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Dispensasjon fra forbud mot motorferdsel - Forfjorden og Forfjorddalen
naturreservat - Andøy og Sortland kommuner
Vi viser til søknad sendt på e-post 19. juni med forespørsel om dispensasjon fra
motorferdselsforbudet i Forfjorden og Forfjorddalen naturreservater.

Vedtak
Jaktlaget ”Roksøy/Hognfjord” ved jaktleder Tor Kåre Nilsen gis med dette dispensasjon for
bruk av beltekjøretøy med lavt marktrykk i Forfjorden og Forfjorddalen naturreservater. Vedtaket er fattet
med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. Tillatelsen er gitt med følgende vilkår:

•
•
•

Dispensasjonen gjelder for transport av felt elg i årene 2022 - 2026
Kjøring i fuktige områder må unngås så langt det er mulig
Kjøring i naturreservatene rapporteres til Statsforvalteren i etterkant

Dispensasjonen gjelder kun fra verneforskrifta.

Informasjon om klagerett
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre uker etter at dette vedtak er
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Statsforvalteren i Nordland.

Søknaden
Jaktlaget ” Roksøy/Hognfjord” jakter årlig på gnr. 26 i Sortland kommune (avtale med Roksøy
grunneierlag). I den forbindelse kan det bli behov for å frakte skutt elg ut av Forfjorden og
Forfjorddalen naturreservater. Behovet gjelder kun områdene som er vest for Forfjordelva. Jaktlaget
ønsker å benytte beltekjøretøy med lavt marktrykk for å frakte ut elgen. Jaktlaget har hatt
dispensasjon for perioden 2017- 2021, og ønsker nå denne forlenget for 5 nye år. Det har ikke vært
skutt elg i naturreservatene i løpet av denne perioden. Før 2008 var det kun felt en elg i
naturreservatene på 15 år.

E-postadresse:
sfnopost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 1405,
8002 Bodø

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens vei 11,
8003 Bodø

Telefon: 75 53 15 00
www.statsforvalteren.no/no
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Lovgrunnlaget
Dispensasjonen gjelder kun fra verneforskriftene for Forfjorden og Forfjorddalen naturreservater.
Eventuelle andre nødvendige tillatelser må innhentes særskilt.
Forfjorddalen naturreservat ble vernet 21. desember 2000. Statsforvalteren i Nordland er
forvaltningsmyndighet. Den fullstendige verneforskriften for området er tilgjengelig på:
www.lovdata.no. Følgende bestemmelser er relevante for denne saken:
− Formålet med fredningen er å bevare et stort dalføre med sine skogs- og myrområder med alt
naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene.
− I følge verneforskriften for Forfjorddalen (kapittel IV pkt. 5) er motorisert ferdsel forbudt.
Forfjorden naturreservat ble vernet 21.desember 2002. Statsforvalteren i Nordland er
forvaltningsmyndighet. Den fullstendige verneforskriften for området er tilgjengelig på
www.lovdata.no. Følgende bestemmelser er relevante for denne saken:
− Formålet med fredningen er å ivareta et område av stor kvartærgeologisk verdi (De Geermorener). Området har både stor faglig og pedagogisk verdi.
− I følge verneforskriften for Forfjorden naturreservat (§ 3.4) er motorferdsel, med unntak av ferdsel
etter riksvei 82, forbudt.
Motorferdsel i forbindelse med jakt omfattes ikke av unntaksbestemmelsene som er lista opp i § 5 i
verneforskriften. Tiltaket må derfor vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i
naturmangfoldloven § 48. Denne åpner for dispensasjon fra verneforskrifter dersom tiltaket ikke
strider mot vernets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Den generelle
dispensasjonsbestemmelsen skal fange opp uforutsette eller spesielle/særlige tilfeller som ikke ble
vurdert på vernetidspunktet.
Alle saker som berører natur skal i tillegg vurderes ut fra naturmangfoldlovens §§ 8 til 12.
Vurderingen skal vise hvordan disse er vektlagt.

Statsforvalterens vurdering
Naturverdiene er godt kjent i området. Lokaliteten har en av Norges største, nordvestligste
furuskoger. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at her vokser noen av de eldste furutrærne i
Skandinavia med alder over 700 år og skogen er relativt lite påvirket med et mangfold av
vegetasjonstyper. I Forfjorden naturreservat er det også kvartærgeologiske verneverdier.
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet da dette kan ha negative effekter for
verneverdiene gjennom forstyrrelse, slitasje og støy. Beltekjøretøy med lavt marktrykk vil ikke gi
langvarig eller permanent skade på vegetasjonen, men det er viktig at vilkårene i dispensasjonen
oppfylles slik at fuktige områder i Forfjorddalen naturreservat unngås. De Geer - morene i
Forfjorden naturreservat vil ikke skades av motorferdsel med lett terrenggående beltekjøretøy.
Dispensasjonen har tidligere blitt gitt for fem år. Det er ikke registrert kjørespor i den perioden og
kjøringen har visst seg å være av så lite omfang at det kan gis dispensasjon for fem nye år. Omfanget
av kjørespor fortsatt vil følges opp.
Behovet for motorisert ferdsel i Forfjorden og Forfjorddalen naturreservat er av svært begrenset
omfang. Den omsøkte kjøringen med fastsatte vilkår vil etter vår vurdering ikke innebære noen
negativ påvirkning på verneverdiene, og heller ikke bidra til en uheldig presedensvirkning.
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Med de vilkår som er satt, vurderes omsøkte tiltak til ikke å være i strid med formålet med vernet av
Forfjorden og Forfjorddalen naturreservater eller å påvirke verneverdiene nevneverdig.

Med hilsen
Mia Marthinus Husdal (e.f.)
underdirektør
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Ragnhild Redse Mjaaseth
seniorrådgiver

