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Svar på søknad om dispensasjon for motorferdsel til fiskeoppsyn -
Komagvær Jeger og Fiskerforening - Varangerhalvøya nasjonalpark

Vi viser til søknad om dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med elveoppsyn i 
Varangerhalvøya nasjonalpark datert 30. juni 2010.

Det søkes om dispensasjon for bruk av en moped og en firehjuling i forbindelse med 
elveoppsyn i Komagelv for oppsynsperioden 2010. Søknaden gjelder to ansatte i oppsynet, 
Hermann Ananiassen og Alfred Stenhaug, som begge har begrenset politimyndighet. 
Området det gjelder er fra bommen ved Finnelva langs vei/sti til Porthytta i Komagdalen.

Fylkesmannen har nå avklart forhold omkring motorferdsel i forbindelse med elveoppsyn 
med Politimesteren i Øst-Finnmark, og vil her komme med en klargjøring:

- Fiskeoppsyn uten begrenset politimyndighet har ikke adgang til å bruke 
motorkjøretøy under utøvelse av fiskeoppsyn.

- Fiskeoppsyn med begrenset politimyndighet har ikke adgang til å bruke 
motorkjøretøy under forebyggende oppsyn.

- Det er kun når politimyndigheten utøves at personer med begrenset politimyndighet 
at disse omfattes av politiets direkte hjemmel til motorferdsel etter motorferdselloven. 
Samtidig  gjelder dette kun ved en direkte aksjon som følge av forutgående tips eller 
egen påvisning av straffbare forhold. Fiskeoppsynet er da å regne som en del av 
politiet med de samme regler for adgang til bruk av motorisert ferdsel som for politiet 
selv. De omfattes da i slike tilfeller også av unntaket fra vernebestemmelsene for 
politiet, dvs. de trenger ikke dispensasjon fra Fylkesmannen. 

Det må her vektlegges at selv om man utøver politimyndighet og har behov for 
motorferdsel, skal det alltid foretas en vurdering før man bruker motorkjøretøy. Faren 
for skade på natur og andre interesser skal veies opp i mot viktigheten av oppdraget. 
I et verneområde skal naturlig nok hensynet til naturen vektlegges ekstra sterkt. 

For Komagvær Jeger- og Fiskerforening vil dette si at generelt fiskeoppsyn etter gjeldende 
regelverk i utgangspunktet ikke kan foregå med motoriserte fremkomstmidler. Oppsyn med 
begrenset politimyndighet kan rykke ut med motorkjøretøy når dere får melding om ulovlige 
og pågående forhold. Dere kan ikke kjøre patruljer utenom i direkte utrykning langs elva, 



Side 2 av 2

verken i eller utenfor nasjonalparken. Ved utrykning/aktivering av politimyndigheten kan dere 
kjøre også i nasjonalparken uten særskilt tillatelse fra Fylkesmannen, men på etablerte 
kjørespor av hensyn til naturmiljøet. Motorisert ferdsel må allikevel foregå i henhold til 
politiets instrukser og motorferdselslovens aktsomhetsbestemmelse.

Til deres informasjon så har SNO særskilt hjemmel til motorferdsel gjennom SNO-loven, og 
kan bruke motorkjøretøy i større utstrekning enn personell med begrenset politimyndighet. 
SNO kan altså bruke motorkjøretøy utenom direkte utrykningssammenheng (også 
forebyggende / undersøkende).

Denne orienteringen er ikke et enkeltvedtak, og kan derfor ikke påklages jf. forvaltningsloven.

Med hilsen

Bente Christiansen
fylkesmiljøvernsjef

Gunhild Lutnæs
overingeniør
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