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Henrik Svendsen, søknad om dispensasjon for bruk av
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag §. 6
Forslag til vedtak
Henrik Svendsen innvilges dispensasjon fra forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på
islagte vassdrag § 6. dispensasjonen gjelder bruk av ATV fra Ljøsnehammaren til Holmvatnet etter
traktorveien.
Dispensasjonen gjelder 10 turer i barmarksesongen 2015.

Sammendrag
Søkeren har reelt behov for motorisert transport som ikke knyttes seg til turkjøring.
Kjøringen skal kun foregå på eksisterende skogsveien mellom Ljøsnehammaren til Holmvatnet, slik
at det ikke vil bli kjøreskader av betydning. En tillatelse som omsøkt kan ikke sees å føre til skader
eller ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen i utmark.

Saksopplysninger
Henrik Svendsen har hytte med Holmvatn og i Saltdal kommune. Transport av materiell og utstyr
til hyttene går etter en veitrasé som alle bruker fra Ljøsnehammersætra til Holmvatn. Viser til
byggesak: 2014/237 i Saltdal kommune.

Hjemmel
Formannskapet er delegert myndighet til forvaltningen av saker i henhold til nasjonale
forskrift for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag § 6. I medhold av forskriften kan det gis
samtykke til slik kjøring som omsøkt dersom behovet ikke kan dekkes på annen måte. Før
eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i
forhold til et mål om å redusere motorferdsel til et minimum.

Vurderinger
Tiltaket er vurdert iht. naturmangfoldlovens sentrale prinsipper §§ 8 – 12,jf. Lovens § 7.
Parsellen ligger ikke i tilknytning til verneområder eller statlige sikra friluftsområder.
Vurderingen er gjort med utgangspunkt i opplysninger i Naturbasen jf. § 8 i Naturmangfoldloven
I denne saken vil dette ikke ha betydning da eksisterende traktorvei benyttes.

Konklusjon og anbefaling
Henrik Svendsen innvilges dispensasjon fra forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på
islagte vassdrag § 6. dispensasjonen gjelder bruk av ATV fra Ljøsnehammaren til Holmvatnet etter
traktorveien.
Dispensasjonen gjelder 10 turer i barmarksesongen 2015.
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