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NEDRE BARDU UTMARKSLAG 

GRUNNEIERTILLATELSE 

 DISPENSASJON NR._______________________ 

 NAVN___________________________________ 

 GYLDIG FRA ____________TIL_____________ 

Kortinnehaver har grunneiertillatelse for 

motorferdsel i utmark og vassdrag i området til 

Nedre Bardu Utmarkslag SA. 

Tillatelsen gjelder: 

ATV/Traktor  

Snøskuter 

Tillatelsen gjelder fra nærmeste brøytede bilvei.  

På lørdag, søndag og helligdager bør kjøring 

foregå før klokken 10 eller etter klokken 15. 

Kjøring skal foregå etter opptrukne traseer, jfr. kart 

på nettsidene til Nedre Bardu Utmarkslag SA.. 

Eventuelle øvrige vilkår, samt navn på andre som 
er gitt dispensasjon i samme søknad er anført på 

baksiden av kortet. 

___/___-_____     __________________________ 
             For Nedre Bardu Utmarkslag SA 
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