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Den 24. november 2016 ble det etter forutgående innallng avholdt møte i Plan - og
ressursutvalget. Møtet fant sted i møterommet på kommunehuset.

Det var ingen innvendinger til innallingen og møtet ble erklært lovlig satt. Første del av
møtet ble gjennomført som et felles møte med Driftsutvalget i den hensikt å presentere
rådmannens budsjettforslag, samt rullering av handlingsplan for kuIturbygg, idrett og
friluftsliv. Etter presentasjonene gikk utvalgene til separate møter og gjorde egne behandlinger
av alle sakene.

Referater:
Referatene ble gjennomgått uten at det fremkom spørsmål, kommentarer eller endringsforslag.

I tilknytning til brev av 14.10.16 der Fylkesmannen i Nordland oppsummerer og kommenterer
innspil etter høring av plan for revisjon og utvidelse av Salifellet-Svartisen Nasjonalpark og
omkringliggende verneområder bestemte utvalget at Beiarn kommune skal følge opp
kommunestyrets uttalelse ved at kommunen henvender seg direkte til miljødirektoratet i eget
brev for å sikre at kommunens syn kommer godt nok frem og blir argumentert for.
Administrasjonen utformer utkast som godkjennes av utvalgets medlemmer i e-postrunde.

Uttalelse til Beiarn Formannskap/kommunestyret:
Uttalelse fra Plan- og ressursutvalget ad. 0konomiplan 2017-2020 og budsjett 2020:

Plan- og ressursutvalget registrerer at kommunestyret har vedtatt investeringsplanen i
økonomi planen. For senere år vil gjerne utvalget ta del i prioriteringene av investeringene.

Enst. vedtatt.

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Enst. vedtatt

Delegerte vedtak:
Delegerte vedtak ble gjennomgått og spørsmål besvart.

Vedtak:

Delegerte vedtak tas til etterretning.

Enst. vedtatt.
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71/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL - PLAN OG RESSURSUTVALG

Vedtak:
Protokollen fra siste møte ble godkjent.

Enstemmig vedtatt.

72/16
MOTORFERDSEL I UTMARK - § 6 - BARMARK

Vedtak:
Merethe Kimsås Y sland gis dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr
til egen hytte ved Stivatnan.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Motorferdselen gjelder kjøring etter traktorveg fram til naturlig parkeringsplass ved enden

av traktorveien.

. Dispensasjonen gjelder for inntil fem årlige turer fram til 2019.

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

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

Denne dispensasjon, samt grunneiers tilatelse skal følge kjøretøyet.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøy i utmark §§ 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.

73/16
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - AASMUND HOLAND
AASMUND HOLAND

Vedtak:
Aasmund Holand gis dispensasjon til egentransport og varetransport av bagasje og utstyr med
A TV til egen hytte på Larsos.

Dispensasjonen gis med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag §§ 6 og 7.

Tilatelsen gis på følgende vilkår:

- Trase: Etter traktorvei/eksisterende kjørespor fra parkeringsplass til egen hytte i
Larsoslia.
- Dispensasjonen gjelder på barmark fram til 31. desember 2020.
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- Det er ikke tilat å kjøre mellom 23.00 og 07.00.
- Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i området.
- Original dispensasjon og grunneiers tilatelse skal medbringes.
- Mislighold av dispensasjonen og/eller vilkår satt i den samt endrede forutsetninger i
regelverket kan føre til inndragning.

Enstemmig vedtatt

74/16
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - ROGER NORDLAND

Vedtak:
Roger Nordland gis dispensasjon til å benytte motorkjøretøy (atv, lett traktor) i forbindelse
med skogrydding fra kommunal vei ved Nordlandsbrua og opp langs skogsvei i
Nordlandsdalen på begge sidene av dalen.
Dispensasjonen gjelder på barmark fra utstedeisesdato til 31. 12.201 8.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

Kjøring i tidsrommet 23.00 - 07.00 er forbudt.
Dispensasjonen gjelder for 15 turer per året.
Kjøring i terrenget utenfor skogsveien er forbudt.
Kjøring som har andre formål enn skogrydding er forbudt.
Det skal føres kjørebok før hver tur tar til med følgende informasjon, dato, klokkeslett
og signatur.
Dispensasjonen, grunneiers tilatelse og kjørebok skal medbringes under kjøring.
Hogsttillatelse fra aktuelle grunneier(e) skal foreligge før denne dispensasjonen tas i
bruk.
Det skal foreligge kjøretilatelse fra grunneiere e) før denne dispensasjonen kan brukes.

Enstemmig vedtatt.

75/16
FORVAL TNINGSPLAN FOR ROVVIL T I NORDLAND

Vedtak:
Plan- og ressursutvalget i Beiarn kommune har følgende uttalelse til fylkesmannens forslag til
ny forvaltningsplan for rovvilt i rovviltregion 7 Nordland.
Høringsuttalelsen er bygd opp etter samme mal som saksframlegget til fylkesmannen i
Nordland

Jerv:
Beiarn kommune går inn for fylkesmannens forslag nr 2. for prioritert forvaltningsområde for
jerv i Nordland.
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Kommunen ser dette som et riktig og viktig forvaltningstrekk for å sikre beitenæringen i
Beiarn og kunne opprettholde utnyttelsen av utmarksbeite som en næringsressurs i
kommunen.
Beiar er klar over at det alltid vil være både streifdyr og tilsig (naturlig utvandring) fra
prioritert forvaltningsområde av jerv, men mener at det bør være store muligheter for å kunne
ta ut jerv som potensielt kan gjøre betydelig skade på beitedyr i Beiarn kommune.

Gaupe:
Beiarn kommune går inn for arbeidsgruppas forslag om ((sonefrÜ) forvaltning av gaupe i
Nordland.

Tilslaget til forslaget er basert på at kommunen ser det som en mer realistisk og fremtidig, mer
forutsigbar forvaltningsmetodikk for gaupe i regionen.

Beiarn kommune vil påpeke et par punkter som forvaltningen bør ta med seg i den fremtidige
forvaltningen dersom den jevne byrdefordelingen vedtas som forvaltningsmodell for gaupe i
Nordland.

1. Det bør være lav terskel for å gi tilatelse til skadefelling i forbindelse med akutt
dokumenterte tap der gaupe er skadegjører.

2. Kvotene for kvotejakta må differensieres og rettes mot områder som er hardest rammet
av skade på bufe/tamrein der gaupe er dokumenter skadegjører.

3. I belastede områder som har større tetthet av gaupeyngling enn områdets grenser tilsier
bør det åpnes for kvotejakt i områdene selv om bestandsmålet totalt for regionen ikke
er oppnådd, jfr jevn byrdefordeling.

Bjørn:
Beiar kommune støtter arbeidgruppas forslag til prioritert forvaltningsområde for bjørn.

Beiarn kommune vurderer det slik at for å kunne oppnå bestandsmålet for bjørn i Nordland (1
årlig yngling) er det mer hensiktsmessig å plassere prioritert forvaltningsområde for bjørn i
sammenheng med det avsatt område for bjørn i rovviltregion 6 (figur 7).
Dette for å kunne etablere et større sammenhengende prioritert forvaltningsområde for bjørn
på tvers av rovviltregionenes grenser.

Ulv:
Det er vedtatt at det ikke skal være etablering av ulv i Nordland. Streifdyr og utvandring fra
tilgrensende naboland, Sverige, Finland og Russland kan man derimot ikke sikre seg mot.
I den sammenheng vil Beiarn kommune påpeke noen viktige momenter i situasjoner dersom
slike individer skal komme inn i forvaltningsregionen.

Beiarn kommune mener at:

Ulv som oppdagens innenfor forvaltningsregionen (rovviltregion 7 Nordland) bør ses
på som potensielle skadegjører på landbruks- og reindriftsnæringen.
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Det bør være en veldig lav terskel for å foreta uttak på slike individ der de befinner seg
i område med beitedyr.

Slike uttak bør forvaltningen (Miljødirektorat, FM, SNO) stå for slik at det kan foregå
på en mest mulig effektiv og human måte.

I tilfeller der forvaltningen mener det er nødvendig å få bekreftet opprinnelsen og
betydningen av den innvandrende ulv for den sørskandinaviske ulvebestanden skal
slike undersøkelser gjøres uten unødig opphold. Det skal om nødvendig igangsettes
akutttiltak som hindrer/forebygger mot tap av beitedyr i slike situasjoner.

Kongeørn:
Det finnes per dags dato ingen hjemmel for å kunne drive bestandsregulerende tiltak (lisens-
eller kvotejakt) på kongeørn. Det foreligger dermed hjemmel for FM i rovviltforskriftens § 12
til å gi tillatelse til felling av enkeltindivider av kongeørnsom volder vesentlig skade på bufe
eller tamrein.
Utfordringen med en slik ordning er vanskeligheten ved identifisering og verifisering av
skadegjører når dyrene er tatt/drept av kongeørn. Kongeørn og havørn er stor på å finne og
spise på kadaver som den selv eller andre har drept. Det blir vanskelig å få dokumentert at
kongeørna er skadegjører å dermed vanskeligere å få skadefellingstilatelse til fellng av
enkeltindivider av kongeørn som gjør skade på bufe og feller tamrein.

Beiarn kommune vil gjerne komme med et par kommentarer til forvaltningsorganenen i
forbindelse med denne høringen.

Beiarn kommune registrerer at bestandene av både kongeørn og havørn i vårt distrikt
har økt (synsobservasjoner). Flere har påpekt at bestanden bør kunne reguleres på lik
linje som de øvrige rovviltartene Gerv, bjørn, gaupe og ulv).

Beiarn kommune stile spørsmål, med en slik bestandsutvikling som har vært, om det
ikke bør kunne åpnes for en lignende forvaltning for kongeørn som for de andre artene,
bestandsregulerende tiltak?

FKT -midler
Beiarn kommune støtter prioriteringsregimet som foreslås i fylkesmannens høringsforslag til
ny forvaltningsplan for rovvilt i Nordland.
Det påpekes at det er viktig å kunne prioritere de mest belastede områdene med midler til
forebyggende tiltak mot rovviltskader. Spesielt de områdene som ligger innenfor prioritert
forvaltningsområde for flere av rovviltartene.

Lisens- og kvotejakt:

Beiarn kommune har ingen uttalelse eller innspil til fylkesmannens forslag til
jaktsoneinndeling. Kommunen sier seg også fornøyd med den differensierte tildeling av
fellingstilatelser ut fra hvordan landbruks- og reindriftsnæringen påvirkes i de mest belastede
rovviltområdene.

Side 7 av 9



Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Saksbehandler Edvar Emblem Lund møtte og redegjorde for forslaget til uttalelse. Utvalget
gjorde mindre språkmessige korrigeringer, men godkjente uttalelsen slik det fremkom av
innstilingen.

76/16
RULLERING A V HANDLINGSPLAN FOR KULTURBYGG, IDRETT OG
FRILUFTSLIV

Plan-og ressursutvalgets behandling:
Innstiline til kommunestyret:
Fremlagt forslag til handlingsplan for Anleggsplan for kulturbygg, idrett og friluftsliv 2015-
2025, vedtas med følgende innullering av tiltak:

Nye tiltak fra 2017:
Prioritert Handlingsplan

. Arena Beiarn AS ønsker å etablere en Downhil sykkeltrasé på Leiråmoen. Dette er et

ledd i satsing på en totalpakke med helårsaktiviteter i Arena Beiarn (Tinderangel,
skikjøring, paragliding, småvilt jakt, fjellsykling og tiltaket ((Ta tiden tilbake i Beiarn))

. Nedre Beiarn Idrettslag ønsker å sette opp en Frisbeegolfbane på Innerjorda. Dette skal

være en lavterskelidrett som ikke trenger organisering. Frisbeegolf går inn under
kategorien nærmiljøanlegg.

Videreførte tiltak for 2017:
. Servicebygg/ signalbygg på Beiarfjellet. Det er utformet en prosessplan for dette

byggeprosj ektet. Oppstart høst 2016.

. Infoskilt til Nasjonalparkene. Her forventes det at Midtre Nordland Nasjonalparksstyre

skal ta initiativ til et kollektivt skiltprosjekt for nasjonalparkene. Dette må få en snarlig
avklaring i forbindelse med arbeidet rundt informasjonsdelen tilknyttet servicebygget.

. Infoskilt til Klokkergården. Beiarn Historielag har fått tilskudd til et minnesmerke over
Fridthjov Anderssen. Arbeidet ble igangsatt i 2015. Kommunen venter på et innspil til
videre arbeid.

· Garasje til tråkkemaskin. Stormfjell IL har satt av kulturmidler til bygg i Larsoslia.
Kommunen må vurdere å ta hensyn til en sluttfinansiering ved neste tilskuddsordning
gjennom anleggsmidler 2017.

Uprioritert Handlingsplan:
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. Flerbrukshall (allhus). Denne planen har ligget i handlingsplanen siden 2007. Den er

fremdeles plassert inn under uprioritert, langsiktig handlingsplan. Prosjektering er
foreslått i 2017.

. Stedsutvikling Moldjord. Denne er flyttet hit til langsiktig handlingsplan, da det er
flere uavklarte momenter rundt Moldjord sentrum, i forhold til framtidig bruk av
eksisterende område og næringsbygg.

. Scooterløype. Dette er fremdeles uavklart, da det er usikkerhet omkring politisk

prioritering. Det vil være en krevende arbeidsprosess, hvis det foreligger et vedtak på
etablering av scooterløype.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører Rune Jørgensen.

77/16
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - VURDERING OG SPØRSMÅL OM
BEHOV FOR REVIDERINGIDELREVIDERING

Plan-og ressursutvalgets behandling:
Innstiline til kommunestyret:

Samfunnsdelen til kommuneplan for Beiarn, vedtatt i 2014, skal gjelde ut valgperioden.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Ole Håkon Hemminghytt.
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