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REFERATER

Tatt til orientering.

DELEGERTE VEDTAK:

Tatt til etterretning.

14/16
GODKJENNIG AV PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll fra møte i plan og ressursutvalget 28. januar godkjent.

Enstemmig vedtatt.

15/16
SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK BARMARK - § 6 -
LAILA BJØRNBACK

Vedtak:
Laila Bjømback, 8114 Tollå gis dispensasjon for bruk av bil/atv for egentransport og transport
av bagasje og utstyr etter opparbeidet skogsvei og eksisterende kjørespor til egen hytte ved
Stivatnan, jfr § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Anton Heggstad skal fungere som sjåfør for søker.

Trasé: Etter skogsbil/traktorvei og kjørespor fra parkeringsplassen ved Jordbruhågen til hytte
ved Stivatnan.

Dispensasjonen gjelder fram til 31. desember 2020.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
All kjøring utenom angitte formål og løype er forbudt.
Kjøring er forbudt i tidsrommet 23.00 - 07.00.
Kjøring utenom opparbeidet skogsvei og eksisterende kjørespor er forbudt.
Ferdselen skal skje hensynsfulIt og under hensyntagen til annen virksomhet i området.
Dispensasjon og kart med inntegnet løype skal medbringes og forevises ved kontrolL.
Misligholdelse av dispensasjonen og/eller vilkår satt i den, kan føre til umiddelbar
inndragning av dispensasjonen.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldslovens §§ 8 - 12. 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, naturmangfold og økosystem.

Enstemmig vedtatt.
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16/16
MOTORFERDSEL I UTMARK - VEDTRANSPORT - BARMARK - STIG OVE
MYRLAND

Vedtak:
Stig Ove Myrland gis dispensasjon til å kunne benytte traktor til uttransport av trevirke i
henhold til hogsttilatelsen fra statskog av 14.01.2016.

Tilatelsen gjelder for ti (10) turer fram til 30.04.2017

Tilatelsen gis på følgende vilkår:
. Dispensasjonen gjelder frem til 30.04.2017.

. Trasé: Eksisterende skogsveier og traktorspor i hogstområde, inntegnet på kart.

. All kjøring utenom angitt formål og veg er forbudt.

. Det er ikke tilatt å kjøre mellom kL. 23.00 og 07.00.

. Det skal føres kjørebok før hver tur tar til med dato og signatur.

. All ferdsel skal følge eksisterende skogsveier og traktor spor.

. Det skal tas hensyn til mennesker og naturmiljø.

. Dispensasjon skal medbringes og forevises ved kontroll av naturoppsyn/politi.

. Mislighold av dispensasjonen og/eller vilkår satt i den samt endrede forutsetninger i
regelverket kan føre til inndragning.

Enstemmig vedtatt.

17/16
MOTORFERDSEL I UTMARK - § 6 BARMARK - INGE LARS BIRKLI

Vedtak:

Inge Lars Birkeli, 2730 Lunner gis tilatelse til å bruke A TV på opparbeidet

kjerreveg/kjørespor mellom Sørvik og Birkeli for transport av utstyr til egen hytte, jf
motorferdselsforskriften § 6.

Dispensasjonen gjelder for inntil fem (5) turer pr år fram til 31.12.2020.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

. Det skal føres kjørebok før turen tar til med påføring av dato og signatur.

. Det er ikke tilatt å kjøre mellom kL. 23.00 og 07.00.

. Original dispensasjon, kjørebok og grunniertillatelse skal medbringes under transporten.

. All kjøring utenfor kjerreveg eller gamle kjørespor (omsøkt trase) er forbudt.

. Ferdselen skal skje hensynsfulIt og under hensyntagen til annen virksomhet i området.

. Mislighold av dispensasjonen og/eller vilkår satt i den samt endrede forutsetninger i
regelverket kan føre til inndragning.

Det må innentes dispensasjon også fra Bodø kommune.

Enstemmig vedtatt
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18/16
MOTORFERDSEL I UTMARK - § 6 BARMARK - MARIAN GJERSKV ÅL

Vedtak:
Marian Gjerskvål gis dispensasjon for bruk av atv/bil til egentransport, og transport av bagasje
og utstyr etter traktorveg fram til parkeringsplass ved hytte ved Mølnvatnet.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Dispensasjonen gis fram til 31.12.2020.

. Trase: fra sommerparkering etter skogvei til parkeringsplass/veiens endepunkt.

. Tilatelsen gjelder kjøring på skogsbilvei/traktorvei.

. Kjøring i tidsrommet kL. 23.00 - 07.00 er ikke tilatt.

. Denne dispensasjon, samt grunneiers tillatelse skal følge kjøretøyet.

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

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldslovens §§ 8 - 12. 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, naturmangfold og økosystem.

Enstemmig vedtatt.

19/16
MOTORFERDSEL I UTMARK - § 6 - BARMARK - JAN STEEN

Vedtak:

Jan Steen, 8114 Tollå gis tillatelse til å bruke bil på egen/felles traktorvei fra Nesli gård og
Risaksla til egentransport og transport av utstyr til egen hytte, jf motorferdselsforskriften § 6.

Dispensasjonen gjelder for fem (5) år fram til og med år 2020.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Det er ikke tilatt å kjøre mellom kL. 23.00 og 07.00.

. Original dispensasjon skal medbringes.

. Mislighold av dispensasjonen og/eller vilkår satt i den samt endrede forutsetninger i
regelverket kan føre til inndragning.

Enstemmig vedtatt.

20/16
MOTORFERDSEL I UTMARK - § 6 BARMARK - KAROLINE OG ODD ARVE
HORSDAL

Vedtak:
Karoline og Odd Arve Horsdal gis dispensasjon til motorferdsel med bil/atv i forbindelse med
transport av materialer og utstyr til egen hyte ved Stivatnan.
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Trase: Fra parkeringsplass ved Gråttåga opp over jordbrua og videre opp til hytte ved
Stivatnan.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Dispensasjonen gjelder kjøring etter opparbeidet skogsvei.
. Kjøring utenom angitt trase og formål er forbudt.
. Dispensasjonen gjelder for inntil fem (5) årlige turer i 2016, 2017, 2018 og det skal føres

kjørebok med angitt dato og signatur før hver tur tar tiL.
. Kjøring i tidsrommet kL. 23.00 - 07.00 er ikke tilatt.

Denne dispensasjon, samt grunneiers tilatelse skal følge kjøretøyet og fremvises ved kontroll.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag §§ 6 og 7.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldslovens §§ 8 - 12. 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, naturmangfold og økosystem.

Enstemmig vedtatt.

21/16
SØKNAD OM MOTORFERDSEL P Å SNØDEKT MARK - § 6 - RØDE KORS
HJELPEKORPS

Vedtak:
Beiarn Røde Kors Hjelpekorps gis dispensasjon for øvelseskjøring med snøskuter og atv med
belter i områder i Beiar kommune som ikke er fastsatt i hjelpekorpsets øvelsesplan, jf § 6 i
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Dispensasjon gis på følgende vilkår:

. Dispensasjonen gjelder fram til og med år 2017.

. 0velseskjøring kan bare gjennomføres i samråd med politiet.

Det skal tas hensyn til mennesker og miljø.

Enstemmig vedtatt.

22/16
MOTORFERDSEL I UTMARK - § 6 - ARE KJELLSÅ

Vedtak:
Are Kjellså gis dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av bagasje og utstyr til egen
hyte på Sandmoen og til transport av ved fra egen skog til bruk på hyta, jfr § 6 i forskrift for
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Dispensasjonen gjelder for følgende tidsrom: Til og med 15. mai 2020.
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. Trasé: Fra RV 17 over Valnesvatnet og etter veg fram til hytta.

. Dispensasjonen gjelder for ti (10) årlige turer til hytta ved Sandmoen, gnr 3/15/3. Det skal
føres kjørebok før hver tur tar til med signatur og dato for turstart.

. All kjøring utenom angitt formål og løype er forbudt.

. Kjøring utenom vedtransport under opphold på hytte er forbudt.

. Det er ikke tilatt å kjøre mellom kL. 23.00 og 07.00.

. Kjøring med snøscooter er ikke tilatt i etter 15. mai.

. Det skal tas hensyn til mennesker og naturmiljø.

. Dispensasjonen er bare gyldig når det foreligger grunneiertilatelse. For de områdene som

ligger innenfor statskogen i Beiarn gjelder denne tilatelse som grunneiers tilatelse.
Grunneiertilatelse og dispensasjon skal medbringes og forevises ved kontroll.

. Mislighold av dispensasjonen og/eller vilkår satt i den samt endrede forutsetninger i
regelverket kan føre til inndragning.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8 - 12. 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, naturmangfold og økosystem.

Det må innentes dispensasjon fra Bodø kommune.

Enstemmig vedtatt.

23/16
MOTORFERDSEL I UTMARK - § 6 SNØSCOOTER - RANDI ASPMO OG BJØRN
LAUKSLETT

Vedtak:
Randi Aspmo og Bjørn Laukslett gis dispensasjon til transport av bagasje og utstyr til egen
hytte i Larsoslia, gnr 17/73.

Dispensasjonen har hjemmel i motorferdselforskriftens § 6.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Dispensasjonen gjelder for følgende tidsrom: Til og med 15. mai 2018.

. Dispensasjonen gjelder for ti (10) årlige turer. Det skal føres kjørebok før hver tur tar til
med signatur og dato for turstart.

. Trasé: Fra gårdstunet på Haubakkan oppover langs skogsvei opp til lysløypa (Larsoslia),
deretter brukt snøscootertrase opp til storsvingen i Langlia, og deretter opp til hyte i
Krokådalen.

. All kjøring utenom angitt formål og løype er forbudt.

. Det er ikke tilatt å kjøre mellom kL. 23.00 og 07.00.

. Kjøring med snøscooter er ikke tillatt i etter 15. mai.

. Det skal tas hensyn til mennesker og naturmiljø.

. Dispensasjonen er bare gyldig når det foreligger grunneiertilatelse. For de områdene som
ligger innenfor statskogen i Beiarn gjelder denne tilatelse som grunneiers tilatelse.
Grunneiertilatelse og dispensasjon skal medbringes og forevises ved kontrolL.
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. Mislighold av dispensasjonen og/eller vilkår satt i den samt endrede forutsetninger i
regelverket kan føre til inndragning.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldslovens §§ 8 - 12. 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, naturmangfold og økosystem.

Enstemmig vedtatt.
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