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HÅVALD HANSEN 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommune gir søkeren tillatelse til å kjøre med ATV for transport i forbindelse med 

bærplukking. 

Trasè 

Fra løype 1, (Fuglevannshøgda), vestover langs etablert kjørespor via hytte B-13 frem til 

Øvre Tranevann/tBajit guorgajavri). 

Tidsrom: 19.08.19 – 30.08.19. 
 
Begrunnelse for vedtak: 

De senere årene har antall søknader om dispensasjon for å kjøre i omsøkte trasè 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 og jakt avslås bl.a fordi det på Ifjordfjellet er en 

mengde vann som kan benyttes i tilknytning til åpen barmarksløype, og fordi transport av større 

menger fersk fisk og jaktutbytte er lite aktuelt. 
 

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. 

 

 

 

 

Saksutredning: 
 

Det søkes om tillatelse til å kjøre på barmark for transport i forbindelse med fiske, 

bærplukking og jakt. 

Omsøkt strekning:  Fra barmarksløype 1 langs etablert kjørespor via hytte B-13, 

(Komagvann), til Øvre Tranevann. 

Omsøkt tidsrom:  12.08 – 01.10.19 

 

 

 

Områdene vest barmarksløypa har ofte store forekomster  av multebær. Normal modningstid 

for denne er mellom 12-15-August og ca 2-uker fremover. 

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. 

 

 

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 med ATV i etablerte kjørespor langs kraftlinja gir normalt ikke skader på 

vegetasjonen  når ferdselen foregår i disse sporene. I perioden fra rundt midten av August 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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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


