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Gyldighet av Karasjok kommunes beslutning - motorferdsel i utmark ifm. 
elgjakt 2019 

Fylkesmannen viser til Karasjok kommunes hjemmesider vedrørende dispensasjon for motorferdsel 
i utmark ifm. elgjakt: https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/naring-miljo-og-
naturforvaltning/naturforvaltning/ (nedlastningsdato: 13.08.19 kl 13:00). 
 
Kommunen skriver her under fanen «Søke dispensasjon fra motorferdselloven til transport av utstyr 
til elgjakta» (se vedlegg 1) bla. følgende: 

 
«Dispensasjoner for elgjakt i Karasjok kommune innvilges automatisk ved kontraktsinngåelse med 
FeFo.» 

 
Karasjok kommune har dermed besluttet å gi alle jaktlag som har fått tildelt elgjakt på 
Finnmarkseiendommens grunn i kommunen en blankofullmakt for motorferdsel i utmark for 
transport av utstyr til elgleir uten at det foreligger søknad fra det enkelte jaktlag og uten at det er 
fattet vedtak fra kommunens side. Kommunen har etter vår kjennskap heller ikke valgt å 
realitetsbehandle søknader sendt inn fra jaktlag. 
 
All motorferdsel i utmark er forbudt med mindre annet følger av motorferdselloven eller det fattes 
vedtak med hjemmel i motorferdselloven jf. motorferdselloven § 3. Motorferdselen som kommunen 
gir «fullmakt» til her er ikke direkte hjemlet  i lov eller forskrift og det må foreligge «vedtak med 
hjemmel i loven» jf. § 3 for at motorferdselen kan anses som lovlig. Dispensasjon for motorferdsel 
ifm. elgjakt kan kun fattes med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag (nasjonal forskrift) § 6.  
 
Fylkesmannen vil påpeke at kjøring i medhold av denne desinformasjonen fra Karasjok 
kommune vil medføre ulovlig motorferdsel i utmark. Vi forventer at Karasjok kommune 
fatter gyldige og kontrollerbare vedtak etter nasjonal forskrift § 6 i saken. Underrettelse om 
vedtakene bes sendes oppsynsmyndighetene og Fylkesmannens postmottak. 
 
Med hilsen 
 
Bente Christiansen 
miljødirektør 

  
 
Iris Rita Hallen 
seksjonsleder naturmangfold og naturvern 
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Vedlegg 1 Utklipp fra Karasjok kommunes hjemmesider (datert 13. august 2019) 


