MELDING OM KJØRING I VERNEOMRÅDER
(”Kjøreordre” ihht. Rundskriv fra miljøverndepartementet
datert 31.1.13, ref. 13/120)

Til operasjonssentralen i Agder politidistrikt
(Skjemaet (begge sider!) sendes Politiet senest 12 timer før øvelsen finner sted)
Telefax: 38136010 /E-post: ops205@politiet.no

Fra

Hopp mellom feltene i skjemaet ved bruk av ”tab” evt ”shift-tab”

Se veiledning på side 2 i skjemaet.

Organisasjon

Leder

Telefon (leder)

E-post (leder)

Kontaktperson/ansvarlig (om annen enn leder)

Telefon (kontaktperson)

Øvingsområde
Hvilket verneområde skal kjøringen foregå i (nasjonalpark/verneområde)
Hvilken type kjøring? (Hva slags øvelse, kjentmannskjøring, tilsyn med infrastruktur osv)
Kjørerute (Beskriv området det skal kjøres i, legg ved kart/skisse. Må samsvare med gitt tillatelse)
Dato og saksnummer på godkjent tillatelse fra forvaltningsmyndigheten

Snøskutere/kjøretøyer
Totalt antall/type kjøretøyer (Snøskuter, beltebil osv):
Før opp registreringsnumrene på kjøretøyene nedenfor:

Tidspunkt for kjøring:
Dag

Dato

Starttid

Avslutning

Eventuelle kommentarer

Etter at politiet har gitt påtegning/underskrift returneres skjemaet til

E-postadresse/fax:

Påtegning fra Operasjonssentralen (LRS)

(Se informasjon på neste side vedr. håndtering av meldingen)
Kjøreordren er kontrollert opp mot dispensasjon gitt av Verneområdestyre for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane, evt
merknader:
Sted/dato

Underskrift

Funksjon/tittel

Skjemaet er utarbeidet av Politioverbetjent Dag Hovden, Valle og Bykle lensmannskontor
Kan lastes ned fra: www.svr.no

Agder politidistrikt

2

Informasjon om behandling av skjemaet:
Til LRS: Kontroller at overstående er i samsvar med dispensasjon, kopi av dispensasjoner
skal tidligere være sendt operasjonssentralen.I henhold til Rundskriv fra

miljøverndepartementet, ”Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøskuter i utmark og
verneområder” datert 31.1.13, ref. 13/120 skal LRS informere vernemyndigheten som har
gitt dispensasjonen om tidspunktet for øvelsen. SNO skal også varsles. Dette gjøres ved
å sende dette skjemaet i signert/utfylt stand til jon.erling.skaatan@dirnat.no og
sfagpost@statsforvalteren.no Se for øvrig saksbehandlingsrutiner på neste side.
Til redningsorganisasjonen: Kopi av dette skjema I utfyllt/signert stand skal følge alle
kjøretøyer som deltar på øvelsen. Husk å fylle ut rapport om øvelsen i ettertid og sende til
forvaltningsmyndigheten på fastsatt skjema, jfr tillatelsen.
MOTORFERDSEL I UTMARK I FORBINDELSE MED ØVINGSVIRKSOMHET I
REDNINGSTJENESTEN.

•
•

•

Husk at grunneier kan nekte øvingsvirksomhet på sin grunn, både innenfor og
utenfor verneområder.
For bruk av motorkjøretøy i øvingsvirksomhet utenfor verneområder er det ikke
nødvendig å søke om tillatelse
o Det skal foreligge en plan for øvelsen.
o Ren øvingskjøring/trening på bruk av kjøretøy i utmark er normalt ikke lov.
For bruk av motorkjøretøy i øvingsvirksomhet innenfor verneområder må det
søkes om tillatelse

