Lesja kommune
Forvaltning og utvikling

Sigmund Kornkveen
2666 LORA

Melding om vedtak
Vår ref
2013/87/2/K01

Deres ref:

Saksbehandler
Marit Svanborg
61244188100

Dato
11.02.2013

Sigmund Kornkveen - Søknad om motorferdsel i utmark
Saken gjelder:
Saken er behandlet som saksnr. 11/13
Sigmund Kornkveen har i søknad av 29.januar 2013 søkt om motorferdsel i utmark ved
snøskuterkjøring til Fellingsvatnet. Kornkveen søker om to turer per år i uoverskuelig framtid til
hytta si ved Fellingsvatnet, i Reinheimen nasjonalpark. Han ønsker selv å foreta kjøringen.
Vurdering:
Motorisert ferdsel i utmark i Lordalen landskapsvernområde og Reinheimen nasjonalpark er i
utgangspunktet forbudt (jf. § 3 punkt 6.1 i verneforskriften) og skal holdes på et minimum. I
Reinheimen nasjonalpark er motorisert ferdsel særlig konfliktfylt fordi nasjonalparken skal være
skjermet for unødvendig støy og uro. I følge forvaltningsplanen til Reinheimen nasjonalpark står
det at transport skal ha ett klart nytteformål. Lesja kommune kan i visse tilfeller gi dispensasjon
til motorferdsel i nasjonalparken etter § 3 punkt 6.3 i verneforskriften, og da er ofte to av
vilkårene at leiekjører skal nyttes, og at dispensasjonen er tidsavgrenset. Denne søknaden faller
ikke under det kommunen har hjemmel til å gi tillatelse til. Motorisert ferdsel som har preg av
turkjøring skal ikke skje.
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 1977 og Nasjonal forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 1988 åpner heller ikke for motorisert ferdsel
som har preg av turkjøring. Søknaden er også vurdert ut fra prinsippene i naturmangfoldsloven
§§ 8-12 jf. § 7. Turkjøring med snøskuter er ikke i tråd med verneforskriftens formål som blant
annet skal ivareta naturmangfoldet i Reinheimen nasjonalpark.
Det åpnes dermed ikke for at forvaltningsmyndigheten, Lesja kommune, kan gi tillatelse til
motorferdselsøknaden.
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Vedtak:
Med hjemmel i § 3 punkt 6.1 i Reinheimen verneforskrift, § 3 i lov om motorferdsel i utmark og
vassdrag fattes følgende vedtak:
Sigmund Kornkveen får avslag på sin motorferdselsøknad til Fellingsvatnet.

Vedtaket er fattet som enkeltvedtak med klagerett ihht forvaltningsloven §28.
En eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes Lesja kommune innen tre uker etter at melding om vedtaket er
mottatt. Ved behov for råd og veiledning i forbindelse med klagen, kontakt kommunen/saksbehandler.
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