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Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - 

ATV - VEIDNES FISKEFORENING PROSJEKT RUSSELAKS 

 

 

Rådmannens 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 

 

 

Saksutredning: 
 
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. 

 



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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