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FELLINGSTILLATELSE ELG EGGESVIK/SANDMO/SØRVIK

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Otto John Navjord
121787

Arkiv: K46

Saksnr.:
52/12
29/13
16/14

Utvalg
Plan- og ressursutvalget

Plan- og ressursutvalget
Plan- og ressursutvalget

Møtedato
05.06.2012
10.05.2013
04.06.2014

Rådmannens innstiling:
Elgvaldet 1 839V0007 - Eggesvik/Sandmo/Sørevik v/Odd Eggesvik gis fellingstilatelse på 7
elger i 2014 med følgende fordeling: 3 okser, 1 ku og 3 kalver.

Det oppfordres til at det også felles ungdyr.

Vedtaket har hjemmel i § 6 (fravik av minsteareal) og § 21 (målrettet avskyting) i forskrift om
forvaltning av hjortevilt, og kommunale retningslinjer for forvaltning av elg.

Bakgrunn:
Saken gjelder tildeling av fellingstilatelse på elg for elgvaldet Eggesvik/Sandmo/Sørvik.
Valdet deltar ikke i bestandsplansamarbeid. Når jaktrettshaverne ikke utarbeider og legger
fram bestandsplan er hjorteviltforvaltningen regulert av bestemmelsene i § 2 L om målrettet
avskyting. Det innebærer bL.a. at det ikke kan tildeles valgfrie dyr når fellngstillatelsene
tildeles.

Elgvaldet Eggesvik/Sandmo har et tellende areal på 19500 daa. Fastsatt minsteareal er 3000
dekar. Valdansvarlig søker om tildeling av i alt syv fellngstilatelser, dvs. ett mer enn arealet
tilsier. Det begrunnes av valdansvarlig vurdering om økt elgbestand og betydelige beiteskader
på produksjonsskog i området.

Vurdering:
Data fra ((sett-elg)) viser en økende bestand i området med god sammensetning og
reproduksjon. Det kan derfor være grunnlag for å øke kvoten som omsøkt. Det forutsetter
imidlertid at deler av fellingstilatelsene tas ut som ungdyr, og at store okser og kyr med kalv
ikke blir skutt.

1,8

1,6

1,4

1,2
-+Sett elg pr jegerdag

.-Sett kalv pr kalveku

~ Sett ku pr okse
0,8

2012 2013

Side 3 av 26



Sak 16/14

Kommunen har av hensyn til likeverdig behandling av valdene, sørget for at alle vald - over tid
får en rimelig tildeling av de ulike kategorier på fellingstillatelsen. Dette gjelder også andelen
kalv hvor en har praktisert en tildeling på 50 % av kvoten. Det vises i denne sammenheng til
Plan for elgforvaltning hvor elgvald som ikke deltar i bestandsplanområder skal ha 50 %
tildeling av kalv, om nødvendig utjamnet over tid.

Vedlegg:
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FELLINGSTILLATELSER ELG 2014 - SAND VIK, NORDLAND, ØYNES, AGNES

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Otto John Navjord
14/193

Arkiv: K46

Saksnr.: Utvalg

17/14 Plan- og ressursutvalget
Møtedato
04.06.2014

Rådmannens innstiling:
Elgvaldet 1 839V0007 - SandvikIordland/Øynes/ Agnes v/Roger Anton Nyhagen gis
fellngstilatelse på 6 elger i 2014 med følgende fordeling: 2 okser, 1 ku og 3 kalver.

Vedtaket har hjemmel i § 21 (målrettet avskyting) i forskrift om forvaltning av hjortevilt, og
kommunale retningslinjer for forvaltning av elg.

Bakgrunn:
Saken gjelder tildeling av fellingstillatelse på elg for elgvaldet SandvikIordland/ øynes/
Agnes. Som følge av endringer i hjorteviltforskriften er valdet nå for lite til å få godkjent
bestandsplan. Val det deltar heller ikke i bestandsplansamarbeid med andre vald. Når
jaktrettshaverne ikke utarbeider og legger fram bestandsplan er hjorteviltforvaltningen regulert
av bestemmelsene i § 210m målrettet avskyting. Det innebærer bL.a. at det ikke kan tildeles
valgfrie dyr når fellingstilatelsene tildeles.

SandvikIordland/ øynes/ Agnes har et tellende areal på 18 000 daa. Fastsatt minsteareal er
3000 dekar. Valdansvarlig søker om tildeling av i alt seks fellingstilatelser fordelt på fire
voksne og to kalver.

Vurdering:
Det søkes ikke om fravik fra minstearealet, og vurderingen av bestandsdataene viser at det
heller ikke er grunnlag for det.

Kommunen har av hensyn til likeverdig behandling av valdene, sørget for at alle vald - over tid
får en rimelig tildeling av de ulike kategorier på fellingstilatelsen. Dette gjelder også andelen
kalv hvor en har praktisert en tildeling på 50 % av kvoten. Det vises i denne sammenheng til
Plan for elgforvaltning hvor elgvald som ikke deltar i bestandsplanområder skal ha 50 %
tildeling av kalv, om nødvendig utjamnet over tid.

Det foreslås derfor at valdet tildeles tre voksne og tre kalver.

Vedlegg:
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NEDRE BEIARN BESTANDSPLANOMRÅDE - SØKNAD OM GODKJENNING AV
BESTANDSPLAN FOR ELG OG TILDELING AV FELLINGSTILLA TELSER
FOR PERIODEN 2014 -2016.

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Otto John Navjord
14/3 1 9

Arkiv: K46

Saksnr.: Utvalg

18/14 Plan- og ressursutvalget
Møtedato
04.06.2014

Rådmannens innstiling:
Beiarn kommune, Plan og ressursutvalget, godkjenner bestandsplan for elg 2014-2016 for
Nedre Beiarn bestandsplanområde. Godkjenningen begrunnes med at søknaden og arealet det
søkes om tilfredsstiler alle formelle krav.

Det tildeles i alt 90 fellingstillatelser som fordeles etter valdenes tellende areaL.

Sett elg skal rapporteres for hvertjaktfelt i valdene og skal sammen med fellingsrapport og
kjever leveres til kommunen innen 10 dager etter siste jaktdag.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt.
Bakgrunn:
Det foreligger søknad om godkjenning av felles bestandsplan for elgvaldene Arstaddalen og
Tverrvik/Breivik/Evjen (TBE). Planen er utarbeidet av Prosjekt utmark v/Vidar Bentsen.

Arstaddalen omfatter gårdene Dokmo, Arstad og Soløy-Moldjord og har et totalt tellende areal
på 46 000 daa. Valdet består av 3 jaktfelt der hver av gårdene som inngår i valdet utgjør et
jaktfelt. Valdet grenser i øst til Midtbygda Bestandsplanområde, i sør og vest til Statskog og i
nord til nabovaldet Tverrvik/Breivik/Evjen.

Tverrvik/Breivik/Evjen omfatter gårdene Tverrvik, Breivik og Evjen og har et totalt tellende
areal på 27 500 daa. Valdet består av de 3 tilsvarende gårdene som inngår i valdet.

Det gjenstår en del arbeid med selve organiseringen av bestandsplanområdet. Det er imidlertid
gjennomført møte med representanter for alle jaktfeltene. Disse vil utover høsten konstituere
seg med et felles bestandsplanstyre.

Bestandsplanområdet søker om en samlet kvote på 90 fellingstilatelser som fordeles likt over
tre år. Det innebærer en mindre minstearealregulering fra 3000 dekar til ca 2400 dekar per
fellingstilatelse. Dette er i tråd med tidligere års fellngstilatelser.

Vurdering:
Bestander av elg bruker i de fleste tilfeller så store områder at dagens valdstruktur i liten grad
er egnet tii å styre bestandsutviklingen. Samarbeid mellom vald øker muligheten for dette, og
derfor er bestemmelsene om bestandsplanområder innført i hjorteviltforskriften. Et
bestandsplanområde kan bestå av to eller flere vald som har inngått samarbeidsarbeidsavtale
om bestandsforvaltningen.
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Bestandsplanens målsettinger bygger på de kommunale målsettingene. Ett av
hovedproblemene i elgforvaltningen i Beiarn er at det over tid felles for stor andel okser. Det
igjen har virkning for kalveproduksjonen og fører til at en del kyr blir uten kalv mens andre
føder kalvene seint.

Det legges derfor opp til å endre avskytingen slik at det blir felt forholdsmessig færre hanndyr.
For å få dette til åpnes det for vektgrenser på unge hodyr slik at små 2 Y: års kyr (uten kalv)
kan inngå i ungdyrskvoten. Videre kan kviger felles i stedet for kalv. På denne måten skal
sammensetningen i elgbestanden på sikt bli bedre.

Konklusjon:
Bestandsplanen for Nedre Beiarn bestandsplanområde tilfredstiller de krav som forskrift om
forvaltning av hjortevilt setter til godkjenning av bestandsplanområder. Planen bygger på
tilgjengelig kunnskap om bestanden som framgår av data fra hjorteviltregisteret.

Vedlegg:
Bestandsplan for elg, Nerbygda bestandsplanområde.
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Bestandsplan for Nedre Beiarn (2014 - 2016)

Bestandsplan for elg

Nerbygda Bestandsplanområde (BPO)
2014 -2016 (3 år)

Beiarn kommune

Il" """",
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Bestandsplan for Nedre Beiarn (2014 - 2016)

1. BESKRIVELSE AV BESTANDSPLANOMRÅDET
Bestandsplanområdet ligger i sin helhet i Beiarn kommune (Nordland) og består av to
selvstendige vald (Arstaddalen og Tverrvik/Breivik/Evjen). Det ble i 2014 inngått
bestandsplansamarbeid mellom valdene. Samlet tellende areal for begge vald er 73 500 daa
(tabell 1).

Arstaddalen omfatter gårdene Dokmo, Arstad og Soløy-Moldjord og har et totalt tellende
areal på 46000 daa. Valdet består av 3 jaktfelt der hver av gårdene som inngår i valdet (se
over) utgjør etjaktfelt (se vedlegg 1, kart). Val det grenser i øst til Midtbygda
Bestandsplanområde, i sør og vest til Statskog og i nord til nabovaldet
Tverrvik/Brei vik/Evj en.

Tverrvik/Breivik/Evjen omfatter gårdene Tverrvik, Breivik og Evjen og har et totalt tellende
areal på 27 500 daa. Valdet består av de 3 tilsvarende gårdene som inngår i valdet. Valdet
grenser til Beiarfjorden i nord/vest, Gildeskål kommune i vest og nabovaldet Arstad i sør.

Tabell l: Alle jaktfelt som inngår i bestandsplan for Nerbygda Bestandsplanområde, tellende
areal samt jaktfeltansvarlig.

Vald: Arstaddalen
Jaktfeltnavn Tellende areal (daa) Jaktfeltansvarlig
Arstad 18 000 Kjell Larsen 8110 Modijord, tlf:

75568296/41555517
Dokmo 19 000 Terje Nilsen 8110 Moldjord, tlf: 75568242
Soløy-Modljord 9000 Thor Otto Steen

Sum tellende areal 46 000
Antall årlige fellinger 15

Vald: Tverrvik/reivik/vien

Jaktfeltnavn Tellende areal (daa) Jaktfeltansvarlie:
Tverrvik 7500 Terje Nilsen
Breivik 13 500 Audgar Carlsen
Evjen 5500 Magne Kristoffersen
Sum tellende areal 26 500
Antall årlige fellinger

9

Nerbygda BestandsDlanområde (BPO)
Sum areal begge vald 72 500
Sum årlige fellnger 24

Valdansvarlig Arstaddalen: Kjell Larsen,

Valdansvarlig Tverrvik/Breivik/Evjen: Terje Nilsen,
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Bestandsplan for Nedre Beiarn (2014 - 2016)

2. PERIODE

Bestandsplanen gjelder for tre år - perioden 2014 - 2016. Planens innold vurderes årlig i
forhold til utviklingen i elgstammen. Det søkes om en samlet kvote på 90 fellingstilatelser
(24 fellnger pr år). Dette tilsvarer et minsteareal på 2417 daa per fellngstilatelser, noe som
er lavere enn fastsatt misteareal i kommunen. Søknaden begrunnes med at det ut fra sett
elg/felt elg ser ut som om bestanden samlet for Nerbygda BPO ser ut til å vokse, så vel som i
Beiarn kommune sett under ett (figur 2 & 3). Vesentlige uforutsette endringer i bestanden vil
gi grunnlag for revidering i bestandsplanen.

3. MÅLSETTINGER

3.1 Offentlh!e målsettin2er

Beiarn kommune har gjennom "Retningslinjer og målsettinger for hjorteviltforvaltningen
i Beiarn kommune" vedtatt en rekke målsettinger for elgbestanden som bestandsplanen må ta
hensyn tiL. Begge valdene som inngår i bestandsplanområde (BPO) har et minsteareal på 3000
daa.

For å kunne bruke sett elg data i forvaltning og planlegging bør man helst ha over 1000
jegerdagsverk per år. Har man for få jegerdagsverk når data fra "sett elg" (Hjorteviltregisteret)
skal tolkes vil tilfeldigheter påvirke resultatet, og en kan få store svingninger fra år til år. For
Nerbygda BPO ligger årlige antall jegerdagsverk på mellom 200 - 300. Beiarn kommune sett
under ett har antall årlige jegerdagsverk på mellom 1500 - 2000, noe som er godt innenfor
denne anbefalingen (figur 1). Man må derfor se på indekser for Nerbygda BPO i sammenheng
med kommunen for øvrig.

Antall jegerdager

2500

1500
~Antilll jegerdilger

Beiilrn kommune

2000

1000 _ Antilll jegerdilger
nerbygdil BPO

500 .. . .--. --a . . . . .
o

!:~ !:"Y !:'" !:'? d !:~ !:(o ~ !:'ò !:OJ ~~ ~"Y ~ ~"'c: "'c: ,. ,. "'c: ,. ,. "'c: "'c: ,. "'~ ~ "'~ "'~

Figur I: Antall jegerdagsverk for Nerbygda BPO og Beiarn kommune i perioden 2000-2013.
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Bestandsplan for Nedre Beiarn (2014 - 2016)

Kommunale mål for bestanden

. Elgen i Beiarn skal forvaltes med sikte på å opprettholde en stabil, sunn bestand med

høy produksjon og avkastning sett i forhold til leveområdenes bæreevne, jord-, skog-
og hagebruk (landbruksnæringen) og trafikkbelastningen.

. Elgstammen i Beiarn skal ha så høy tetthet at den kan gi en stabil og god avkastning,
samtidig som dyrenes helse er god og produktiviteten høy. Skader på
landbruksnæringen og trafikkbelastningen skal holdes på et akseptabelt nivå.

Elgbestanden i Beiarn kommune skal være i størrelsesorden ca. 250 vinter-elg. Ut fra data om
slaktevekter, påkjørsler og beiteskader på skog er dette innenfor områdets bæreevne
(Kommunale målsettinger, Beiarn).

En stabil bestand vil gi samfunnet for øvrig en viss forutsigbarhet med tanke på de
konsekvenser dagens elgforvaltning påfører (eksempelvis skader på skog). Med en stabil
bestand har også rettighetshavere en viss forutsigbarhet i forhold til fastsetting av
kvoter/fortjeneste fra elgjakta. Det er viktig at beskatning/uttak bidrar til at bestanden holdes
innenfor områdets bæreevne slik at produktivitet og kondisjon holdes på et høyt nivå. For å
opprettholde en sunn og god elgbestand er det viktig at kjønnsforholdet er på et akseptabelt
nivå.

Kommunale mål for sammensetnine/kvalitet i bestanden

. Elgstammen skal ha en kjønns- og alderssammensetning som gir en høyere produksjon
enn det som tilfeldig avskyting vile gitt. Det bør ikke være mer enn 2 - 3 kyr per okse
i stammen (figur 4).

. Den kommunale målsettingen inneholder ingen mål for Sett kalv per ku (figur 5 & 6).

. Elgen skal ha en kondisjon (vekt) og produktivitet minst på dagens nivå (figur 11).

. Slaktevekter på kalv og ungdyr skal bli høyere enn i dag (figur 11).

Høy produksjon (Sett kalv pr. ku/kalvku) er et viktig mål i forvaltningen av elgbestanden og
det er alltid kalveproduksjonen som bestemmer hvor mange dyr som kan skytes. Eldre og
tunge kyr får flere kalver enn unge og lette kyr. Det er dermed viktig å bevare de
høyproduktive kyrne i bestanden.

For å oppnå dette er det viktig at andel kalv/l,5 års dyr (ungdyr) i uttaket er høyt. Dette vil
bidra til en høy produksjon, samt at man får en god kontroll på utviklingen i bestanden.
Vinterbestanden av elg vil da bestå av voksne dyr, noe som øker kalveproduksjonen
kommende år (begrenset beite på vinteren).

Kommunen oppfordrer til selektiv avskyting på små kalver, svake dyr og skrapdyr.
Kalver under 35 kg skal ikke belastes kvoten.
Skrapdyr kan tas med på kvoten, men kan da registreres som ungdyr.

Kommunen oppfordrer til tiltak i skogbruket som gir økt kvalitetsbeite. Aktivt skogbruk med
hogst gir et godt beitegrunnlag for elgen.

Årlig innrapporterte slaktevekter skal evalueres gjennom "Sett Elg".
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Bestandsplan for Nedre Beiarn (2014 - 2016)

Kommunal stratee:i for avskvtnine:

. Maks uttak for voksen ku skal ikke overstige 20 %.

. Maks uttak for voksen okse skal ikke overstige 25 %.

. Den prosentvise fordelingen av skutte dyr skal ikke overstige 60 % for noe kjønn.

. Det skal, samlet sett for hele planperioden, skytes minimum 60 % ungdyr/kalv.

Denne strategien legger til grunn at elgbestandens størrelse og sammensetting er relativt god,
og at bestanden er under kontrolL. Ved vesentlige avvik i bestandsindeksene kan tiltak settes i
verk som går ut over denne avskytingen.

Kommunens målsettine: for leveområde oe: beite

. Størrelsen på elgbestanden skal ikke utgjøre en trussel mot andre arter eller

økosystemer i Beiarn.
. Elgbestandens beitetrykk skal tilpasses slik at verditapene ved framtidig skogsdrift

holdes på et nivå som skognæringen aksepterer.

Disse målsettinger legger opp til en elgforvaltning der fellingen skjer "tvers gjennom"
bestanden, men slik at store kyr og okser beskattes mindre enn andre dyr. En eventuell økning
i avskytingen bør etter dette skje på ungdyr og kalver.
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3.2 Bestandsplanens e2:ne målsettin2:er/re2:1er

Avskytingsprosenten for begge vald har den siste fireårsperioden vært meget høy.
Arstaddalen har med sine 100 % i avskyting en noe høyere fellngsprosent enn
Tverrvik/Breivik/Evjen (95 %), men det legges likevel opp til felles målsetting for hele
bestandsplanområdet.

Bestandsplanens egne målsettinger er i samsvar med offentlige målsettinger, jfr.
"Retningslinjer og målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Beiarn kommune".

. Det søkes om mulighet til å ta ut skadedyr i løpet av sommeren (fra 15. juni) og frem til
jaktstart. Slike fellinger skal belastes kvote på det vald elgen felles. Dette utføres kun etter
søknad fra gjeldende vald.

A vskvtine::

. Det skal, samlet sett for hele planperioden, skytes minimum 60 % ungdyr/kalv.

. Det skal felles minst 25 % ungdyr (1,5 år) av total kvote. Det skal også skytes en rimelig
andel kalv.

. Maks uttak for voksen ku skal ikke overstige 20 %.

. Maks uttak for voksen okse skal ikke overstige 25 %.

. Den prosentvise fordelingen av skutte dyr skal ikke overstige 60 % for noe kjønn. Dette

oppnås bL.a. ved at ca. halvparten av ungdyrene som skytes er kviger.
. Store kyr skal så langt som mulig spares.

. Ku som har tvilingkalver er fredet (kalvene kan skytes, men det bør gjøres seint i jakta).

. Det skal i denne planperioden bestrebes ikke å beskatte store okser for hardt.

Bestand:
. Det skal, på lang sikt, tilstrebes et ku/okse forhold på mellom 1,5 og 2.

. Det skal tilstrebes at minimum 50 % av ungdyr som felles skal være kviger.

. Dyr 2,5 år og eldre (2+) med slaktevekt lik eller mindre enn 160 kg, eller med en pigg på

hver side regnes som ungdyr i forhold til bestandsplanen, men føres i fellingsstatistikken
til kommunen som voksne dyr.

. Kalver under 35 kg kan felles i tilegg til den årlige kvoten.

. Kalv sett per ku skal være minst 0,65 i snitt for planperioden.

. For å minimalisere risikoen for å felle kalveførende kyr som ungdyr i de tilfeller kalven er
tidligere skutt fra, skal uttaket av kalv reguleres i tid og antalL. Kalv felles da som regel på
de siste dyr som felles og helst ved at det felles en kalv fra tviling-kalver.

. Dersom det tildeles eldre ku på kvoten bør denne felles før eventuelle kalver (fra ku med
enkeltkalv). Dette for å spare de produktive kyrne.

. Kvige kan skytes isteden for andre tildelte dyr (også kalv) hvis sjansen byr seg, så sant
ikke valdansvarlig bestemmer noe annet. Tildelingen rettes i slike tilfeller opp året etter.

. Alle felte dyr skal veies. Alder, kjønn, vekt og fellingsdato skal rapporteres.

. Det henstiles til jaktlagene å ikke skyte store okser før etter 10. oktober.
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4. BAKGRUNNSDATA OG BESTANDSDATA

4.1 Sett eie:
Sett Elg data er hentet fra hjorteviltregisteret (www.hiorteviltregisteret.no).

På grunn av det lave antall jegerdagsverk for N erbygda BPO bør alle indekser sees i
sammenheng med samlet data for hele Beiarn kommune.

Sett elg per jegerdag: De siste årene har sett elg per jegerdag hatt en svak økning for
kommunen sett under ett (figur 2). Trenden i denne indeksen peker på at bestanden er i vekst.
Denne trenden støttes av at det skytes mer og mer elg i kommunen (figur 3). I Nerbygda har
det vært en del variasjon i sett elg pr. jegerdag de siste årene, noe som kan skyldes at
datagrunnlaget er relativt lite. For bestandsplanområdet under ett samsvarer indikasjonene på
at bestanden er i vekst godt med data for hele kommunen.

Data for Arstaddalen viser en svak nedgang siden 201 1 (et mål nedfelt i forrige planperiode
for dette valdet), mens det for Tverrvik/Breivik/Evjen har vært en tydelig økning i sett elg pr.
jegerdag siden 2009 (mål nedfelt i forrige planperiode for valdet). Det observeres mer elg i
Arstaddalen enn i Tverrvik/Breivik/Evjen, noe som tyder på at det er en tettere bestanden i
Arstaddalen under jakta. Gode overgangsordninger mellom valdene kan dermed være med å
øke fellngsprosenten til 100 % for begge vald.

Sett elg pr. jegerdag
3,5 -------.---------------

2,5

-+Beiarn kommune

1,5
__Arstaddalen

_ Tverrvik/Breivik/Evjen

_BPO Figur 2: Sett elg pr.
jegerdag for Beiarn
kommune, begge vald,
samt BPO i perioden 2000
- 2013.
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samt begge vald som
inngår i BPO i perioden
2000 - 2013.
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Sett ku per okse: De siste 10 årene har ku/okseforholdet i Nerbygda variert mye (se figur 4).
Variasjonene i denne perioden stemmer godt overens med det som kan observeres for hele
kommunen. Dette forholdet har i denne perioden vært alt for høyt (for får okser i bestanden).

Et ku/okse forhold på ca. 1,5 - 2 er i tråd med hva forskningen mener er fornuftig for å
opprettholde en sunn elgbestand. I den siste tiårsperioden har dette forholdet ligget for høyt
både for Nerbygda BPO og Beiarn kommune sett under ett. Man kan likevel se at dette
forholdet er på vei ned, og dermed på bedringens vei (markert nedgang siden 2005 - 2013).
De siste tre årene kan man, for Nerbygda BPO, se en nedgang i andel skutte, eldre okser
(figur 7), samtidig som fellingsprosenten for eldre ku har en svak økning. 12013 ble det i
tillegg skutt en høy andel ungdyr/kalv, hvorav 8 felte dyr var kviger. Dersom det settes i verk
tiltak for å felle en høy andel kviger blant ungdyrene som felles vil dette på sikt bidra til å
bedre ku/okse-forholdet i bestanden.

For å nå målsettingen om at det ikke skal skytes mer enn 60 % av noe kjønn samlet sett for
hele bestanden må det, for kommende planperiode, felles flere hunndyr totalt (figur 7). Kun to
enkeltstående år (2009 og 2013) er dette målet nådd. Bestandsplanområdet tar sikte på å bidra
til å redusere ku/okse forholdet i kommunen på lang sikt med et mål om at forholdet i
fremtiden skal ligge på mellom 1,5 - 2. Den prosentvise avskyting i kommunen for øvrig vil
også påvirke dette forholdet for Nerbygda BPO (figur 7).

Sett ku pr. okse
4

2 ~ Bciarnkonimunc

3,5

3

2,5

1,5
_Ncrbygda BPO

1

o

Figur 4: Sett ku pr. okse for
Beiarn kommune og Nerbygda
BPO i perioden 2000 - 2013.
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Sett kalv per ku/kalvku: Beitegrunnlag samt alder/størrelse på kyrne i en elgbestand er de to
viktigste faktorene når det gjelder produktivitet i en elgbestand. Sett kalv pr. ku er i så måte en
god indikator på hvordan produktiviteten i elgbestanden endrer seg over tid. Sett kalv pr.
kalvku viser hvordan andelen store kyr endrer seg over tid (kun de største og mest produktive
kyrne får tvilingkalver).

Sett kalv pr. ku har for Nerbygda BPO variert noe den siste tiårsperioden, noe som
sammenfaller med samme indeks for hele kommunen (figur 5). Det er noe større variasjon i
datasettet for Nerbygda BPO, noe som sikkert skyldes at datagrunnlaget her er lite. Den siste
fireårsperioden ser det imidlertid ut som dette forholdet har stabilisert seg på ca 0,7, noe som
er tilfredsstilende. For kommunen sett under ett er dette forholdet noe høyere enn
nabokommunen Saltdal, og forholdsvis sammenfallende med nabokommunen Bodø.

Sett kalv pr. kalvku har de siste årene holdt seg meget stabil (figur 6). Det er viktig å
opprettholde en høy andel høyproduktive kyr i bestanden. Også denne indeksen er noe høyere
enn nabokommunen Saltdal, men svært lik nabokommunen Bodø.

Sett ka Iv pr. ku
1,8
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1,4 --

1,2

1 ~~ :=:::::,"BPO0,8
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Figur 5: Sett kalv pr. ku for
Beiarn kommune og Nerbygda
BPO i perioden 2000 - 2013.
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Figur 6: Sett kalv pr.
kalvku for Beiarn
kommune samt Nerbygda
BPO i perioden 2000 -
2013.
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4.2 Felt el!!
Skutt Elg data er hentet fra hjorteviltregisteret (ww.hjorteviltregisteret.no). Totalt antall felte
elg har de siste årene økt i kommunen og i 2013 var første gang det ble registrert over 100
felte elg, med totalt 107 fellinger (figur 3). Det samme gjelder for Nerbygda BPO der det i
2013 ble felt hele 35 dyr, noe som også er det høyest registrerte antallet dyr felt her. I forrige
planperiode (2011 - 2013) ble det ble totalt felt 88 dyr (tabell 2) i Nerbygda (figur 7, 8 & 9).

Begge vald har siden 2010 hatt relativ høy avskyting. Arstaddalen har siden 2004 og frem til
og med jaktsesongen 2013 hatt en samlet fellngsprosent på 100 %. Tverrvik/Breivik/Evjen
har i perioden 2004-2009 hatt en mer variabel avskyting, men i perioden 2010 - 2013 har
samlet avskyting på valdet ligget på 95 %.

Det ble felt 23 eldre okser (26,1 %) og 13 eldre kyr (14,8 %) i forrige planperiode (tabell 2).
Totalt felt ungdyr/kalv utgjorde 59,1 %, hvorav hele 33 % var ungdyr (1,5 år). Av de totalt 29
felte ungdyrene var det 12 kviger. Det er skutt en høy andel hanndyr (samtlige aldersklasser).
62,5 % av alle felte dyr var hanndyr, noe som kan føre til en skjevhet i bestanden. Dette er
også et brudd på kommunens målsettinger om ikke å skyte over 60 % av noe kjønn. Det skal
her nevnes at det ble skutt 15 hannkalver og bare 8 hunnkalver. Det er meget vanskelig å
bedømme kjønn på kalver, og dermed vanskelig å gjøre noe med kjønnsfordelingen i
kalveuttaket. For Beiarn kommune sett under ett er også hanndyruttaket i denne
treårsperioden over målsettinga (figur 9).

Tabell 2: Skutte dyr i Nerbygda BPO for forrige planperiode (2009 - 201 1).
Kategori Antall %

Sum alle dyr felt 88 100,0 %
Kalv 23 26,1 %
Ungdyr (1,5 år) 29 33,0%
Ungdyr/kalv 52 59,1 %
Eldre okse 23 26,1 %
Eldre ku 13 14,8 %
Alle hanndyr 55 62,5 %
Alle hunndyr 33 37,5 %

Fellngsprosenter 1, Nerbygda BPO
70%

10%

60%

50%
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..Eldre ku Figur 7: Fellngsprosenter for
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ku for Ncrbygda BPO i
Perioden 2000 - 2013.
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4.3 Slaktevekter
Gjennomsnittsvekter for felte kalver/ungdyr (1,5 år) i Nerbygda BPO har variert noe siden
2003 (figur 10), noe som skyldes et lite datagrunnlag. Snittvektene sammenfaller imidlertid
godt med samme indeks for hele kommunen sett under et (figur 11).

Både i 2011 og i 2013 ble det rapportert inn to svært små ungdyr på hhv 113 kg/100 kg.
Snittverdiene for ungdyr i denne perioden ser ut som den har gått noe ned, men det er
vanskelig å konkludere rundt dette da datagrunnlaget er svært lite. Dersom dette er tidlige
tegn på nedbeiting/for tett elgbestand blir det viktig å følge med på disse verdiene også i
planperioden. Svært små ungdyr kan også være avkom av små kyr/okser. Dette understreker
viktigheten av å ikke bare spare eldre kyr, men også noen av de eldre oksene.

Snittvektene på ungdyr og kalver forholdsvis stabile og vekta ligger på et akseptabelt nivå for
kommunen for øvrig.

Slaktevekter kalv/ungdyr Nerbygda BPO
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100 -+Hannkalv snittvekt
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""Hunndyr 1 Y, ¡jr snittvekt
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o

Figur 10: Gjennomsnittlig
slaktevekter for kalv og ungdyr
felt i Nerbygda BPO i perioden
2003 - 2013.
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Figur 11: Gjennomsnittlig
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4.3 Trekk el2/beiteskader
Data fra sett og skutt støtter det lokale synet på at spesielt Arstaddalen holder en stor andel av
kommunens totale elgbestand i sommerhalvåret/høsten. Store deler av denne bestanden
trekker ut av området ved økt snødybde/kuldegrader. Dette er med på å synliggjøre
viktigheten av gode overgangsavteler mellom Arstaddalen og omkringliggende vald, da
bestanden tydeligvis bruker store arealer i løpet av året.

En god elgforvaltning legger stor vekt på å "felle elgen der den står", i stedet for å vente på at
trekket starter. Dette vil bidra til økt forutsigbarhet i kommunens totale avskytingsprosent, da
flere vald uansett jakter på den samme elgen. Det eneste alternativet til gode overgangsavtaler
er forlenget jakt i områden elgen trekker til, et tiltak som har vist seg å ha varierende effekt i
en rekke kommuner.

I Arstaddalen er det rapportert om vesentlige beiteskaeder på produktiv skog og innark.
Tilvekst av furu i Arstaddalen er tilnærmet borte. Samtidig er det rapportert om skader på
nysådd eng om våren, samt skader på seinsommer/høst. Både de rene beite skadene, så vel
som elgtråkk og senger påfører betydelig skade på avlingene for gårdbrukerne.
I Tverrvik/Breivik/Evejen er det ikke rapportert om vesentlige beiteskader de senere år.
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5. ORGANISERING

Nerbygda Bestandsplanområde består av to selvstendige vald (Arstaddalen og
Tverrvik/Breivik/Evjen). Hvert val d vil på starten av bestandsplanperioden få tildelt sin totale
fellingskvote for hele planperioden som fordels mellom jaktfeltene innad på valdet i henhold
til valdets egne regler/retningslinjer.

Bestandsplanområdets styre fordeler jaktuttaket mellom valdene etter prinsippene i denne
planen og tar opp andre saker som berører planområdet. Styret for bestandsplanområdet skal
primært arbeide med bestandsplan (evaluering og oppfølging årlig). Dette bør skje i
samarbeid med viltansvarlig i kommunen.

Årlig grense for avvik i avskyting som kan overføres mellom år settes til +/- 10 % av kvote
satt i den årlige avskytingsplanen.

Det er ønskelig å oppnevne et samlet bestandsplanstyre for begge vald for kommende
planperiode. Styret skal ta seg av arbeidet som valdene tidligere gjorde hver for seg. Se
vedlagte vedtekter for bestandsplanområdet.

Styret skal sørge for at fellngsavgift, fellingsrapport og sett elg skjema blir levert kommunen
innen fristene. Hvert medlem i styret skal ha en stemme. Vedtak fattes med simpelt flertalL.
Uenighet kan bringes inn for viltansvarlig i kommunen.

Hvertjaktfelt velger hvert år enjaktleder. Jaktlederne skal ha god kontakt med valdansvarlig
under jakta, og straks melde fra om felte dyr, etc. "Sett elg" skjema skal fylles ut av hvert lag
daglig. Styret bør hvert år før jakta kalle jaktlederne inn til et fellesmøte for
driftsplanområdet.

5.1 Fordelin2 av kvoten
Fordelingen av total kvote bestemmes av bestandsplanstyret ved starten av hver planperiode.
Årlig kvote til de enkelte jaktfelt fordels innad på valdet. Fordeling av kvoter mellom valdene
gjøres etter tellende areaL. Med en total årlig kvote for hele Nerbygda BPO på 30 dyr, tilsvarer
dette at Arstaddalen har krav på 63,4 % (20 dyr) og Tverrik/Breivik/Evjen har krav på 36,6
% (10 dyr) årlig. Et fremtidig styre skal kunne fravike dette i spesielle situasjoner.
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7. AVSKYTING
. Maks uttaket for voksen ku skal ikke overstige 20 %.
. Maks uttak for voksen okse skal ikke overstige 25 %.
. Den prosentvise fordelingen av skutte dyr skal ikke overstige 60 % for noe kjønn.

. Det skal, samlet sett for hele planperioden, skytes minimum 60 % ungdyr/kalv.

. Det skal felles minst 25 % ungdyr (1,5 år) av total kvote.

. Det skal tilstrebes at minst 50 % av ungdyr som felles skal være kviger.

Avskytingsplanen er utarbeidet i henhold til et minsteareal på 2416 daa. Ved bruk av 50 % -
regelen fra kommunens side skal avskytingsplanen, så langt det lar seg gjøre, ikke endres slik
at avskytingsprosenten for de ulike alders-/kjønnskategoriene endres. Økning skal primært
skje i form av økt uttak på ungdyr/kalv i henhold til avskytingsplanen.

Denne avskytingsplanen legger vekt på å felle en stor andel små kyr, samtidig som det skytes
forholdsvis få okser. Andelen ungdyr/kalv som skal felles blir dermed høy.

For å rette opp i ku/okse forholdet legges til opp til en avskytingsplan der det alltid er tilatt å
felle kvige (1,5 år) i stedet for alle andre kategorier, også kalv. Det innføres også vektgrense
(kvige) på 160 kg på hunndyr som felles. Korrekt alder skal selvsagt rapporteres kommunen,
selv om dyret tas av kvigekvoten. Det skal alltid tilstrebes å felle små kyr, selv ved tildeling
av eldre ku. Ved en slik tildeling bør kua felles før eventuelle enkeltkalver felles fra kua.
Dette for å unngå at kalveku felles som "uproduktiv" ku senere i jakta.

Pølgende prosentvise fordeling viser målsettingen for årlig avskyting fordelt på alder og kjønn
i bestandsplanperioden 2014 - 2016. Dette tilsvarer 20 årlige fellingstilatelser i Arstaddalen
og 10 årlige fellingstilatelser i Tverrvik/Breivik/Evjen.

Tabell 3: Avskytingsplan for Midtbyga i bestandsplanperioden:
Nerbygda BPO

År/Kate~ori Kalv/un~dyr Eldre hann Eldre hunn Sum
2014 20 5 5 30

2015 20 5 5 30

2016 20 5 5 30

Antall 60 15 15 90

Prosent 66,67 % 16,67 % 16,67 % 100 %

Det er en målsetting innad i bestandsplanområdet at det skal skytes minst 25 % ungdyr (1,5
år) av totalt uttak. Dette tilsvarer minimum 18 dyr. Avskytingsplanen legger opp til 30
fellingstilatelser på ungdyr, der hele 18 ungdyr skal felles som kviger. 12 kviger ble skutt i
forrige treårsperiode i Nerbygda BPO (tabell 4).

For å nå målsettingene i denne planen legges det opp til en viss fleksibilitet. Erfaringsmessig
er det vanskelig å skyte kviger. Ved å utnytte alle skuddsjanser på kviger/små kuer vil man
lettere nå målsettingen i planen. For å nå det antall kviger som er tildelt kan kvige skytes
isteden for andre tildelte dyr hvis sjansen byr seg (også kalv), så sant ikke valdansvarlig
bestemmer noe annet. Tildelingen rettes i slike tilfeller OPP året etter.
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Ungdyr og kalv kan alltid skytes i stedet for voksent dyr, kalv kan alltid skytes i stedet for
ungdyr.

Tabell 4: Prosentandel avskyting i forrige planperiode sammenlignet med målsettingen for
den kommende planperioden.

Mål
kommende

Forrige planperiode (3 år periode
Kategori Antall % %

Sum alle dyr felt 88 100,00 % 100 %

Kalv 23 26,10 % 33,33 %
Alle ungdyr (1,5 år) 29 33,00 % 33,33 %
Ungdyr (1,5 år) hunn 12 13,60 % 20,00 %
Ungdyr/kalv 52 59,10 % 66,66 %
Eldre okse 23 26,10 % 16,67 %
Eldre ku 13 14,80 % 16,67 %

Alle hanndyr 55 62,50 % 46,67 %
Alle hunndyr 33 37,50 % 53,33 %

Tabell 5 & 6: Avskytingsplan fordelt på begge vald.

Arstaddalen
Ungdyr Ungdyr

Ár/Kategori Kalv hann hunn Eldre hann Eldre hunn Sum

2014 7 3 4 3 3 20

2015 7 3 4 3 3 20

2016 7 3 4 3 3 20

Antall 21 9 12 9 9 60
35,00

Prosent % 15,00 % 20,00 % 15,00 % 15,00 % 100,00 %

Tverrvik/reivik/vj en

Ungdyr Ungdyr Eldre Eldre Sum
Ár/Kategori Kalv hann hunn hann hunn antall/prosent

2014 3 1 2 2 2 10

2015 3 1 2 2 2 10

2016 3 1 2 2 2 10

Antall 9 3 6 6 6 30

Prosent 30,00 % 10,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 100,00 %
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8. OVERGANGSORDNING MELLOM JAKTFELTENE

Det kan inngås en frivilig avtale mellomjaktlagene om å jakte på andresjaktfelt. Avtalen
skal inngås mellom jaktfeltansvarlig og valdansvarlig på begge jaktfelt/vald. Oppgjør for dyr
felt på andre jaktfelt gjøres som om dyret var felt på eget jaktfelt, dvs til jaktlagets egne
grunneiere.

Det åpnes for overgang mellom begge vald som inngår i Nerbygda bestandsplanområde.

9. FEILSKYTING

Jaktleder har et særlig ansvar i å informere jaktlaget om disse bestemmelsene. Alle jegere har
et ansvar for ikke å skyte feil dyr. Hvis feilskyting allikevel skjer har jaktlaget
rapporteringsplikt til valdansvarlig. Rapporteringen skal skje så snart som mulig og seinest
innen 12 timer. Ved feilskyting skal feilen om mulig rettes opp samme år ved hjelp av andre
jaktlag i driftsplanområdet, eller ved tildelingen til jaktlaget neste år.

Jaktlagene står fritt til å bytte dyr og avtale vilkår for dette slik at uttaket er i samsvar med
avskytingsplanen, dersom valdansvarlig/valdstyret ikke bestemmer noe annet.

Feilskyting av voksne dyr isteden for ungdyr regnes ikke som feilskyting innad i valdet hvis
kua/oksen er under 160 kg. I slike tilfeller skal veiing skje under oppsyn aven oppnevnt av
grunneierlagene, valdansvarlig eller to uavhengige vitner som ikke har tilknytning til
jaktlaget.

Dersom et lag feller et dyr for mye eller feller voksne dyr isteden for kalv/ungdyr kan
valdansvarlig gi andre lag tilbud om å ta dyret på sin kvote. Om ingen av jaktlagene ønsker å
ta dyret og det ikke er resefVedyr igjen, skal dyret tildeles etter loddtrekning mellom jaktlag
som har dyr igjen på kvoten. Ved overtakelse etter loddtrekning skal mottakerlaget ikke
komme dårligere ut med hensyn til egen avskytingsplan. Dersom det ikke er lag som ønsker
dette må det laget som har skutt feil redusere sin kvote med et voksent dyr neste år det har
voksent dyr på kvota.

Skade sky ting skal meldes fra til kommunes viltmyndighet og berørte nabovald/jaktfelt så
snart som mulig og i henhold til gjeldene forskrifter. Situasjoner med påskyting der jaktlaget
etter nøye skuddplassundersøkelser konkluderer med at det ble bom skal også denne meldes
inn til kommunen.

Ved brudd på disse reglene kan styret utelukke jegeren for resten av jakta eller neste
jaktperiode. Feilskyting utover den kvote viltnemda fastsetter skal meldes fra til viltnemda
snarest medfølgende skriftig rapport.

10. BETALING
Hvert jaktlag har selv ansvar for å bli enige om en betalingsordning med rettighetshaverne
innenfor sitt jaktfelt. Dersom bestandsplanstyret ønsker å innføre felles retningslinjer for dette
for hele val det kan dette gjøres gjennom utarbeiding av vedtekter. Fellingsavgift betales inn til
en felles konto og betales derfra samlet til kommunen, dersom ikke annet er bestemt. Hvert
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j aktfelt betaler årlig en avtalt sum inn til felleskontoen som brukes til drift av
vald/bestandsplanstyre. Regnskap for kontoen legges fram en gang i året.
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11. GENERELT

Ved tvil eller uenighet om innoldet i driftsplanen kan spørsmål forelegges kommunens
viltansvarlig. Dersom et lag vil bryte ut av driftsplansamarbeidet, må styret og viltnemda få
varsel om dette seinest 1. mars for at det skal ha virkning for jakta samme året.

Bestandsplanen er underordnet viltloven med forskrifter.

Jaktfeltansvarlig bekrefter med sin underskrift at alle grunneiere i jaktfeltet er informert om,
og har godkjent ordningen med bestandsplan.
Valdansvarlig er kontaktperson og øverste ansvarlige for val det

Jaktfelt: Underskrift:

Arstad jaktfelt v/.................................................................

Dokmo jaktfelt v/.................................................. ...................

Soløy/Moldjord jaktfelt v/.................................................................

Tverrvik j aktfelt v /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Breivik jaktfelt v/...... ...... .................. ... ................................

Evjen jaktfelt v/.................................................................

Valdansvarlig Arstaddalen

Valdansvarlig Tverrvik/Breivik/Evjen
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12. Vedlegg.

'í.

~- ,~,

r .

/
(-

t / fr

,J -//
.¡'..

,.,~

~ "i~ .,. ,
/?"

t . ,¡ "

.,.1 ~
"

I
,,l

t''' l
"'~

"t
~~
/

.''1

~,......
.

l..'....¿ -.,

r I'
,l' , L

,-

j-' ~ ,"
J ~.,)

L

,
:5'

l
.i

l if
..~I..

i

li,

"~ ..
;i '--'~, '.' ","'.'''''0 ,,= r-

u.,,,/', "..,,~ , ,.,,¿ I

.. "~:/,,:, ,-" .,,.."" /~ i~ - _

7i.-

"' - ,

l~ .. ,..r
"Jt "o

lI
, f

Il~
..

I
"'v~ ~~

r lt~ .J
'I .

ilø1,(,Urii

./ i.... ,;,', r d 'l- _ .. , ..v ;.'~
r, ,'It"--_R . ~

I1sdllM/indn..

;i.~"9

.,.~
Kv.iV8S'.

".

,
't

1"""':"

"~.~ ~

l::~'..'i.,l'~ .l~

Ilellel
j."\

i

i
i. \
i.
.
. 'i.
i

(1t~ I

J "'-
",- ,.

/' '6 .,... A,') ,.~

..
i~j",.

.,',
"

.'~~. ,

, .J

,,,'\=i
\

~ ~

) ..,- -....""
r_

'-.
..~~

21

''' "'i~'''''' 1i1¡',.,lnlll)/i

E"-'''
l....

1
'"

~)
,~

lv.. llalJi.uggi';''',
--

"; . -',.,~JI' ',r..~ ..
Ji:-)

/
(
\

.1
, ,

..',~.. '.
'""..



Sak 19/14

MAGNE SIVERTSEN - SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I
UTMARK -
TRANSPORT AV MATERIALER OG UTSTYR TIL VEDLIKEHOLD AV HYTTE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Otto John Navjord
14/291

Arkiv: KOl

Saksnr.: Utvalg

19/14 Plan- og ressursutvalget
Møtedato
04.06.2014

Rådmannens innstiling:
Magne Sivertsen gis dispensasjon til motorferdsel med A TV i forbindelse med transport av
materialer og utstyr til egen hytte i Skolneslia i Tollådalen.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Motorferdselen gjelder kjøring etter traktorveg.

. Dispensasjonen gjelder for inntil fem årlige turer til og med 2016 og det skal føres
kjørebok med angitt dato før hver tur tar tiL.

. Kjøring i tidsrommet kL. 23.00 - 06.00 er ikke tillatt.

Denne dispensasjon, samt grunneiers tilatelse skal følge kjøretøyet.
Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøy i utmark §§ 6 og 7.

Bakgrunn:
Magne Sivertsen søker om dispensasjon fra forskrift om motorferdsel i utmark for å kjøre
materialer med A TVetter traktorvei fra Skolnes i forbindelse vedlikehold av egen hytte.

Hytta ligger i Skolneslia i Øvre TollådaL. Det går traktorveg fram til hytta.

Vurdering
Etter motorferdselsforskriftens § 6 kan kommunen gi tilatelse til bruk av motorisert transport
etter søknad når det foreligger "særlige grunner". Det er bare adgang til å gi dispensasjon i
spesielle tilfeller, jf. begrepet "særlige grunner". V ed vurderingen av om "særlige grunner"
foreligger, vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har et nytteformål,
eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring.

Er kravet til "særlige grunner" oppfylt, vil det bero på et fritt forvaltningsmessig skjønn om det
skal gis tillatelse. Skjønnsvurderingen innebærer en helhetsvurdering av saken i lys av lovens
formål, hvor behovet for transport vurderes mot mulige skader og ulemper som ferdselen kan
forårsake.

I kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker heter det for barmarkskjøring
at dispensasjoner skal alltid begrenses i antall turer med unntakfor funksjonshemmede som
kan kjøre et ubegrenset antall turer til egen hytte når transporten skjer etter opparbeidet
traktorveg og etablerte kjørespor. Transport i område uten veg skal normalt ikke tilates og
det skal særlig legges vekt på å ikke etablere nye kjørespor i fjellet. Kjøretøy som kan benyttes
er 4/6-hjuls terrengmotorsykkel, eventuelt kjøretøy som kan sannsynliggjøres vil gi mindre
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kjøreskader somfor eksempel lett traktor. I unntakstilfeller kan tyngre kjøretøy benyttes.
Eksempler på barmarkstjøring kan være:

. Transport av bagasje, utstyr til egen hytte, når transporten kan sJqe etter veg. Begrenses til
maks fem turer per sesong.

. Transport av ved og tømmer utenom landbruksnæring.

. Transport i samsvar med godJqent byggetilatelse.

. Transport i forbindelse med vedlikehold på hytter kan gis, men skal fortrinnsvis

gjennomføres på snødekt mark med snøscooter.

I følge MD's rundskriv T - 6/09 skal søknader om motorferdsel i utmark skal også vurderes

opp mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 - 12:

Naturmangfoldlovens § 7. (prinsipper for offentlg beslutningstaking §§ 8 -12)
Kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre- var prinsippet (§ 9), økosystemtilnærming og samlet
belastning (§ 10):

Det foreligger ikke opplysninger i registrer (artsdatabanken, naturbase ) eller kartfestet
informasjon på temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold,
som tilsier at søknaden kan komme i konflkt med slike interesser på den aktuelle kjøretrasé,
verken direkte eller i umiddelbar nærhet. Det er ikke rapportert hendelser, skader eller
forstyrrelser i forhold til naturmiljø eller biologisk mangfold fra tidligere års
motorferdseltrafikk etter om søkte kjøretrasé. Kjøretraséen er benyttet som fast trase over
lengre tid, og er fastlagt i samråd med brukerinteresser og grunneier.

En har på grunnlag av tilgjengelig vitenskaplig og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig
kunnskap for å si at motorferdsel etter omsøkte trase ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller
vil være en risiko for alvorlige eller irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfoldet og
økosystem.

Naturmangfoldlovens §§ 11 og 12 vurderes som ikke relevante i denne saken
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THOR-JAN BREIMO - SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I
UTMARK -
TRANSPORT AV MATERIALER OG UTSTYR TIL LØPENDE VEDLIKEHOLD AV
HYTTE VED STIV A TNAN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Otto John Navjord
14/283

Arkiv: KOl

Saksnr.: Utvalg

20/14 Plan- og ressursutvalget
Møtedato
04.06.2014

Rådmannens innstiling:
Thor-Jan Breimo og gis dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med transport av materialer
og utstyr til egen hytte ved Stivatnan.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Motorferdselen gjelder kjøring etter traktorveg.
. Dispensasjonen gjelder for inntil fem årlige turer i 2014 - 2015 og det skal føres kjørebok

med angitt dato før hver tur tar tiL.
. Kjøring i tidsrommet kL. 23.00 - 06.00 er ikke tillatt.

Denne dispensasjon, samt grunneiers tilatelse skal følge kjøretøyet.
Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøy i utmark §§ 6 og 7.

Bakgrunn:
Thor-Jan Breimo søker om dispensasjon fra forskrift om motorferdsel i utmark for å kjøre
materialer etter traktorvei til Stivatnan i forbindelse vedlikehold av egen hytte.

Stivatnan hytte område omfatter ca 20 hytter som har adkomst etter en gammel skogsbilveg
som går fra kommunal veg (Gråttådalsvegen) og opp til Jordbruhågen hvor det er anvist
parkeringsplass. Veien er ca. 1 km lang, kjørbar med bil og det er anlagt parkeringsplass ved
veiens endepunkt. Herfra er det sti inn i hytte området.

Vurdering
Etter motorferdselsforskriftens § 6 kan kommunen gi tilatelse til bruk av motorisert transport
etter søknad når det foreligger "særlige grunner". Det er bare adgang til å gi dispensasjon i
spesielle tilfeller, jf. begrepet "særlige grunner". V ed vurderingen av om "særlige grunner"
foreligger, vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har et nytteformål,
eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring.

Er kravet til "særlige grunner" oppfylt, vil det bero på et fritt forvaltningsmessig skjønn om det
skal gis tilatelse. Skjønnsvurderingen innebærer en helhetsvurdering av saken i lys av lovens
formål, hvor behovet for transport vurderes mot mulige skader og ulemper som ferdselen kan
forårsake.

I kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker heter det for barmarkskiøring
at dispensasjoner skal alltid begrenses i antall turer med unntakfor funksjonshemmede som
kan kjøre et ubegrenset antall turer til egen hytte når transporten siger etter opparbeidet
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traktorveg og etablerte kjørespor. Transport i område uten veg skal normalt ikke tilates og
det skal særlig legges vekt på å ikke etablere nye kjørespor i fjellet. Kjøretøy som kan benyttes
er 4/6-hjuls terrengmotorsykkel, eventuelt kjøretøy som kan sannsynliggjøres vil gi mindre
tjøreskader som for eksempel 

lett traktor. L unntakstilfeller kan tyngre tjøretøy benyttes.
Eksempler på barmarkstjøring kan være:

. Transport av bagasje, utstyr til egen hytte, når transporten kan skje etter veg. Begrenses til
maks fem turer per sesong.

. Transport av ved og tømmer utenom landbruksnæring.

. Transport i samsvar med godkjent byggetilatelse.

. Transport i forbindelse med vedlikehold på hytter kan gis, men skal fortrinnsvis

gjennomføres på snødekt mark med snøscooter.

I følge MD' s rundskriv T - 6/09 skal søknader om motorferdsel i utmark skal også vurderes

opp mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 - 12:

Naturmangfoldlovens § 7. (prinsipper for offentlg beslutningstaking §§ 8 -12)
Kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre- var prinsippet (§ 9), økosystemtilnærming og samlet
belastning (§ 10):

Det foreligger ikke opplysninger i registrer ( artsdatabanken, naturbase) eller kartfestet
informasjon på temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold,
som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser på den aktuelle kjøretrasé,
verken direkte eller i umiddelbar nærhet. Det er ikke rapportert hendelser, skader eller
forstyrrelser i forhold til naturmiljø eller biologisk mangfold fra tidligere års
motorferdseltrafikk etter omsøkte kjøretrasé. Kjøretraséen er benyttet som fast trase over
lengre tid, og er fastlagt i samråd med brukerinteresser og grunneier.

En har på grunnlag av tilgjengelig vitenskaplig og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig
kunnskap for å si at motorferdsel etter omsøkte trase ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller
vil være en risiko for alvorlige eller irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfoldet og
økosystem.

Naturmangfoldlovens §§ 11 og 12 vurderes som ikke relevante i denne saken
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ROALD KONRAD SEN - SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I
UTMARK - FUNKSJONSHEMMING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Otto John Navjord
14/230

Arkiv: KOl

Saksnr.: Utvalg

21/14 Plan- og ressursutvalget
Møtedato
04.06.2014

Rådmannens innstiling:
Roald Konradsen gis dispensasj on til motorferdsel på traktorvei i forbindelse med bruk av
egen hytte ved Stivvatnan.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Motorferdselen gjelder kjøring etter opparbeidet traktorveg.

. Dispensasjonen gjelder fram til utgangen av år 2016.

. Kjøring i tidsrommet 23.00 - 06.00 er ikke tilatt.

. Dispensasjonen skal følge med kjøretøyet.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift om motorkjøretøy i utmark §§ 6 og 7.

Bakgrunn:
Roald Konradsen søker om dispensasjon fra forskrift om motorferdsel i utmark for
egentransport etter skogsveg (traktorvei) i forbindelse med bruk av egen hytte ved Stivatnan.
Søknaden er vedlagt legeerklæring. Det søkes for en periode på tre år.

Vurdering
Etter motorferdselsforskriftens § 6 kan kommunen gi tilatelse til bruk av motorisert transport
etter søknad når det foreligger "særlige grunner". Det er bare adgang til å gi dispensasjon i
spesielle tilfeller, jf. begrepet "særlige grunner". Ved vurderingen av om "særlige grunner"
foreligger, vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har et nytteformål,
eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring.

Er kravet til "særlige grunner" oppfylt, vil det bero på et fritt forvaltningsmessig skjønn om det
skal gis tilatelse. Skjønnsvurderingen innebærer en helhetsvurdering av saken i lys av lovens
formål, hvor behovet for transport vurderes mot mulige skader og ulemper som ferdselen kan
forårsake.

I kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker heter det for barmarkskjøring
at dispensasjoner skal alltid begrenses i antall turer med unntakfor funksjonshemmede som
kan kjøre et ubegrenset antall turer til egen hytte når transporten skjer etter opparbeidet
traktorveg og etablerte kjørespor. Transport i område uten veg skal normalt ikke tilates og
det skal særlig legges vekt på å ikke etablere nye kjørespor i fjellet. Kjøretøy som kan benyttes
er 4/6-hjuls terrengmotorsykkel, eventuelt kjøretøy som kan sannsynliggjøres vil gi mindre
kjøreskader som for eksempel lett traktor. I unntakstilfeller kan tyngre kjøretøy benyttes.
Eksempler på barmarkskjøring kan være:
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. Transport av bagasje, utstyr til egen hytte, når transporten kan skje etter veg. Begrenses til
maks fem turer per sesong.

. Transport av ved og tømmer utenom landbruksnæring.

. Transport i samsvar med godkjent byggetilatelse.

. Transport i forbindelse med vedlikehold på hytter kan gis, men skal fortrinnsvis

gjennomføres på snødekt mark med snøscooter.

Det framgår tydelig at søker har problem med bevegelighet, d.v.s. at å gå distansen til hytta.
Legeerklæring må derfor legges til grunn for å gi dispensasjon etter § 6. Transport etter
traktorveien vil ikke føre til skade av naturmiljøet, men slik transport må ta nødvendig hensyn
til fauna og dyreliv og andre brukere av naturen på en slik måte at det ikke er til sjenanse for
mennesker og dyr.

I følge MD' s rundskriv T - 6/09 skal søknader om motorferdsel i utmark skal også vurderes
opp mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 - 12:

Naturmangfoldlovens § 7. (prinsipper for offentlg beslutningstaking §§ 8 -12)
Kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre- var prinsippet (§ 9), økosystemtilnærming og samlet
belastning (§ 10):

Det foreligger ikke opplysninger i registrer (artsdatabanken, naturbase) eller kartfestet
informasjon på temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold,
som tilsier at søknaden kan komme i konflkt med slike interesser på den aktuelle kjøretrasé,
verken direkte eller i umiddelbar nærhet. Det er ikke rapportert hendelscr, skadcr eller
forstyrrelser i forhold til naturmiljø eller biologisk mangfold fra tidligere års
motorferdseltrafikk etter omsøkte kjøretrasé.

En har på grunnlag av tilgjengelig vitenskaplig og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig
kunnskap for å si at motorferdsel etter omsøkte trase ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller
vil være en risiko for alvorlige eller irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfoldet og
økosystem.

Naturmangfoldlovens §§ 11 og 12 vurderes som ikke relevante i denne saken
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ARNULF NAVJORD - SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL -
FUNKSJONSHEMMING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Otto John Navjord
14/270

Arkiv: KO 1

Saksnr.: Utvalg

22/14 Plan- og ressursutvalget
Møtedato
04.06.2014

Rådmannens innstiling:
ArnulfNavjord gis dispensasjon til motorferdsel på traktorvei i forbindelse med bruk av egen
hytte i Stimarka.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Motorferdselen gjelder kjøring etter opparbeidet traktorveg.

. Dispensasjonen gjelder fram til utgangen av år 2016.

. Kjøring i tidsrommet 23.00 - 06.00 er ikke tillatt.

. Dispensasjonen skal følge med kjøretøyet.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift om motorkjøretøy i utmark §§ 6 og 7.

Bakgrunn:
ArnulfNavjord søker om dispensasjon fra forskrift om motorferdsel i utmark for egentransport
etter skogsveg (traktorvei) i forbindelse med bruk av egen hytte i Stimarka. Søknaden er
vedlagt legeerklæring.

Vurdering
Etter motorferdselsforskriftens § 6 kan kommunen gi tilatelse til bruk av motorisert transport
etter søknad når det foreligger "særlige grunner". Det er bare adgang til å gi dispensasjon i
spesielle tilfeller, jf. begrepet "særlige grunner". V ed vurderingen av om "særlige grunner"
foreligger, vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har et nytteformål,
eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring.

Er kravet til "særlige grunner" oppfylt, vil det bero på et fritt forvaltningsmessig skjønn om det
skal gis tilatelse. Skjønnsvurderingen innebærer en helhetsvurdering av saken i lys av lovens
formål, hvor behovet for transport vurderes mot mulige skader og ulemper som ferdselen kan
forårsake.

I kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker heter det for barmarkskjøring
at dispensasjoner skal alltid begrenses i antall turer med unntakfor funksjonshemmede som
kan kjøre et ubegrenset antall turer til egen hytte når transporten skjer etter opparbeidet
traktorveg og etablerte kjørespor. Transport i område uten veg skal normalt ikke tilates og
det skal særlig legges vekt på å ikke etablere nye kjørespor i fjellet. Kjøretøy som kan benyttes
er 4/6-hjuls terrengmotorsykkel, eventuelt kjøretøy som kan sannsynliggjøres vil gi mindre
kjøres kader som for eksempel lett traktor. I unntakstilfeller kan tyngre fçjøretøy benyttes,
Eksempler på barmarkskjøring kan være:
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. Transport av bagasje, utstyr til egen hytte, når transporten kan skje etter veg. Begrenses til
maks fem turer per sesong.

. Transport av ved og tømmer utenom landbruksnæring.

. Transport i samsvar med godkjent byggetilatelse.

. Transport (forbindelse med vedlikehold på hytter kan gis, men skal fortrinnsvis
gjennomføres på snødekt mark med snøscooter.

Det framgår tydelig at søker har problem med bevegelighet, d.v.s. at å gå distansen til hytta.
Legeerklæring må derfor legges til grunn for å gi dispensasjon etter § 6. Transport etter
traktorveien vil ikke føre til skade av naturmiljøet, men slik transport må ta nødvendig hensyn
til fauna og dyreliv og andre brukere av naturen på en slik måte at det ikke er til sjenanse for
mennesker og dyr.

I følge MD's rundskriv T - 6/09 skal søknader om motorferdsel i utmark skal også vurderes

opp mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 - 12:

Naturmangfoldlovens § 7. (prinsipper for offentlg beslutningstaking §§ 8 -12)
Kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre- var prinsippet (§ 9), økosystemtilnærming og samlet
belastning (§ 10):

Det foreligger ikke opplysninger i registrer (artsdatabanken, naturbase ) eller kartfestet
informasjon på temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold,
som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser på den aktuelle kjøretrasé,
verken direkte eller i umiddelbar nærhet. Det er ikke rappoiiert hendelser, skader eller
forstyrrelser i forhold til naturmiljø eller biologisk mangfold fra tidligere års
motorferdseltrafikk etter omsøkte kjøretrasé.

En har på grunnlag av tilgjengelig vitenskaplig og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig
kunnskap for å si at motorferdsel etter omsøkte trase ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller
vil være en risiko for alvorlige eller irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfoldet og
økosystem.

Naturmangfoldlovens §§ 11 og 12 vurderes som ikke relevante i denne saken

Side 15 av 26



Sak 23/14

ELLEN ASPMO - SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK -
FUNKSJONSHEMMING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Otto John Navjord
14/269

Arkiv: KO 1

Saksnr.: Utvalg

23/14 Plan- og ressursutvalget
Møtedato
04.06.2014

Rådmannens innstiling:
Ellen Aspmo gis dispensasjon til motorferdsel på traktorvei i forbindelse med bruk av egen
hytte ved Lappåvatnet.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Motorferdselen gjelder kjøring etter opparbeidet traktorveg.
. Dispensasjonen gjelder fram til utgangen av år 2016.

. Kjøring i tidsrommet 23.00 - 06.00 er ikke tilatt.

. Dispensasjonen skal følge med kjøretøyet.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift om motorkjøretøy i utmark §§ 6 og 7.

Bakgrunn:
Ellen Aspmo søker om dispensasjon fra forskrift om motorferdsel i utmark for egentransport
etter skogsveg (traktorvei) i forbindelse med bruk av egen hytte ved Lappåvatn på Arstadlia.
Søknaden er vedlagt legeerklæring. Det søkes for en periode på tre år.

Vurdering
Etter motorferdselsforskriftens § 6 kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorisert transport
etter søknad når det foreligger "særlige grunner". Det er bare adgang til å gi dispensasjon i
spesielle tilfeller, jf. begrepet "særlige grunner". V ed vurderingen av om "særlige grunner"
foreligger, vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har et nytteformål,
eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring.

Er kravet til "særlige grunner" oppfylt, vil det bero på et fritt forvaltningsmessig skjønn om det
skal gis tilatelse. Skjønnsvurderingen innebærer en helhetsvurdering av saken i lys av lovens
formål, hvor behovet for transport vurderes mot mulige skader og ulemper som ferdselen kan
forårsake.

I kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker heter det for barmarkskiøring:
at dispensasjoner skal alltid begrenses i antall turer med unntakfor funksjonshemmede som
kan kjøre et ubegrenset antall turer til egen hytte når transporten s~jer etter opparbeidet
traktorveg og etablerte kjørespor, Transport i område uten veg skal normalt ikke tillates og
det skal særlig legges vekt på å ikke etablere nye kjørespor i fjellet. Kjøretøy som kan benyttes
er 4/6-hjuls terrengmotorsykkel, eventuelt kjøretøy som kan sannsynliggjøres vil gi mindre
kjøreskader som for eksempel lett traktor. I unntakstilfeller kan tyngre kjøretøy benyttes.
Eksempler på barmarkskjøringkan være:
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. Transport av bagasje, utstyr til egen hytte, når transporten kan skje etter veg Begrenses til

maks fem turer per sesong

. Transport av ved og tømmer utenom landbruksnæring

. Transport i samsvar med godkjent byggetilatelse.

. Transport i forbindelse med vedlikehold på hytter kan gis, men skal fortrinnsvis

gjennomføres på snødekt mark med snøscooter.

Det framgår tydelig at søker har problem med bevegelighet, d.v.s. at å gå distansen til hytta.
Legeerklæring må derfor legges til grun for å gi dispensasjon etter § 6. Transport etter
traktorveien vil ikke føre til skade av naturmiljøet, men slik transport må ta nødvendig hensyn
til fauna og dyreliv og andre brukere av naturen på en slik måte at det ikke er til sjenanse for
mennesker og dyr.

I følge MD's rundskriv T - 6/09 skal søknader om motorferdsel i utmark skal også vurderes

opp mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 - 12:

Naturmangfoldlovens § 7. (prinsipper for offentlg beslutningstaking §§ 8 -12)
Kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre- var prinsippet (§ 9), økosystemtilnærming og samlet
belastning (§ 10):

Det foreligger ikke opplysninger i registrer (artsdatabanen, naturbase) eller kartfestet
informasjon på temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold,
som tilsier at søknaden kan komme i konflkt med slike interesser på den aktuelle kjøretrasé,
verken direkte eller i umiddelbar nærhet. Det er ikke rapportert hendelser, skader ciler
forstyrrelser i forhold til naturmiljø eller biologisk mangfold fra tidligere års
motorferdseltrafikk etter omsøkte kjøretrasé.

En har på grunnlag av tilgjengelig vitenskaplig og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig
kunnskap for å si at motorferdsel etter omsøkte trase ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller
vil være en risiko for alvorlige eller irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfoldet og
økosystem.

Naturmangfoldlovens §§ 11 og 12 vurderes som ikke relevante i denne saken
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ODD ARVE HORSDAL - SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I
UTMARK -
TRANSPORT AV MATRIALER OG UTSTYR TIL HYTTE VED STIV ATNAN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Otto John Navjord
14/234

Arkiv: KOl

Saksnr.: Utvalg

24/14 Plan- og ressursutvalget
Møtedato
04.06.2014

Rådmannens innstiling:
Odd Arve og Karoline Horsdal og gis dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med transport
av materialer og utstyr til egen hytte ved Stivatnan.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Motorferdselen gjelder kjøring etter traktorveg.
. Dispensasjonen gjelder for inntil fem årlige turer i 2014 - 2015 og det skal føres kjørebok

med angitt dato før hver tur tar tiL.
. Kjøring i tidsrommet kL. 23.00 - 06.00 er ikke tilatt.

Denne dispensasjon, samt grunneiers tilatelse skal følge kjøretøyet.
Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøy i utmark §§ 6 og 7.

Bakgrunn:
Odd Arve og Karoline Horsdal søker om dispensasjon fra forskrift om motorferdsel i utmark
for å kjøre materialer etter traktorvei til Stivatnan i forbindelse vedlikehold av egen hytte.

Stivatnan hytte område omfatter ca 20 hytter som har adkomst etter en gammel skogsbilveg
som går fra kommunal veg (Gråttådalsvegen) og opp til Jordbruhågen hvor det er anvist
parkeringsplass. Veien er ca. 1 km lang, kjørbar med bil og det er anlagt parkeringsplass ved
veiens endepunkt. Herfra er det sti inn i hytteområdet.

Vurdering
Etter motorferdselsforskriftens § 6 kan kommunen gi tilatelse til bruk av motorisert transport
etter søknad når det foreligger "særlige grunner". Det er bare adgang til å gi dispensasjon i
spesielle tilfeller, jf. begrepet "særlige grunner". V ed vurderingen av om "særlige grunner"
foreligger, vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har et nytteformål,
eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring.

Er kravet til "særlige grunner" oppfylt, vil det bero på et fritt forvaltningsmessig skjønn om det
skal gis tilatelse. Skjønnsvurderingen innebærer en helhetsvurdering av saken i lys av lovens
formål, hvor behovet for transport vurderes mot mulige skader og ulemper som ferdselen kan
forårsake.

I kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker heter det for barmarkskiøring
at dispensasjoner skal alltid begrenses i antall turer med unntakfor funksjonshemmede som
kan kjøre et ubegrenset antall turer til egen hytte når transporten skjer etter opparbeidet
traktorveg og etablerte kjørespor. Transport i område uten veg skal normalt ikke tilates og
det skal særlig legges vekt på å ikke etablere nye Jqørespor i fjellet, Kjøretøy som kan benyttes
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er 4/6-hjuls terrengmotorsykkel, eventuelt kjøretøy som kan sannsynliggjøres vil gi mindre
kjøreskader somfor eksempel lett traktor. I unntakstilfeller kan tyngre kjøretøy benyttes.
Eksempler på barmarkskjøring kan være:

. Transport av bagasje, utstyr til egen hytte, når transporten kan skje etter veg. Begrenses til
maks fem turer per sesong.

. Transport av ved og tømmer utenom landbruksnæring.

. Transport i samsvar med godkjent byggetilatelse.

. Transport i forbindelse med vedlikehold på hytter kan gis, men skal fortrinnsvis

gjennomføres på snødekt mark med snøscooter,

I følge MD's rundskriv T - 6/09 skal søknader om motorferdsel i utmark skal også vurderes

opp mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 - 12:

Naturmangfoldlovens § 7. (prinsipper for offentlg beslutningstaking §§ 8 -12)
Kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre- var prinsippet (§ 9), økosystemtilnærming og samlet
belastning (§ 10):

Det foreligger ikke opplysninger i registrer (artsdatabanken, naturbase ) eller kartfestet
informasjon på temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold,
som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser på den aktuelle kjøretrasé,
verken direkte eller i umiddelbar nærhet. Det er ikke rapportert hendelser, skader eller
forstyrrelser i forhold til naturmiljø eller biologisk mangfold fra tidligere års
motorferdseltrafikk etter omsøkte kjøretrasé. Kjøretraséen er benyttet som fast trase over
lengre tid, og er tàstlagt i samråd med brukerinteresser og grunneier.

En har på grunnlag av tilgjengelig vitenskaplig og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig
kunnskap for å si at motorferdsel etter omsøkte trase ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller
vil være en risiko for alvorlige eller irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfoldet og
økosystem.

Naturmangfoldlovens §§ 11 og 12 vurderes som ikke relevante i denne saken
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANBESTEMMELSER.
GNR. 19/21

Saks behandler:

Arki vsaksnr.:

Torbjørn Grimstad
14/249

Arkiv: GNR 19/2 1

Saksnr.: Utvalg

25/14 Plan- og ressursutvalget
Møtedato
04.06.2014

Rådmannens innstiling:
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd avslår Beiarn kommune søknad om
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Grøvbekken/Kneihølbekken hyttefelt §§ 1
annet punkt og 2 tolvte punkt, som omsøkt for gnr. 19, bnr. 21.

Vedtaket begrunnes med at plan- og bygningsloven § 19-2 sitt krav om at fordelene ved å gi
dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering ikke er oppfylt.
Søknaden oppgir ikke fordeler ved dispensasjon utover rent private hensyn.

Saksutredning:
Tiltakshaver, eier av 19/21, søkte 29.04.2014 om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene
om maksimalt 80 m2 bruksareal (BRA) og 80 m2 bebygd areal (BYA). Dispensasjonssøknaden
var komplett med tegning, kart, redegjørelse og nabovarsel.

Søknadens hovedformulering er:

Jeg har en hytte på Ramskjell gnr 19 bnr 21 i regulert hyttefelt og ønsker nå å utvide
arealet noe på grunn av at vi er blittjlere brukere (ungdom medfamile).

Vedlagt følger tegning over utvidelse av hytten. Det fremgår der hvor stort arealet (blir j. I
tillegg er det på tomten et uthus/anneks på 14 kvadratmeter, Samlet areal blir dermed:

Hytte inkludert utvidelse BYA 97,9 m2

Uthus/anneks BYA 14, O m2

Samlet BYA 111,9 m2

Bakgrunn:
Plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd lyder:

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt, I tillegg må fordelene
ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan

ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Søknaden er grunngitt med at de er blitt flere brukere (ungdom med familie). Dette er et rent
privat hensyn med personlige ønsker om bedre plass på hytta. Ulempene ved å innvilge
dispensasjon er at bestemmelsene i reguleringsplanen settes til side. Hensynet bak
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bestemmelsene det her søkes dispensasjon fra tilhører allmennheten, dvs. utforming av
bygningsmasse og dens virkning i landskapet.

I veiingen av fordeler og ulemper må det også legges til at vedlagt plantegning viser at
utbyggingen ikke vil innebære flere soverom på hytta. Tilbygget inneholder kjøkken, bad og
bod (figur 1).
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Figur i: Plantegning vedlagt søknaden

Vurdering:
Søknaden vurderes til å ikke oppfylle krav om begrunnelse for dispensasjon.
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