da at det ikke kjøres 
utenfor fast trasè  Den samlede belastningen på naturmangfoldet vurderes derfor som liten 
bl.a fordi det her vil dreie seg om begrenset kjøring i et gammelt kjørespor. 
Kjøring med ATV vil medføre en del støy. I omsøkt tilfelle er ikke dette vurdert til å ha et 
omfang som vil ha betydning for naturmangfoldet eller andre brukere av området. 
 
§§ 11 og 12 ansees ikke som reel for saken. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - 

ARTHUR MASTERNES 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 21/470    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 12/21 Dispensasjonsutvalget 28.06.2021  

 

Innstilling: 

 

Lebesby kommune gir søkeren tillatelse til å kjøre med ATV/terrengbil fra løype 1 etter fast 

kjørespor frem til egen hytte B-13, samt tillatelse til å kjøre frem til Øvre Tranevann.  

Formål: Transport av utstyr og bagasje til egen hytte, samt transport av båt, utstyr og avfall til- 

og fra vannet.  

 

Tidsrom: 10.07 – 31.10.21 

 

Hjemmel: Nasjonal forskrift §6  
 
Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket.En evt 
klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord.  

 

 

 

 

Det søkes om tillatelse til å kjøre i etablert kjørespor frem til egen hytte, samt tillatelse til å 

kjøre fra hytta til Øvre Tranevann.  

Formålet er transport av utstyr og bagasje, samt å hente avfall som ligger igjen ved vannet og i 

hytta. (Hytta har en åpen del for allmenn bruk). 

I følge søkeren ligger det hvert år igjen en del avfall fra folk som benytter området på 

vinteren.  

 

Søkeren har i flere år fått innvilget samme dispensasjon.  

 

Søknaden skal behandles iht nasjonal forskrift §6  

For søknader etter nf. § 6 gjelder følgende vilkår:  

at det må påvises et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, transportbehovet må ikke 

kunne dekkes på annen måte, dispensasjon skal kun gis i unntakstilfeller og transportbehovet 

skal vurderes opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 

motorferdsel til et minimum. I Finnmark skal kommunene ikke innvilge dispensasjon dersom 

transportbehovet kan dekkes gjennom åpne snøskuterløyper eller barmarksløyper jf. 

Rundskriv T-1/96. Alle vilkårene må være oppfylt for at en søknad etter nf. § 6 skal kunne 

innvilges. 

 

 

Naturmangfoldsloven §§ 8-12  
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Kunnskapsgrunnlaget § 8  
Det er ikke registrert rødlista arter i artskartet eller i Naturbase langs den omsøkte traseèn.  
Føre-var prinsippet i naturmangfoldslovens § 9 tillegges derfor liten vekt.  
 
Om samlet belastning § 10.  
Kjøring med ATV i etablerte kjørespor som omsøkt gir normalt ikke skader på vegetasjonen 

når ferdselen foregår i disse sporene. I perioden fra rundt midten av Juli og utover vil det 

meste av området være opptørket noe som vil begrense faren for kjøreskader. Den samlede 

belastningen på naturmangfoldet vurderes derfor som liten bl.a fordi det her vil dreie seg om 

et fåtall turer i etablerte kjørespor i et begrenset tidsrom.  

Kjøring med ATV vil medføre en del støy. I omsøkt tilfelle er ikke dette vurdert til å ha et 

omfang som vil ha betydning for naturmangfoldet eller andre brukere av området.  

§§ 11 og 12 ansees ikke som reel for saken 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - 

ALFRED LARSEN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 21/516    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 13/21 Dispensasjonsutvalget 28.06.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune avslår søknad fra Alfred Larsen om dispensasjon for å kjøre med ATV  i 

forbindelse med  bærplukking. 

Omsøkt trasè/område:  Ifjordfjellet, fra løype 1  Vuolit Guorgajavri. (Vestre Tranevann). 

 

Begrunnelse: 
Transport av utstyr og utbytte ved jak, fangst eller fiske oppfyller som hovedregel ikke kriteriene i 
forskr. § 6 og kan således ikke tillates. Tillatelse kan innvilges dersom transportbehovet er knyttet til 
næringsvirksomhet av et viss omfang. (Etablert foretak med registrert næringsinntekt). 
 
Når det gjelder bærsanking skal det mye til før det kan sies å foreligge «Særlige behov» før 
motorisert ferdsel som kan innvilges. 
Når innhøsting av multebær skjer som ledd i næring, kan det vurderes om kjøretillatelse kan 
innvilges. 
Selv om multeinnhøsting har vært av stor betydning i Finnmark, skal dispensasjon som hovedregel 
ikke innvilges. 
(Miljøverndirektoratets rudnskriv T -1/96). 
 
Selv om man følger et gammelt kjørespor gir ikke dette grunnlag for å innvilge søknaden. 
 
Kommunens tidligere praksis med å innvilge dispensasjon i samme trasè har ikke vært i tråd med 
gjeldende forskrift. 
 
Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 

 
Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket .En evt 
klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 

 

 

 

Det søkes om tillatelse til å kjøre med ATV i forbindelse med tradisjonell høsting i utmark, 

(jakt, fiske og bærplukking) 

Området ligger på Ifjordfjellet. Det skal kjøres i etablerte kjørespor. Kommunen har tidligere 

gitt dispensasjon for omsøkt formål i samme trasè men da innenfor et begrenset tidsrom, 

(10.08 – 30.08). 

 

 

Søknaden skal behandles etter Nasjonal forskrift § 6 
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Fiske og Bærplukking: 
Transport av utstyr og utbytte ved jak, fangst eller fiske oppfyller som hovedregel ikke kriteriene i 
forskr. § 6 og kan således ikke tillates. Tillatelse kan innvilges dersom transportbehovet er knyttet til 
næringsvirksomhet av et viss omfang. (Etablert foretak med registrert næringsinntekt). 
 
Når det gjelder bærsanking skal det mye til før det kan sies å foreligge «Særlige behov» før 
motorisert ferdsel som kan innvilges. 
Når innhøsting av multebær skjer som ledd i næring, kan det vurderes om kjøretillates kan innvilges. 
Selv om multeinnhøsting har vært av stor betydning i Finnmark, skal dispensasjon som hovedregel 
ikke innvilges. 
(Miljøverndirektoratets rudnskriv T -1/96). 
 
Lebesby kommune har gjennom flere år gitt tillatelse til å kjøre langs et etablert kjørespor på 
Ifjordfjellet for transport knyttet til multeplukking. 
Statsforvalteren, (tidl. Fylkesmannen),  har imidlertid presisert ovenfor  kommunen at denne 
praksisen ikke er i tråd med gjeldende forskrift og at kommunen dermed ikke har hjemmel til å 
innvilge denne typen søknader.  

 

Naturmangfoldsloven §§ 8-12 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Det er i følge Naturbase og kart over sensitive arter ikke registrert spesielt sårbare og trua arter 
langs den omsøkte traséen. og anser kunnskapsgrunnlaget i nml. § 8 som tilstrekkelig. Føre-var-
prinsippet i nml. § 9 tillegges derfor liten vekt. 
 
Om samlet belastning § 10. 
Kjøring med ATV i etablerte kjørespor på fast underlag gir normalt liten eller minimalt med 
kjøreskader dersom man holder seg i dette sporet. Det forutsettes da at det ikke kjøres 
utenfor fast trasè  Den samlede belastningen på naturmangfoldet vurderes derfor som liten 
bl.a fordi det her vil dreie seg om begrenset kjøring i et gammelt kjørespor. 
Kjøring med ATV vil medføre en del støy. I omsøkt tilfelle er ikke dette vurdert til å ha et 
omfang som vil ha betydning for naturmangfoldet eller andre brukere av området. 
 
§§ 11 og 12 ansees ikke som reel for saken. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - 

ODDBJØRG VATNDAL 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 21/535    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 14/21 Dispensasjonsutvalget 28.06.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune avslår søknad fra Oddbjørg Vatndal om dispensasjon for å kjøre med ATV  

i forbindelse med , fiske og bærplukking. 

Omsøkt trasè/område:  Ifjordfjellet, fra løype 1  Vuolit Guorgajavri. (Vestre Tranevann). 

 

Begrunnelse: 
Transport av utstyr og utbytte ved jak, fangst eller fiske oppfyller som hovedregel ikke kriteriene i 
forskr. § 6 og kan således ikke tillates. Tillatelse kan innvilges dersom transportbehovet er knyttet til 
næringsvirksomhet av et viss omfang. (Etablert foretak med registrert næringsinntekt). 
 
Når det gjelder bærsanking skal det mye til før det kan sies å foreligge «Særlige behov» før 
motorisert ferdsel som kan innvilges. 
Når innhøsting av multebær skjer som ledd i næring, kan det vurderes om kjøretillatelse kan 
innvilges. 
Selv om multeinnhøsting har vært av stor betydning i Finnmark, skal dispensasjon som hovedregel 
ikke innvilges. 
(Miljøverndirektoratets rudnskriv T -1/96). 
 
Selv om man følger et gammelt kjørespor gir ikke dette grunnlag for å innvilge søknaden. 
 
Kommunens tidligere praksis med å innvilge dispensasjon i samme trasè har ikke vært i tråd med 
gjeldende forskrift. 
 
Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 

 
Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket .En evt 
klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 

 

 

 

 

 

Det søkes om tillatelse til å kjøre med ATV i forbindelse med tradisjonell høsting i utmark, 

(jakt, fiske og bærplukking) 

Området ligger på Ifjordfjellet. Det skal kjøres i etablerte kjørespor. Kommunen har tidligere 

gitt dispensasjon for omsøkt formål i samme trasè men da innenfor et begrenset tidsrom, 

(10.08 – 30.08). 
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Søknaden skal behandles etter Nasjonal forskrift § 6 

 
 
Fiske og Bærplukking: 
Transport av utstyr og utbytte ved jak, fangst eller fiske oppfyller som hovedregel ikke kriteriene i 
forskr. § 6 og kan således ikke tillates. Tillatelse kan innvilges dersom transportbehovet er knyttet til 
næringsvirksomhet av et viss omfang. (Etablert foretak med registrert næringsinntekt). 
 
Når det gjelder bærsanking skal det mye til før det kan sies å foreligge «Særlige behov» før 
motorisert ferdsel som kan innvilges. 
Når innhøsting av multebær skjer som ledd i næring, kan det vurderes om kjøretillates kan innvilges. 
Selv om multeinnhøsting har vært av stor betydning i Finnmark, skal dispensasjon som hovedregel 
ikke innvilges. 
(Miljøverndirektoratets rudnskriv T -1/96). 
 
Lebesby kommune har gjennom flere år gitt tillatelse til å kjøre langs et etablert kjørespor på 
Ifjordfjellet for transport knyttet til multeplukking. 
Statsforvalteren, (tidl. Fylkesmannen),  har imidlertid presisert ovenfor  kommunen at denne 
praksisen ikke er i tråd med gjeldende forskrift og at kommunen dermed ikke har hjemmel til å 
innvilge denne typen søknader.  

 

Naturmangfoldsloven §§ 8-12 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Det er i følge Naturbase og kart over sensitive arter ikke registrert spesielt sårbare og trua arter 
langs den omsøkte traséen. og anser kunnskapsgrunnlaget i nml. § 8 som tilstrekkelig. Føre-var-
prinsippet i nml. § 9 tillegges derfor liten vekt. 
 
Om samlet belastning § 10. 
Kjøring med ATV i etablerte kjørespor på fast underlag gir normalt liten eller minimalt med 
kjøreskader dersom man holder seg i dette sporet. Det forutsettes da at det ikke kjøres 
utenfor fast trasè  Den samlede belastningen på naturmangfoldet vurderes derfor som liten 
bl.a fordi det her vil dreie seg om begrenset kjøring i et gammelt kjørespor. 
Kjøring med ATV vil medføre en del støy. I omsøkt tilfelle er ikke dette vurdert til å ha et 
omfang som vil ha betydning for naturmangfoldet eller andre brukere av området. 
 
§§ 11 og 12 ansees ikke som reel for saken. 

 

 

 

 

 

 



  Sak  15/21 

 

Side 18 av 41   

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK -  

PER INGE ANTI ÅSEN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 21/543    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 15/21 Dispensasjonsutvalget 28.06.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune avslår søknad fra Per Inge Anthi Åsen om dispensasjon for å kjøre med 

ATV  i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking. 

Omsøkt trasè/område:  Kommunegrensen i Tanadalen ved Levajohk frem til vann/områder 

nord for Rastigaisa. 

 

Begrunnelse: 
Transport av utstyr og utbytte ved jak, fangst eller fiske oppfyller som hovedregel ikke kriteriene i 
forskr. § 6 og kan således ikke tillates. Tillatelse kan innvilges dersom transportbehovet er knyttet til 
næringsvirksomhet av et viss omfang. (Etablert foretak med registrert næringsinntekt). 
 
Når det gjelder bærsanking skal det mye til før det kan sies å foreligge «Særlige behov» før 
motorisert ferdsel som kan innvilges. 
Når innhøsting av multebær skjer som ledd i næring, kan det vurderes om kjøretillates kan innvilges. 
Selv om multeinnhøsting har vært av stor betydning i Finnmark, skal dispensasjon som hovedregel 
ikke innvilges. 
(Miljøverndirektoratets rudnskriv T -1/96). 
 
Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 

 
Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket .En evt 
klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 

 

 

 

Det søkes om tillatelse til å kjøre med ATV i forbindelse med tradisjonell høsting i utmark, 

(jakt, fiske og bærplukking) 

Området ligger nord for Rastigaisa og omsøkte trase går fra kommunegrensen i Tanadalen ved 

Levajohk og frem til omsøkt område. 

 

Søknaden skal behandles etter Nasjonal forskrift § 6 

 
Fiske og Bærplukking: 
Transport av utstyr og utbytte ved jak, fangst eller fiske oppfyller som hovedregel ikke kriteriene i 
forskr. § 6 og kan således ikke tillates. Tillatelse kan innvilges dersom transportbehovet er knyttet til 
næringsvirksomhet av et viss omfang. (Etablert foretak med registrert næringsinntekt). 
Når det gjelder bærsanking skal det mye til før det kan sies å foreligge «Særlige behov» før 
motorisert ferdsel som kan innvilges. 
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Når innhøsting av multebær skjer som ledd i næring, kan det vurderes om kjøretillates kan innvilges. 
Selv om multeinnhøsting har vært av stor betydning i Finnmark, skal dispensasjon som hovedregel 
ikke innvilges. 
(Miljøverndirektoratets rudnskriv T -1/96). 
 
Lebesby kommune har gjennom flere år gitt tillatelse til å kjøre langs et etablert kjørespor på 
Ifjordfjellet for transport knyttet til multeplukking. 
Statsforvalteren, (tidl. Fylkesmannen),  har imidlertid presisert ovenfor  kommunen at denne 
praksisen ikke er i tråd med gjeldende forskrift og at kommunen dermed ikke har hjemmel til å 
innvilge denne typen søknader.  

 

I omsøkte område har kommunen tidligere ikke gitt kjøretillatelse, og vi kjenner heller ikke til 

at det går kjørespor inn i området. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - TOR 

INGVALD ANTHI ÅSEN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 21/544    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 16/21 Dispensasjonsutvalget 28.06.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune avslår søknad fra Tor Inge Anthi Åsen om dispensasjon for å kjøre med 

ATV  i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking. 

Omsøkt trasè/område:  Kommunegrensen i Tanadalen ved Levajohk frem til vann/områder 

nord for Rastigaisa. 

 

Begrunnelse: 
Transport av utstyr og utbytte ved jak, fangst eller fiske oppfyller som hovedregel ikke kriteriene i 
forskr. § 6 og kan således ikke tillates. Tillatelse kan innvilges dersom transportbehovet er knyttet til 
næringsvirksomhet av et viss omfang. (Etablert foretak med registrert næringsinntekt). 
 
Når det gjelder bærsanking skal det mye til før det kan sies å foreligge «Særlige behov» før 
motorisert ferdsel som kan innvilges. 
Når innhøsting av multebær skjer som ledd i næring, kan det vurderes om kjøretillates kan innvilges. 
Selv om multeinnhøsting har vært av stor betydning i Finnmark, skal dispensasjon som hovedregel 
ikke innvilges. 
(Miljøverndirektoratets rudnskriv T -1/96). 
 
Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 

 
Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket .En evt 
klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 

 

 

 

Det søkes om tillatelse til å kjøre med ATV i forbindelse med tradisjonell høsting i utmark, 

(jakt, fiske og bærplukking) 

Området ligger nord for Rastigaisa og omsøkte trase går fra kommunegrensen i Tanadalen ved 

Levajohk og frem til omsøkt område. 

 

Søknaden skal behandles etter Nasjonal forskrift § 6 

 
Fiske og Bærplukking: 
Transport av utstyr og utbytte ved jak, fangst eller fiske oppfyller som hovedregel ikke kriteriene i 
forskr. § 6 og kan således ikke tillates. Tillatelse kan innvilges dersom transportbehovet er knyttet til 
næringsvirksomhet av et viss omfang. (Etablert foretak med registrert næringsinntekt). 
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Når det gjelder bærsanking skal det mye til før det kan sies å foreligge «Særlige behov» før 
motorisert ferdsel som kan innvilges. 
Når innhøsting av multebær skjer som ledd i næring, kan det vurderes om kjøretillates kan innvilges. 
Selv om multeinnhøsting har vært av stor betydning i Finnmark, skal dispensasjon som hovedregel 
ikke innvilges. 
(Miljøverndirektoratets rudnskriv T -1/96). 
 
Lebesby kommune har gjennom flere år gitt tillatelse til å kjøre langs et etablert kjørespor på 
Ifjordfjellet for transport knyttet til multeplukking. 
Statsforvalteren, (tidl. Fylkesmannen),  har imidlertid presisert ovenfor  kommunen at denne 
praksisen ikke er i tråd med gjeldende forskrift og at kommunen dermed ikke har hjemmel til å 
innvilge denne typen søknader.  

 

I omsøkte område har kommunen tidligere ikke gitt kjøretillatelse, og vi kjenner heller ikke til 

at det går kjørespor inn i området. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - 

INGVALD KLEMET ÅSEN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 21/545    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 17/21 Dispensasjonsutvalget 28.06.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune avslår søknad fra Ingvald Klemet Åsen om dispensasjon for å kjøre med 

ATV  i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking. 

Omsøkt trasè/område:  Kommunegrensen i Tanadalen ved Levajohk frem til vann/områder 

nord for Rastigaisa. 

 

Begrunnelse: 
Transport av utstyr og utbytte ved jak, fangst eller fiske oppfyller som hovedregel ikke kriteriene i 
forskr. § 6 og kan således ikke tillates. Tillatelse kan innvilges dersom transportbehovet er knyttet til 
næringsvirksomhet av et viss omfang. (Etablert foretak med registrert næringsinntekt). 
 
Når det gjelder bærsanking skal det mye til før det kan sies å foreligge «Særlige behov» før 
motorisert ferdsel som kan innvilges. 
Når innhøsting av multebær skjer som ledd i næring, kan det vurderes om kjøretillates kan innvilges. 
Selv om multeinnhøsting har vært av stor betydning i Finnmark, skal dispensasjon som hovedregel 
ikke innvilges. 
(Miljøverndirektoratets rudnskriv T -1/96). 
 
Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 

 
Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket .En evt 
klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 

 

 

 

Det søkes om tillatelse til å kjøre med ATV i forbindelse med tradisjonell høsting i utmark, 

(jakt, fiske og bærplukking) 

Området ligger nord for Rastigaisa og omsøkte trase går fra kommunegrensen i Tanadalen ved 

Levajohk og frem til omsøkt område. 

 

Søknaden skal behandles etter Nasjonal forskrift § 6 

 
Fiske og Bærplukking: 
Transport av utstyr og utbytte ved jak, fangst eller fiske oppfyller som hovedregel ikke kriteriene i 
forskr. § 6 og kan således ikke tillates. Tillatelse kan innvilges dersom transportbehovet er knyttet til 
næringsvirksomhet av et viss omfang. (Etablert foretak med registrert næringsinntekt). 
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Når det gjelder bærsanking skal det mye til før det kan sies å foreligge «Særlige behov» før 
motorisert ferdsel som kan innvilges. 
Når innhøsting av multebær skjer som ledd i næring, kan det vurderes om kjøretillates kan innvilges. 
Selv om multeinnhøsting har vært av stor betydning i Finnmark, skal dispensasjon som hovedregel 
ikke innvilges. 
(Miljøverndirektoratets rudnskriv T -1/96). 
 
Lebesby kommune har gjennom flere år gitt tillatelse til å kjøre langs et etablert kjørespor på 
Ifjordfjellet for transport knyttet til multeplukking. 
Statsforvalteren, (tidl. Fylkesmannen),  har imidlertid presisert ovenfor  kommunen at denne 
praksisen ikke er i tråd med gjeldende forskrift og at kommunen dermed ikke har hjemmel til å 
innvilge denne typen søknader.  

 

I omsøkte område haar kommunen tidligere ikke gitt kjøretillatelse, og vi kjenner heller ikke 

til at det går kjørespor inn i området. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - 

EDVARD NORDSLETTA 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 21/546    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 18/21 Dispensasjonsutvalget 28.06.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune avslår søknad fra Edvard Nordsletta om dispensasjon for å kjøre med ATV  

i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking. 

Omsøkt trasè/område:  Kommunegrensen i Tanadalen ved Levajohk frem til vann/områder 

nord for Rastigaisa. 

 

Begrunnelse: 
Transport av utstyr og utbytte ved jak, fangst eller fiske oppfyller som hovedregel ikke kriteriene i 
forskr. § 6 og kan således ikke tillates. Tillatelse kan innvilges dersom transportbehovet er knyttet til 
næringsvirksomhet av et viss omfang. (Etablert foretak med registrert næringsinntekt). 
 
Når det gjelder bærsanking skal det mye til før det kan sies å foreligge «Særlige behov» før 
motorisert ferdsel  kan innvilges. 
Når innhøsting av multebær skjer som ledd i næring, kan det vurderes om kjøretillates kan innvilges. 
Selv om multeinnhøsting har vært av stor betydning i Finnmark, skal dispensasjon som hovedregel 
ikke innvilges. 
(Miljøverndirektoratets rudnskriv T -1/96). 
 
Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 

 
Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket .En evt 
klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 

 

 

 

Det søkes om tillatelse til å kjøre med ATV i forbindelse med tradisjonell høsting i utmark, 

(jakt, fiske og bærplukking) 

Området ligger nord for Rastigaisa og omsøkte trase går fra kommunegrensen i Tanadalen ved 

Levajohk og frem til omsøkt område. 

 

Søknaden skal behandles etter Nasjonal forskrift § 6 

 
Fiske og Bærplukking: 
Transport av utstyr og utbytte ved jak, fangst eller fiske oppfyller som hovedregel ikke kriteriene i 
forskr. § 6 og kan således ikke tillates. Tillatelse kan innvilges dersom transportbehovet er knyttet til 
næringsvirksomhet av et viss omfang. (Etablert foretak med registrert næringsinntekt). 
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Når det gjelder bærsanking skal det mye til før det kan sies å foreligge «Særlige behov» før 
motorisert ferdsel som kan innvilges. 
Når innhøsting av multebær skjer som ledd i næring, kan det vurderes om kjøretillates kan innvilges. 
Selv om multeinnhøsting har vært av stor betydning i Finnmark, skal dispensasjon som hovedregel 
ikke innvilges. 
(Miljøverndirektoratets rudnskriv T -1/96). 
 
Lebesby kommune har gjennom flere år gitt tillatelse til å kjøre langs et etablert kjørespor på 
Ifjordfjellet for transport knyttet til multeplukking. 
Statsforvalteren, (tidl. Fylkesmannen),  har imidlertid presisert ovenfor  kommunen at denne 
praksisen ikke er i tråd med gjeldende forskrift og at kommunen dermed ikke har hjemmel til å 
innvilge denne typen søknader.  

 

I omsøkte område haar kommunen tidligere ikke gitt kjøretillatelse, og vi kjenner heller ikke 

til at det går kjørespor inn i området. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - 

GRETE OG HUGO ERLANDSEN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 21/547    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 19/21 Dispensasjonsutvalget 28.06.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune avslår søknad fra Grete og Hugo Erlandsen om tillatelse til å kjøre med UTV 

og ATV fra løype 1, langs kraftlinja og etablert kjørespor frem til hytte ved Dollajavri.  

 

Formål: Transport av materialer og utstyr i forbindelse med renovering av hytte.  

 

Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 

 

Begrunnelse: 

Transportbehovet kan dekkes med kjøring på vinterføre. 

 

For søknader etter nf. § 6 gjelder følgende vilkår:  

at det må påvises et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, transportbehovet må ikke kunne 

dekkes på annen måte, dispensasjon skal kun gis i unntakstilfeller og transportbehovet skal vurderes 

opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdsel til et minimum. I 

Finnmark skal kommunene ikke innvilge dispensasjon dersom transportbehovet kan dekkes gjennom 

åpne snøskuterløyper eller barmarksløyper jf. Rundskriv T-1/96. Alle vilkårene må være oppfylt for at 

en søknad etter nf. § 6 skal kunne innvilges.  

 

Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket .En evt klage sendes 

Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 

 

 

 

 

Det søkes om tillatelse til å kjøre fra barmarksløypa på Ifjordfjellet, vestover langs kraftlinja, 

(gammelt kjørespor), frem til en hytte som ligger ved Dålla. 

Omsøkte strekning utgjør ca 14-km. 

Formålet er transport av materialer og utstyr, samt at hytta skal males. 

 

Den omsøkte hytta er eid av Hans Pedersen, (Skjærvøy), men iht vedlagt avtale har søkeren 

oppsyn og vedlikehold av hytta i vinterhalvåret. 

 

Søkeren har over flere år fått innvilget dispensasjon for samme formål, men i 2020 fatter 

dispensasjonsutvalget følgende vedtak: 
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 Lebesby kommune avslår søknad om tillatelse til å kjøre med UTV og ATV fra løype 1, langs 

kraftlinja og etablert kjørespor frem til hytte ved Dollajavri.  

Formål: Transport av materialer og utstyr i forbindelse med renovering av hytte.  

Begrunnelse: Transportbehovet kan dekkes med kjøring på vinterføre. 

 

Vedtaket ble påklaget, men statsforvalteren stadfestet kommunens vedtak. 

 

I årets søknad fremkommer det ingen nye vesentlige endringer bortsett fra at hytta må males 

og at dette ikke kan utføres i vinterhalvåret. 

 

Søknaden skal behandles iht Nasjonal forskrift §6 

 

 

 

For søknader etter nf. § 6 gjelder følgende vilkår:  

at det må påvises et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, transportbehovet må ikke kunne 

dekkes på annen måte, dispensasjon skal kun gis i unntakstilfeller og transportbehovet skal vurderes 

opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdsel til et minimum. I 

Finnmark skal kommunene ikke innvilge dispensasjon dersom transportbehovet kan dekkes gjennom 

åpne snøskuterløyper eller barmarksløyper jf. Rundskriv T-1/96. Alle vilkårene må være oppfylt for at 

en søknad etter nf. § 6 skal kunne innvilges.  

 

 

 

Naturmangfoldsloven §§ 8-12 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Det er i følge Naturbase og kart over sensitive arter ikke registrert spesielt sårbare og trua arter 
langs den omsøkte traséen. og anser kunnskapsgrunnlaget i nml. § 8 som tilstrekkelig. Føre-var-
prinsippet i nml. § 9 tillegges derfor liten vekt. 
 
Om samlet belastning § 10. 
Kjøring med ATV i etablerte kjørespor på fast underlag gir normalt liten eller minimalt med 
kjøreskader dersom man holder seg i dette sporet. Det forutsettes da at det ikke kjøres 
utenfor fast trasè  Den samlede belastningen på naturmangfoldet vurderes derfor som liten 
bl.a fordi det her vil dreie seg om begrenset kjøring i et gammelt kjørespor. 
Kjøring med ATV vil medføre en del støy. I omsøkt tilfelle er ikke dette vurdert til å ha et 
omfang som vil ha betydning for naturmangfoldet eller andre brukere av området. 
 
§§ 11 og 12 ansees ikke som reel for saken. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - 

BJØRN KÅRE ERIKSEN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 21/548    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 20/21 Dispensasjonsutvalget 28.06.2021  

 

Innstilling: 

 

 Lebesby kommune gir søkeren Bjørn Kåre Eriksen og Margareth Paulsen  tillatelse til å kjøre 

med ATV for følgende formål:  

 

- Transport av utstyr i forbinelse med  bygging av ny hytte ved Geitvannet i Bekkarfjord 

 

- Tidsrom: 01.07.21 – 31.10.21  

 

- Trasè 

 

Alt 1:  

 Fra Mestaleiren i Bekkarfjord langs en gammel «hestevei» frem til egen hyttetomt ved 

Geitvannet.  (Her må søker klarere med grunneier før kjøring). 

 

Alt 2: 

 Følger jordbruksvei/traktorspor langs eiendommen 25/10,  krysser 2-mindre bekker og videre 

frem til hytte under oppføring. 

 

Søkeren gjøres oppmerksom på at det ikke kan påregnes at dispensasjon for samme formål 

innvilges flere år da denne typen transportoppdrag primært skal utføres på vinterføre.  

 

Vilkår: 

For å unngå kjøreskader må det ikke kjøres i regnvær. 

 

Hjemmel: Nasjonal forskrift § 6  

 

 

 

Det søkes om tillatelse til å kjøre inn div utstyr som skal benyttes i forbindelse med oppføring 

av ny hytte ved Geitvannet i Bekkarfjord. 

En del av materialene er kjørt inn påvinterføre, og resten av hytta vil bli tatt inn med 

helikopter kommende høst. 

 

Det er vurdert 2 ulike traseèr. 

Den ene følger en gammel «hestevei» som starter ved Mestaleiren og går nord-østover. Denne 

passerer like ved omsøkt hyttetomt. 
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Den andre følger et traktorspor langs eiendommen 25/10, (benyttet i forbindelse med 

jorddyrking). Her må søkeren krysse to mindre bekkeløp. Disse kan ikke forseres uten at 

legges en mindre brukonstruksjon over bekken. 

 

 

 Transportoppdrag knyttet til hyttebygging skal primært utføres på vinterføre. Vi ser likevel at det 

vil være behov for innkjøring av noe utstyr på barmark.  

Kommunen har derfor tidligere praktisert å innvilge kjøretillatelse på barmark i forbindelse med 

hyttebygging.  

For å unngå at slike transportoppdrag skal strekke seg over flere år, vedtok dispensasjonsutvalget 

i 2020 å gjøre søkerne oppmerksom på at man ikke kan påregne å få innvilget dispensasjon over 

flere år, bl.a til henvisning til at denne typen transportoppdrag primært kan utføres på vinterføre.  

 

Søknaden skal behandles etter Nasjonal forskrift § 6  

For søknader etter nf. § 6 gjelder følgende vilkår:  
at det må påvises et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, transportbehovet må 
ikke kunne dekkes på annen måte, dispensasjon skal kun gis i unntakstilfeller og 
transportbehovet skal vurderes opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å 
redusere motorferdsel til et minimum. I Finnmark skal kommunene ikke innvilge 
dispensasjon dersom transportbehovet kan dekkes gjennom åpne snøskuterløyper eller 
barmarksløyper jf. Rundskriv T-1/96. Alle vilkårene må være oppfylt for at en søknad etter 
nf. § 6 skal kunne innvilges. 

 
Naturmangfoldsloven §§ 8-12  
Kunnskapsgrunnlaget § 8  

Det er i følge Naturbase og kart over sensitive arter ikke registrert spesielt sårbare og trua arter 
langs den omsøkte traséen. og anser kunnskapsgrunnlaget i nml. § 8 som tilstrekkelig. Føre-var-
prinsippet i nml. § 9 tillegges derfor liten vekt.  
 
Om samlet belastning § 10.  
Kjøring med ATV som omsøkt vil medføre fare for kjøreskader da deler av transportruta 
følger jorddekt fastmark.  Selv om det skal følge samme spor som en gammel «hestevei» 
har denne ikke tidligere vært benyttet i forbindelse med motorferdsel 
Størst fare for kjøreskader oppstår i forbindelse med vått underlag. Det bør derfor settes 
som vilkår at transporten ikke skal foregå i regnvær. 
 
Kjøring med ATV vil medføre en del støy. I omsøkt tilfelle er ikke dette vurdert til å ha et 
omfang som vil ha betydning for naturmangfoldet eller andre brukere av området.  
§§ 11 og 12 ansees ikke som reel for saken.  
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - 

JANOS KONA 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 21/552    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 21/21 Dispensasjonsutvalget 28.06.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune avslår søknad fra Janos Kona om dispensasjon for å kjøre med ATV  i 

forbindelse med , fiske og bærplukking. 

Omsøkt trasè/område:  Ifjordfjellet, fra løype 1 til Bajit Guorgajavri og Vuolit Guorgajavri. 

 

Begrunnelse: 
Transport av utstyr og utbytte ved jak, fangst eller fiske oppfyller som hovedregel ikke kriteriene i 
forskr. § 6 og kan således ikke tillates. Tillatelse kan innvilges dersom transportbehovet er knyttet til 
næringsvirksomhet av et viss omfang. (Etablert foretak med registrert næringsinntekt). 
 
Når det gjelder bærsanking skal det mye til før det kan sies å foreligge «Særlige behov» før 
motorisert ferdsel som kan innvilges. 
Når innhøsting av multebær skjer som ledd i næring, kan det vurderes om kjøretillatelse kan 
innvilges. 
Selv om multeinnhøsting har vært av stor betydning i Finnmark, skal dispensasjon som hovedregel 
ikke innvilges. 
(Miljøverndirektoratets rudnskriv T -1/96). 
 
At søkeren er bevegelseshemmet blir ikke vektlagt da det finnes store områder som er lett 
tilgjengelig for fiske og bærplukking. 
 
Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 

 
Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket .En evt 
klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 

 

 

 

Det søkes om tillatelse til å kjøre med ATV i forbindelse med tradisjonell høsting i utmark, 

(jakt, fiske og bærplukking) 

Området ligger på Ifjordfjellet. Det skal kjøres i etablerte kjørespor. Kommunen har tidligere 

gitt dispensasjon for omsøkt formål, men da innenfor et begrenset tidsrom, (10.08 – 30.08). 

 

Søkeren har vedlagt legeerklæring som bekrefter at han har redusert kapasitet. 

Kommunen kan da i helt spesielle tilfeller vurdere om det er behov for at kjøretillatelse 

innvilges. 

 

Søknaden skal behandles etter Nasjonal forskrift § 6 
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Fiske og Bærplukking: 
Transport av utstyr og utbytte ved jak, fangst eller fiske oppfyller som hovedregel ikke kriteriene i 
forskr. § 6 og kan således ikke tillates. Tillatelse kan innvilges dersom transportbehovet er knyttet til 
næringsvirksomhet av et viss omfang. (Etablert foretak med registrert næringsinntekt). 
 
Når det gjelder bærsanking skal det mye til før det kan sies å foreligge «Særlige behov» før 
motorisert ferdsel som kan innvilges. 
Når innhøsting av multebær skjer som ledd i næring, kan det vurderes om kjøretillates kan innvilges. 
Selv om multeinnhøsting har vært av stor betydning i Finnmark, skal dispensasjon som hovedregel 
ikke innvilges. 
(Miljøverndirektoratets rudnskriv T -1/96). 
 
Lebesby kommune har gjennom flere år gitt tillatelse til å kjøre langs et etablert kjørespor på 
Ifjordfjellet for transport knyttet til multeplukking. 
Statsforvalteren, (tidl. Fylkesmannen),  har imidlertid presisert ovenfor  kommunen at denne 
praksisen ikke er i tråd med gjeldende forskrift og at kommunen dermed ikke har hjemmel til å 
innvilge denne typen søknader.  

 

Naturmangfoldsloven §§ 8-12 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Det er i følge Naturbase og kart over sensitive arter ikke registrert spesielt sårbare og trua arter 
langs den omsøkte traséen. og anser kunnskapsgrunnlaget i nml. § 8 som tilstrekkelig. Føre-var-
prinsippet i nml. § 9 tillegges derfor liten vekt. 
 
Om samlet belastning § 10. 
Kjøring med ATV i etablerte kjørespor på fast underlag gir normalt liten eller minimalt med 
kjøreskader dersom man holder seg i dette sporet. Det forutsettes da at det ikke kjøres 
utenfor fast trasè  Den samlede belastningen på naturmangfoldet vurderes derfor som liten 
bl.a fordi det her vil dreie seg om begrenset kjøring i et gammelt kjørespor. 
Kjøring med ATV vil medføre en del støy. I omsøkt tilfelle er ikke dette vurdert til å ha et 
omfang som vil ha betydning for naturmangfoldet eller andre brukere av området. 
 
§§ 11 og 12 ansees ikke som reel for saken. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - 

BJØRNAR JOHANSEN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 21/555    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 22/21 Dispensasjonsutvalget 28.06.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune avslår søknad fra Bjørnar Johansen om dispensasjon for å kjøre med ATV 

fra fv-888 langs et etablert kjørespor frem til egen hytte ved Geitvannet. (Bekkarfjord). 

Begrunnelse: 

Dispensasjon for å kunne kjøre  til hytte skal som hovedregel ikke innvilges når 

transportbehovet kan dekkes på annen måte. I omsøkte tilfelle vil det være mulig å foreta 

transporten på vinterføre. 

 

Søkeren fikk gjennom saksbehandlingen av samme type søknad i 2020 et klart signal om at 

kommunen ikke har hjemmel til å innvilge denne typen søknader. 

 

Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 

 

Klageadgang: 

Dett vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket. 

En evt klage sendes Lebesby kommune. 

 

 

 

 Det søkes om tillatelse til å kjøre i et etablert kjørespor fra fv-888 i Bekkarfjord frem til egen 

hytte ved Geitvannet hyttefelt, totalt ca 2-km 

Formålet er transport av div. bygningsmaterialer og utstyr.  

Omsøkt tidsrom: 01.7 – 30.09  

 

Søknaden skal behandles etter nasjonal forskrift § 6  

 

For søknader etter nf. § 6 gjelder følgende vilkår:  

at det må påvises et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, transportbehovet må ikke 

kunne dekkes på annen måte, dispensasjon skal kun gis i unntakstilfeller og transportbehovet skal 

vurderes opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdsel til et 

minimum. I Finnmark skal kommunene ikke innvilge dispensasjon dersom transportbehovet kan 

dekkes gjennom åpne snøskuterløyper eller barmarksløyper jf. Rundskriv T-1/96. Alle vilkårene 

må være oppfylt for at en søknad etter nf. § 6 skal kunne innvilges. 

 

 I omsøkt tilfelle vil man følge en gammel «ferdselsvei» der det de siste årene er foretatt enkle 

utbedringer slik at kjøring utenfor løypa unngås.  

Det vil derfor ikke bli etablert nye kjørespor utenfor den etablerte løypa.  



  Sak 22/21 

 

 Side 33 av 41   

 

Geitelva hyttefelt ligger ca 2-km fra riksveien. Det har lenge vært et ønske om å få etablert en 

kjørevei frem til hyttefeltet. 

 

Samme søknad ble fremmet av søkeren i 2020. Dispensasjonsutvalget vedtok da å avslå 

søknaden med henvisning til at transportbehovet kan dekkes på vinterføre. 

Dette vedtaket ble påklaget med begrunnelse av behov for transport av materialer for 

vedlikehold av egen hytte.  Dispensasjonsutvalget tok da klagen til følge og innvilget søkeren 

dispensasjon.  Bakgrunnen for at vedtaket ble omgjort  var at det på forhånd ikke var gitt noen 

signaler om at denne typen søknader ikke ville bli innvilget.  Det samme gjaldt for 2 andre 

hytteeiere i samme område som etter klage fikk innvilget søknaden. 

 

Naturmangfoldsloven §§ 8-12  

Kunnskapsgrunnlaget § 8  

Det er ikke registrert rødlista arter i artskartet eller i Naturbase langs den omsøkte traseèn.  

Føre-var prinsippet i naturmangfoldslovens § 9 tillegges derfor liten vekt.  

Om samlet belastning § 10.  

Kjøring med ATV i etablerte kjørespor gir normalt ikke skader på vegetasjonen når ferdselen 

foregår i disse sporene. I perioden fra rundt midten av Juli og utover vil det meste av området 

være opptørket noe som vil begrense faren for kjøreskader. De siste årene er det gjennomført 

enkle utbedringer i kjøresporet. Den samlede belastningen på naturmangfoldet vurderes derfor 

som liten da kjøring utenfor opparbeidet vei/kjørespor ikke vil være aktuelt.  

 

Kjøring med ATV vil medføre en del støy. I omsøkt tilfelle er ikke dette vurdert til å ha et omfang 

som vil ha betydning for naturmangfoldet eller andre brukere av området.  

§§ 11 og 12 ansees ikke som reel for saken. 

 

Vurdering: 

Søkeren har i en årrekke fått innvilget dispensasjon for transport av materiell og utstyr for 

vedlikehold av egen hytte. 

Søkeren fikk gjennom søknadsbehanlingen i 2020 et signal om at det ikke er noen automatikk 

i at dispensasjon vil bli innvilget for ettertiden. 

 

Statsforvalteren, (tidl.Fylkesmannen), har gjennom kurs og veiledning ovenfor kommunene i 

Troms- og Finnmark orientert om at det ikke er lovhjemmel til å innvilge denne typen 

dispensasjoner, og at man som hovedregel ikke skal innvilge slike søknader. At det går 

etablerte kjørespor skal heller ikke vektlegges. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - 

MINIGRAVER - JAN OLAV EVENSEN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 21/557    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 23/21 Dispensasjonsutvalget 28.06.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune innvilger søkeren Jan Olav Evensen dispensasjon for å kjøre inn en 

minigraver, (tur/retur),  fra fv-894 ì Avdalen langs tidligere oppkjørt trasè frem til egen hytte 

ved Homevannet/Kifjordvannet. 

 

Det nyttes innleid firma med egen fører  til transportoppdraget. 

 

Tidsrom:  01.07 -15.08.21 

 

Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 

 

 

Det søkes om tillatelse til å kjøre inn en minigraver fra fv-894, (Avdale), langs et tidligere 

oppkjørt spor frem til egen hytte ved Holmevannet. 

Formålet er oppgitt å være utgravinger for fundmentering av nytt  bygg ved hytta. 

 

Søknden skal behandles etter naqsjonal forskrift § 6 
For søknader etter nf. § 6 gjelder følgende vilkår:  
at det må påvises et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, transportbehovet må 
ikke kunne dekkes på annen måte, dispensasjon skal kun gis i unntakstilfeller og 
transportbehovet skal vurderes opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å 
redusere motorferdsel til et minimum. I Finnmark skal kommunene ikke innvilge 
dispensasjon dersom transportbehovet kan dekkes gjennom åpne snøskuterløyper eller 
barmarksløyper jf. Rundskriv T-1/96. Alle vilkårene må være oppfylt for at en søknad etter 
nf. § 6 skal kunne innvilges.  

 

I omsøkt tilfelle vurderes det til at dette transportbehovet på rimelig vis ikke kan dekkes 

på annen måte, og at faren for kjøreskader er minimale da kjøretraseèn går over fast 

underlag. 

 

Naturmangfoldsloven §§ 8-12 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Det er i følge Naturbase og kart over sensitive arter ikke registrert spesielt sårbare og trua arter 
langs den omsøkte traséen. og anser kunnskapsgrunnlaget i nml. § 8 som tilstrekkelig. Føre-var-
prinsippet i nml. § 9 tillegges derfor liten vekt. 
 
Om samlet belastning § 10. 
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Kjøring med minigraver i etablerte kjørespor på fast underlag gir normalt minimale 
kjøreskader. dersom man holder seg i dette sporet. Det forutsettes da at det ikke kjøres 
utenfor fast trasè  Den samlede belastningen på naturmangfoldet vurderes derfor som liten 
bl.a fordi det her vil dreie seg om begrenset kjøring i et gammelt kjørespor. 
Kjøring med minigraver vil medføre en del støy. I omsøkt tilfelle er ikke dette vurdert til å ha 
et omfang som vil ha betydning for naturmangfoldet eller andre brukere av området. 
 
§§ 11 og 12 ansees ikke som reel for saken. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - ATV 

- JAN OLAV EVENSEN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 21/558    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 24/21 Dispensasjonsutvalget 28.06.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune innvilger søkeren Jan Olav Evensen tillatelse til å kjøre med ATV fra Fv-

894, (Avdalen), langs gammelt kjørespor frem til egen hytte ved Holmevann. 

 

Formål:  Inntransport av bygningsmaterielaer, (Stein og betong). 

 

Tidsrom:  01.07 – 15.08.21 

 

Hjemmel:  Nasjonal forskrift §6 

 

 

Det søkes om tillatelse til å kjøre 1-2 turer med ATV fra fv-894 frem til egen hytte ved 

Holmevann. 

Formålet er oppgitt transport av bygningsmaterialer, (betong og lecastein), som skal benyttes i 

forbindelse med nytt tilbygg til hytta. 

 

Transporten vil foregå i et gammelt kjørespor over fastmark. 

 

Søknaden skal behandles etter nasjonal forskrift § 6 

  
For søknader etter nf. § 6 gjelder følgende vilkår:  
at det må påvises et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, transportbehovet må 
ikke kunne dekkes på annen måte, dispensasjon skal kun gis i unntakstilfeller og 
transportbehovet skal vurderes opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å 
redusere motorferdsel til et minimum. I Finnmark skal kommunene ikke innvilge 
dispensasjon dersom transportbehovet kan dekkes gjennom åpne snøskuterløyper eller 
barmarksløyper jf. Rundskriv T-1/96. Alle vilkårene må være oppfylt for at en søknad etter 
nf. § 6 skal kunne innvilges.  

 

Vurdering: 

Administrasjonen vurderer det slik at transportbehovet på rimelig vis ikke kan dekkes på 

annen måte. 

Omsøkte transport vil begrense seg til et fåtall turer og faren for kjøreskader vurderes som 

minimale. 

 

Naturmangfoldsloven §§ 8-12 
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Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Det er i følge Naturbase og kart over sensitive arter ikke registrert spesielt sårbare og trua arter 
langs den omsøkte traséen. og anser kunnskapsgrunnlaget i nml. § 8 som tilstrekkelig. Føre-var-
prinsippet i nml. § 9 tillegges derfor liten vekt. 
 
Om samlet belastning § 10. 
Kjøring med ATV i etablerte kjørespor på fast underlag gir normalt liten eller minimalt med 
kjøreskader dersom man holder seg i dette sporet. Det forutsettes da at det ikke kjøres 
utenfor fast trasè  Den samlede belastningen på naturmangfoldet vurderes derfor som liten 
bl.a fordi det her vil dreie seg om begrenset kjøring i et gammelt kjørespor. 
Kjøring med ATV vil medføre en del støy. I omsøkt tilfelle er ikke dette vurdert til å ha et 
omfang som vil ha betydning for naturmangfoldet eller andre brukere av området. 
 
§§ 11 og 12 ansees ikke som reel for saken. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - 

GREGER MANNSVERK 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 21/572    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 25/21 Dispensasjonsutvalget 28.06.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir søkeren Greger Mannsverk og Steinar Hirsti tillatelse til å kjøre med 

ATV for følgende formål: 

- Transport av utstyr i forbinelse med riving og bygging av ny hytte. 

- Trasè:  Fra Fv-888, (Hopseidet-Mehamnelv bru), vestover til egen hytte som ligger 

like ved kraftlinja ca midtveis mellom fylkesveien og Vikavannene. 

- Tidsrom:  01.07.21 – 31.10.21 

 

Søkeren gjøres oppmerksom på at det ikke kan påregnes at dispensasjon for samme formål 

innvilges flere år da denne typen transportoppdrag primært skal utføres på vinterføre. 

 

Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 

 

 

Det søkes om tillatelse til å frakte inn utstyr i forbindelse med riving- og bygging av ny hytte. 

Omsøkt trasè:  Fra fv-888 vestover ca 4-km til hytta som ligger like ved kraftlinja midtveis 

mellom fylkesveien og Vikavannene. 

Traseèn følger samme spor som benyttes av reidrifta, og som kraftlaget i sin tid benyttes under 

bygging av linja. 

 

Transportoppdrag knyttet til hyttebygging skal primært utføres på vinterføre. Vi ser likevel at 

det vil være behov for innkjøring av noe utstyr på barmark. 

Kommunen har derfor tidligere praktisert å innvilge kjøretillatelse på barmark i forbindelse 

med hyttebygging. 

For å unngå at slike transportoppdrag skal strekke seg over flere år, vedtok 

dispensasjonsutvalget i 2020 å gjøre søkerne oppmerksom på at man ikke kan påregne å få 

innvilget dispensasjon over flere år, bl.a til henvisning til at denne typen transportoppdrag 

primært kan utføres på vinterføre. 

 

Søknaden skal behandles etter Nasjonal forskrift § 6 
For søknader etter nf. § 6 gjelder følgende vilkår:  
at det må påvises et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, transportbehovet må 
ikke kunne dekkes på annen måte, dispensasjon skal kun gis i unntakstilfeller og 
transportbehovet skal vurderes opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å 
redusere motorferdsel til et minimum. I Finnmark skal kommunene ikke innvilge 
dispensasjon dersom transportbehovet kan dekkes gjennom åpne snøskuterløyper eller 
barmarksløyper jf. Rundskriv T-1/96. Alle vilkårene må være oppfylt for at en søknad etter 
nf. § 6 skal kunne innvilges.  
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I følge søknaden skal det kjøres i en trasè som benyttes av reindrifta. Det meste av kjøreruta 

går over fastmark uten vegetasjon. 

Faren for kjøreskader er derfor minimale. 

 

Naturmangfoldsloven §§ 8-12 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Det er i følge Naturbase og kart over sensitive arter ikke registrert spesielt sårbare og trua arter 
langs den omsøkte traséen. og anser kunnskapsgrunnlaget i nml. § 8 som tilstrekkelig. Føre-var-
prinsippet i nml. § 9 tillegges derfor liten vekt. 
 
Om samlet belastning § 10. 
Kjøring med ATV i etablerte kjørespor på fast underlag gir normalt liten eller minimalt med 
kjøreskader dersom man holder seg i dette sporet. Det forutsettes da at det ikke kjøres 
utenfor fast trasè  Den samlede belastningen på naturmangfoldet vurderes derfor som liten 
bl.a fordi det her vil dreie seg om begrenset kjøring i et gammelt kjørespor. 
Kjøring med ATV vil medføre en del støy. I omsøkt tilfelle er ikke dette vurdert til å ha et 
omfang som vil ha betydning for naturmangfoldet eller andre brukere av området. 
 
§§ 11 og 12 ansees ikke som reel for saken. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK -  

JAN STEINAR OLSEN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 21/580    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 26/21 Dispensasjonsutvalget 28.06.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune avslår søknad fra Jan Steinar Olsen om dispensasjon for å kjøre med ATV  

i forbindelse med , fiske og bærplukking. 

Omsøkt trasè/område:  Ifjordfjellet, fra løype 1 til Bajit Guorgajavri og Vuolit Guorgajavri. 

 

Begrunnelse: 
Transport av utstyr og utbytte ved jak, fangst eller fiske oppfyller som hovedregel ikke kriteriene i 
forskr. § 6 og kan således ikke tillates. Tillatelse kan innvilges dersom transportbehovet er knyttet til 
næringsvirksomhet av et viss omfang. (Etablert foretak med registrert næringsinntekt). 
 
Når det gjelder bærsanking skal det mye til før det kan sies å foreligge «Særlige behov» før 
motorisert ferdsel som kan innvilges. 
Når innhøsting av multebær skjer som ledd i næring, kan det vurderes om kjøretillatelse kan 
innvilges. 
Selv om multeinnhøsting har vært av stor betydning i Finnmark, skal dispensasjon som hovedregel 
ikke innvilges. 
(Miljøverndirektoratets rudnskriv T -1/96). 
 
At søkeren er bevegelseshemmet blir ikke vektlagt da det finnes store områder som er lett 
tilgjengelig for fiske og bærplukking. 
 
Kommunens tidligere praksis med å innvilge dispensasjon i samme trasè  og samme formål har ikke 
vært i tråd med gjeldende forskrift. 
 
 
Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 

 
Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket .En evt 
klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 

 

 

 

Det søkes om tillatelse til å kjøre med ATV i forbindelse med tradisjonell høsting i utmark, 

(jakt, fiske og bærplukking) 

Området ligger på Ifjordfjellet. Det skal kjøres i etablerte kjørespor. Kommunen har tidligere 

gitt dispensasjon for omsøkt formål, men da innenfor et begrenset tidsrom, (10.08 – 30.08). 

 

Søkeren har vedlagt legeerklæring som bekrefter at han har redusert kapasitet. 
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Kommunen kan da i helt spesielle tilfeller vurdere om det er behov for at kjøretillatelse 

innvilges. 

Søknaden skal behandles etter Nasjonal forskrift § 6 

 
 
Fiske og Bærplukking: 
Transport av utstyr og utbytte ved jak, fangst eller fiske oppfyller som hovedregel ikke kriteriene i 
forskr. § 6 og kan således ikke tillates. Tillatelse kan innvilges dersom transportbehovet er knyttet til 
næringsvirksomhet av et viss omfang. (Etablert foretak med registrert næringsinntekt). 
 
Når det gjelder bærsanking skal det mye til før det kan sies å foreligge «Særlige behov» før 
motorisert ferdsel som kan innvilges. 
Når innhøsting av multebær skjer som ledd i næring, kan det vurderes om kjøretillates kan innvilges. 
Selv om multeinnhøsting har vært av stor betydning i Finnmark, skal dispensasjon som hovedregel 
ikke innvilges. 
(Miljøverndirektoratets rudnskriv T -1/96). 
 
Lebesby kommune har gjennom flere år gitt tillatelse til å kjøre langs et etablert kjørespor på 
Ifjordfjellet for transport knyttet til multeplukking. 
Statsforvalteren, (tidl. Fylkesmannen),  har imidlertid presisert ovenfor  kommunen at denne 
praksisen ikke er i tråd med gjeldende forskrift og at kommunen dermed ikke har hjemmel til å 
innvilge denne typen søknader.  

 

Naturmangfoldsloven §§ 8-12 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Det er i følge Naturbase og kart over sensitive arter ikke registrert spesielt sårbare og trua arter 
langs den omsøkte traséen. og anser kunnskapsgrunnlaget i nml. § 8 som tilstrekkelig. Føre-var-
prinsippet i nml. § 9 tillegges derfor liten vekt. 
 
Om samlet belastning § 10. 
Kjøring med ATV i etablerte kjørespor på fast underlag gir normalt liten eller minimalt med 
kjøreskader dersom man holder seg i dette sporet. Det forutsettes da at det ikke kjøres 
utenfor fast trasè  Den samlede belastningen på naturmangfoldet vurderes derfor som liten 
bl.a fordi det her vil dreie seg om begrenset kjøring i et gammelt kjørespor. 
Kjøring med ATV vil medføre en del støy. I omsøkt tilfelle er ikke dette vurdert til å ha et 
omfang som vil ha betydning for naturmangfoldet eller andre brukere av området. 
 
§§ 11 og 12 ansees ikke som reel for saken. 

 

 

 

 


