
 
 

SØKNADSSKJEMA FOR MOTORFERDSEL I VERNEOMRÅDENE 

 for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 

Generelle opplysninger 

 

Søker………………….………………………………………………………………… 

 

Adresse………………………………..………………………………………………... 

 

Postnummer og sted .…………………………………………………………………... 

 

Tlf. ………………………….E-post…………………………………………………… 

 

Søknaden gjelder  gnr./bnr/fnr........…………….i…………………………kommune. 

 

Søknaden gjelder også for ………………………………………………...(ektefelle 

og barn), men maksimalt et kjøretøy per tildelt tur.   

 

Transportmiddel (sett kryss)   

□ Snøskuter  □ Helikopter  □ Annet ……………………..………… 

□ ATV  

□ Lett beltekjøretøy (barmark som eks. ”jernhest”) 

□ Bruk av leietransport (sett i så fall to kryss!) 

 

Søknaden gjelder (sett kryss) 

□ Gåsvatnan landskapsvernområde 

□ Saltfjellet landskapsvernområde 

□ Storlia naturreservat 

□ Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 

□ Junkerdal nasjonalpark 

□ Rago nasjonalpark 

□ Sjunkhatten nasjonalpark 

 

Formål (utdyp kort formålet for søknaden)  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Forvaltingsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften dersom det ikkje strider 

mot vernevedtakets formål og ikkje kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller 

dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det 

nødvendig, jf. Naturmangfoldsloven § 48. Søknader om slike dispensasjoner må 

sendest i særskilt brev. 

 

 

 

 

 



 

 

Søknaden gjelder (sett kryss) 

□ Enkelttur den  ……………………….(dato) 

□ ……….(antall) transporter i tidsrommet 

……………………………………………… 

□ Søknaden gjelder …… år med inntil 6 transporter per år. 

 
Transportstrekning (startpunkt og endepunkt)  eller landingspunkt  

 

………………………………………………………………………………………… 

(Kart med inntegnet trase skal legges ved)   

 

Andre opplysninger  

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 
(Legg om nødvendig med flere opplysninger og dokumentasjon.) 

 

  
Sted…….………Dato…………. 

 

 

Underskrift………………………………………………………………… 

 

Søknaden skal sendest til den kommunen der transporten skal gjennomførest. Dersom 

transporten går gjennom flere kommuner, er det nok å sende søknaden til en av kommunene.  
 

Søknaden vil først bli saksbehandlet av den interkommunale forvaltingsstyresmakten for 

verneområdene etter naturmangfoldsloven, verneforskriften for det aktuelle området og 
gjeldende forvaltingsplaner dersom slike er utarbeidet. Søknaden vil samtidig bli 

saksbehandlet av den aktuelle kommunen etter naturmangfoldloven, lov om motorferdsel i 

utmark og islagte vassdrag og kommunale retningslinjer. 

  

 Søknadar må sendest inn senest 4. uker før løyvet skal tas i 

bruk  

 Legg ved kart med inntegnet kjøretrasé/landingsområde 

 Ufullstendige søknader blir returnerte   

 Søknader skal signeres av daglig leder/styreleder i de tilfeller 

organisasjoner/ bedrifter står som søkere 

 


