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Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Lebesby kommune gir søkeren tillatelse til å kjøre med ATV for transport i forbindelse med 
bærplukking og for nødvendig transport i forbindelse med fiske etter følgende traseèr: 
1. 
Fra løype 1, vestover langs etablert kjørespor langs kraftlinja frem til sør-enden av Vestre 
Tranevann/Vuolit guorgajavri).(ca 5-km) 
Tidsrom:  10.08.19 – 30.08.19 
 
2. Fra løype 1 via hytte B-13  langs fast kjørespor til Bajit Guorgajavri innvilges for transport av båt 
og utstyr. 
Tidsrom:  20.07 – 30.09.19 
 
Søknad om dispensasjon for kjøring til div andre vann på Laksefjordvidda avslås.  

 

Begrunnelse for vedtak: 
De senere årene har antall søknader om dispensasjon for å kjøre i omsøkte trasè, (Langs linja 
vestover), økt betydelig i omfang. For å begrense faren for kjøreskader innvilges det kun dispensasjon 
til transport i forbindelse med bærplukking, og da innenfor normal modningstid 10.08 – 30.08. 
Innhøsting av multebær har tradisjonelt vært betraktet som en del av «matauke» for 

befolkningen i fylket.  

I omsøkt tilfelle vurderer vi at søknaden som omfatter transport i forbindelse med 

bærplukking konkret ikke omfatter turkjøring og at transportbehovet på rimelig vis ikke kan 

dekkes på annen måte. 

Søknad om dispensasjon i forbindelse med fiske i div. vann med utgangspunkt 

anleggsveien på Laksefjordvidda  avslås. Dette fordi det tidligere ikke har vært gitt 

dispensasjon for å kjøre i dette området og  fordi det på Laksefjordvidda og på Ifjordfjellet  

er en mengde vann som kan benyttes i tilknytning til åpen barmarksløype og anleggsveien. 

At søkeren er bevegelseshemmet vektlegges ikke i dette tilfellet. 
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Søknad om å kjøre fra løype 1 via hytte B-13 til Vuolit Guorgajavri innvilges for transport av 

båt og utstyr fordi dette er en trasè som har vært benyttet til omsøkt formål tidligere, og fordi 

søkeren er bevegelseshemmet. 

 

Hjemmel for vedtak:  Nasjonal forskrift § 6 

 

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

klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 
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