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Arkivsak: 21/580   

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - 

BARMARK - JAN STEINAR OLSEN  

 

 

Rådmannens 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. 

 

 

 

Saksutredning: 
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 

 
 
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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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


