Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 09.02.2021:
Forslaget fra Kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt.
Plan og eiendomsutvalgets vedtak:
Plan og eiendomsutvalget gir dispensasjon til Gildeskål Jeger og Fiskerforening for bruk av
snøskooter til transport av nødvendig utstyr og materiell til hyttene ved Langvatnet,
Storvatnet, Fiskvatnet og Sundvatnet.
Dispensasjonen gjelder kun for de deler av omsøkte traseer som er beliggende innenfor
Gildeskål kommunes grense. Dispensasjon gis med forbehold om at det samtidig foreligger
gyldig dispensasjon fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre for kjøring innenfor Langvassdalen
– Ruffedalen naturreservat og Làhko nasjonalpark. GJFF er selv ansvarlig for å sørge for
nødvendig dispensasjon fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre.
Det settes følgende vilkår:
-

Dispensasjonen gjelder for inntil 6 turer per vintersesong; 6 turer med 1 scooter eller 3
turer med 2 scootere. Tillatelsen gjelder for tidsperioden 1.11. – til andre helga i mai, i
årene 2021, 2022 og 2023, på frossen snødekt mark. Tillatelsen gjelder også fra dags
dato til med andre helga i mai 2021.

-

Trasè: Fra parkeringsplass fjellveien i Sundsfjord, via merket og anvist ferdselsrute
mellom garasjen og demning i sørenden av Langvannet. Videre som vist i kart som
fulgte søknaden: gjennom naturreservatet Langvassdalen-Ruffedalen, ned til
Storvasshytta og videre mot Fellvatn, inn i Làhko nasjonalpark til hyttene ved Fiskvatn
og Sundvatn.

-

All kjøring utenom angitt formål og løype er forbudt.

-

All kjøring i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skader og ulemper
for naturmiljøet og mennesker. Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn
til det

-

Det skal føres kjørebok. Dato og underskrift skal påføres med kulepenn i kjøreboka før
hver tur tar til.

-

Kjørebok, dispensasjon og kart med inntegnet løype skal medbringes og forevises ved
kontroll. Kjørebok sendes kommunen etter endt sesong

-

Misligholdelse av dispensasjonen og/eller vilkår satt i den, kan føre til umiddelbar
inndragning av dispensasjonen.

Dispensasjonen gis med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte
vassdrag § 6.
Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8 til 12. En har på grunnlag av tilgjengelig
vitenskapelig og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig kunnskap for å si at motorferdsel
etter omsøkte trasé ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for alvorlige
eller irreversible skader på naturmiljøet, naturmangfold og økosystem. Med bakgrunn i
naturreservatets og nasjonalparkens strenge vernebestemmelser som må legges til grunn for

nasjonalparkstyrets beslutning, anser vi naturmangfoldloven §§ 8 til 12 for å være
tilstrekkelig ivaretatt.
Gildeskål Jeger og Fiskerforening må selv innhente tillatelse til bruk av snøscooter fra berørte
grunneiere.
Gildeskål kommunes vilkår for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag skal
følges.
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen. Klagefristen er tre uker etter at vedtaket er mottatt.
Eventuell klage sendes gjennom kommunen.

