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Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselloven, Porsanger kommune  
 
        

FRIFO påklager følgende vedtak: 
 
PS 141/11  Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Alexander Røberg. 
  
Dispensasjonen gjelder «transport av bagasje og utstyr til gamme Kussakoppi (Bukta) for 

tidsrommet 12.12.2011 –15.03.2012».  Rådmannen innstilte på at søknaden skulle avslås. 

Dispensasjonen ble innvilget 12. des 2011.    
 
Det er stor sannsynlighet for at vedtaket – hvis det blir stående – gir presedens: Andre vil søke til 
samme formål. Mer kjøring betyr mer støy i naturen, noe som er til ulempe både for dyrelivet og 
for de som driver friluftsliv.   
 
Etter vår oppfatning bryter vedtaket med regelverket på tre måter:  
 

1. Fylkesmannens vedtak er retningsgivende. 
Vedtaket i sak 141/11 kom kun én måned etter at fylkesmannen etter klage inndro en 
dispensasjon med samme  formål: «transport av bagasje og utstyr til gamme».  Fylkesmannen skrev 
at vedtaket var retningsgivende for kommunens behandling av tilsvarende saker. Søknaden skulle 

derfor vært avslått. 
 
Fylkesmannen begrunnet vedtaket 11. nov 2011 slik: Hvis det skal gis dispensasjon for kjøring til 
gamme, «må det dreie seg om særskilte behov som går ut over transport tilknyttet egen bruk. 
Unntaksvis transport av større mengder utstyr, enten store enheter som ovn mv eller store 
mengder ved/ søppel på vegne av alle brukerne, kan etter fylkesmannens vurdering begrunne 
kjøring til gamme.»  I denne saken er det ikke oppgitt noe særskilt transport-behov. 
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Fylkesmannen skrev videre at hvis det skal gis dispensasjon, må det settes begrensning i antall 
turer pr sesong.  Det er det heller ikke gjort her. 
 
Kommunen har med sin tillatelse sett bort fra fylkesmannens føringer.  Dermed bryter kommunen 
med et grunn-prinsipp i demokratiet: Stortinget vedtar lovene og delegerer myndighet til lavere 
forvaltnings-nivåer, og da skal de lavere forvaltnings-nivåene følger de prinsippene som er gitt 
ovenfra. 
 

2. Et annet formål i tillegg: Fangst av rype. 
Denne saken er forskjellig fra klagesaken i 2011 på ett punkt: Det er et formål til. Dette fremgår av 
rådmannens innstilling: «snarefangst av ryper».   Dette formålet står ikke i vedtaket.  Det må anses 

som en formell feil ved vedtaket.  

  

Rundskriv T 1-96 sier at transport av utstyr og bagasje ved jakt, fangst og fiske, «oppfyller som 

hovedregel ikke kriteriene i forskriftens § 6, og kan således ikke tillates.» ( s 34).  Også av denne 

grunn skulle søknaden vært avslått. 
 

 

3. Føre vâr 
Rådmannen begrunnet sin innstilling blant annet med  at et avslag ville være i tråd med § 9 i 
naturmangfoldloven (føre-var-prinsippet). Politikerne innvilget dispensasjon og hevdet at dette ”er 
i tråd med naturmangfoldloven”. Her er det behov for en juridisk avklaring, og vi ber 
Fylkesmannen gjøre dette. 
 

4. Presedens 
Fylkesmannen la i brevet 11. nov -11 vekt på presedens-virkningen, og henviste til rundskriv T 1-
96:  «Den enkelte søknad må ses i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader.» Dette 
fremgår av naturmangfoldloven, § 10.  
 
Det er mange gammer i Porsanger, og anslagsvis 3.000 i hele Finnmark.  Når det etter hvert blir 
kjent at én person har fått dispensasjon til å kjøre til gamme for å drive snarefangst, må man 
forvente at også andre kommer til å søke.   
 
Dette er den tredje grunnen til at tillatelsen ikke skulle vært gitt.    
 

Vi påklager hermed vedtaket. 
 

 

Vennlig hilsen 

Friluftslivets fellesorganisasjon 
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