
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 21/443   

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORDERDSELLOVEN - 

BARMARK - KUNES JEGER- OG FISKEFORENING V/EMIL MOILANEN 

 

 

Rådmannens 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  

 

Søkeren som forpakter de omsøkte vassdragene har i mange år innehatt dispensasjon som 

omsøkt For å utføre et effektivt vakthold. 

 

 

 

Saksutredning: 



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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Birkeland 

  landbrukskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


