
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 19.09.2013
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail til: 
postmottak@nordreisa.kommune.no.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Karen Eira
Galanitoluodda
9520  KAUTOKEINO

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 125/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3364-3 41750/2012 1942/60/2 21.08.2013

Delegert vedtak- søknad om deling av Gnr. 1942/60/2.

Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa driftsutvalg sak 67/06.

Søknad er mottatt 2.08.12. P.g.a blant annet manglende saksbehandlingsressurser og stor 
sakspågang harbehandlingstiden vært lang, vi beklager dette.

Viser til søknad med kart journalført oss den 2.8.2012. Det søkes her om fradeling av om lag 1,0 
daa tilleggstomt fra eiendom gnr. 60/bnr 2. i Nordreisa kommune. Det søkes om tilleggsparsell til 
gnr. 60 bnr. 28. som er tidligere fradelt bebygd tomt til fritidsformål. Søknaden er mottatt 
2.8.2012.

Henvisning til lovverk:

Jordloven § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 19-2, 21-3, 26-1, 27-1, 2 og 4 
og28-1.

Saksopplysninger

Søkere: Ingar Elvebakken. Storåsveien 24. 9151 Storslett. 
Robert J. elvebakken. Timoteiveien 1. 9516 Alta.

Erverver: Karen E. I. Eira Tornensis.

Den eksisterende hyttetomta gnr 60/28 er på 1005 m2 og det omsøkte tilleggsarealet er på om lag 
1000 m2. Eiendommen ligger ved RV 360 om lag 32 km fra Storslett sentrum. Tilleggstomten 
som søkes fradelt ligger i tilknytning til gnr. 60 bnr. 28. i s.ø. retning. For nærmere 
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kartinformasjon kan det søkes vårt internettkart: 
http://webhotel2.gisline.no/gislinewebinnsyn_nordtroms/

Iflg gårdskart fra Skog og Landskap er totalarealet på driftsenheten (alle tre grunneiendommene)
som følger:

Erverer ønsket i følge opprinnelige søknad en fradeling i begrunnelse bygging av hytte. Tidligere 
hytte brant ned november 2011. Det ble i denne søknaden begrunnet at ny hytte blir satt opp 
igjen på ny tilleggsparsell/tomt. I følge erverer ville hytta da kunne legges litt høyere i terrenget. 
Den gamle hytta hadde en plassering som gjorde den utsatt for flom fra Sandelva. Erverver har i 
2013 satt opp ny hytte på eksisterende tomt på 60/28, men ønsker allikevel å få fradelt 
tilleggsparsell fra 60/2. Erverver begrunner dette i at formålet at eiendomsgrensen går nær hytta 
og behov for areal til parkering. Videre opplyser erverver at hun allerede i dag benytter en del av 
arealet på omsøkt tilleggsparsell til parkering og utedo.

Planstatus

Området er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er 
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. Den omsøkte utvidelsen av gnr 
60, brn 22 grenser til sandelva og det er derfor også nødvendig med dispensasjon fra plan- og 
bygningslovens § 1-8 som omhandler byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag.
I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan 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.”

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde 
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg. Ved vurderingen av om det skal gis 
dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.
Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 
1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden.

I plan og bygningsloven § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag – heter det:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

I kommuneplanens arealdel 7.1.1 står det:
”Det kan ikke iverksettes tiltak som fradeling av tomter, bygging av fritidsboliger, boliger,
kraftoverføringslinjer eller tas ut masser, i en avstand av 100 meter fra vassdraget målt i
horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand fra Reisaelvas hovedløp, Moskoelva og 
Oksfjordelvas hovedløp i områder som defineres som utmark. For alle andre vassdrag i 
kommunen og på innmark eller i tettbygde strøk er avstanden 50 meter.”
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Oksfjordvassdraget er et verna vassdrag. Til dette knytter det seg rikspolitiske retningslinjer for 
arealbruken. Tomte plasseringen vil ligge innenfor 100 meters beltet til Oksfjordvassdraget. De 
nasjonale retningslinjene for disse vassdragene er som følger:

Dei nasjonale måla for forvaltninga av dei verna vassdraga er fastsette gjennom 
Stortinget si behandling av verneplanane for vassdrag, m.a. i Innst. S. nr 10 (1980-81). 
For å nå desse måla, må det særleg leggjast vekt på å gje grunnlag for å:
a. unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilete, naturvern, friluftsliv, vilt, 
fisk, kulturminne og kulturmiljø,
b. sikre referanseverdien i dei mest urørde vassdraga, 
c. sikre og utvikle friluftlivsverdien, særleg i område nær befolkningskonsentrasjonar, 
d. sikre verdien knytt til førekomstar/område i nedbørfelta til dei verna vassdraga som det 
er fagleg dokumentert at har innverknad på verneverdien til vassdraga, 
e. sikre dei vassdragsnære områda sin verdi for landbruk og reindrift mot nedbygging der 
desse interessene var ein del av grunnlaget for vernevedtaket.

I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan 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.”

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.
Søknaden har ikke vært på høring fordi dette gjelder fradeling av tilleggsparsell til en 
eksisterende hytte hvor det ikke skal foretas nybygg eller annet som medfører større inngrep. Vi 
kan derfor ikke se at delingen berører nasjonale eller regionale interesser.

Nabovarsling:

Nabovarsel er ikke mottatt. Naboer og gjenboeres interesser vil ikke eller i liten grad berøres av 
arbeidet. Jf. plan- og bygningslovens § 21-3, fritas søker for nabovarsling

Vurderinger:

Pga. beliggenheten til parsellen er det ikke mulig ved eventuell inngrep å ha uberørt randsone på 
100 meter. I følge erverver skal det ikke bygges eller gjøres inngrep på tilleggsparsellen. Som 
nevnt ovenfor skal det heller ikke foretas nybygg eller annet som medfører markinngrep og vi 
kan derfor ikke se at delingen berører nasjonale eller regionale interesser.

Landbruk
I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg,
variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til
busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek
omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.

Etter Jordlovens § 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbud er å sikre
og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling må
enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut i fra
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.
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Vurdering av fradelingen i forhold til eiendommens avkastningsevne: 

Det sentrale er fradelingens konsekvenser for eiendommens drift i framtida. Formålet med 
delingsforbudet er å sikre og holde ressursene på bruket samlet for nåværende og framtidige 
eiere. Det skal tas vare på de inntektsmuligheter eiendommen har. Således vil fradeling av dyrket 
jord og produktiv skog forringe en eiendoms avkastningsevne, uansett om den er stor eller liten.

Produktivt areal vil i de fleste tilfeller ikke kunne fradeles uten å komme i strid med hensynet til 
den avkastning eiendommen kan gi. Det må imidlertid foretas en konkret vurdering. Det er av 
betydning om eiendommen er i drift eller ikke. Hensynet til eiendommens avkastningsevne kan 
ikke tillegges like stor vekt mot fradeling når eiendommen er ute av drift, og det ikke er realistisk 
å tro at eiendommen vil komme i drift igjen, som når eiendommen er i drift, eller det er grunn til 
å regne med at den vil bli drevet i overskuelig framtid. En må videre ha i minne at en fradeling 
som kan gi grunnlag for sysselsetting innenfor næringen kan gi grunnlag for fradeling etter 
alternativet samfunnsinteresser av stor vekt.

Det er ikke selvstendig drift på driftsenheten 60/2. Det har ikke vært drift på driftsenheten mange 
år, ukjent hvor mange år. 9 dekar av 60/2 blir i dag høstet som leiejord av Ivar Enoksen.
Det er lite sannsynlig at eiendommen kommer i selvstendig drift igjen og vi kan ikke se at 
delingen reduserer eiendommen avkastningsevne vesentlig i og med at parsellen ligger innenfor 
100-meter sone fra Sandelva som tilsier strenge restriksjoner for bygging og andre inngrep, samt 
at parsellen består kun av skog av middels bonitet. 

Fradeling av tomta vil ikke berøre dyrka mark. Landbruks- og matministeren har uttalt at det er et 
mål å halvere avgangen med dyrka mark i løpet av 2010. Fradeling av disse arealene vil ikke 
være i strid med dette målet.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:

I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller
plassering etter reglene i denne lov.

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. I flg. § 27-2 skal bortføring av
avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før opprettelse eller endring av
eiendom til bebyggelse skjer.

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40
til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig
vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning.

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.
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Dette gjelder en utvidelse av eksisterende og bebygd hyttetomt gnr 60, brn 28 med et
tilleggsareal på om lag 1000 m2. Adkomsten til omsøkte parsell går i opparbeid vei fra RV 360 
over gårdstunet til 60/2 og er den samme som benyttes i dag til 60/28. Det er ikke noe som tyder 
på at det vil bli en økt bruk av adkomsten i forhold til dagens bruk, siden hytta allerede ligger 
der.

Tomteutvidelsen skal ikke føre til bygging eller andre tekniske inngrep og forholdene i plan og 
bygningsloven er derfor ikkenærmere vurdert. Tomta ble etablert i 2007 og vi kan ikke se at 
delingen kan komme i konflikt med friluftsinteressene og eventuelle andre interesser i området.

I forhold til § 26-1 skal det i følge erverver ikke føres opp bygninger eller gjøres andre tekniske 
inngrep på omsøkte tilleggsparsell. 

Vi kan ikke se at tilleggsparsellen kommer i konflikt med allmennhetens adgang til 100 m sonen 
fra Strandelva, siden det ikke er planlagt inngrep på parsellen.

Anlegg og bygningsmasse

I følge erverver er det et utedo som står på omsøkte tillegsparsell.

Kulturminner
I følge økonomisk kartverk og www.kulturminnesok.no og Askeladden 
(http://159.162.103.56/sok/index.jsp) er det ikke registrert kulturminner innenfor 100 m fra 
omsøkte området.

Kulturlandskap
En eventuell fradeling av tomten skal ikke føre til mer bygging. Det er derfor ingen grunn til å tro 
at kulturlandskapet blir påvirket av fradelingen. Det er spredt tradisjonell bebyggelse i området. 

Friluftsinteressene

Siden eiendom 60/28 allerede er bebygd og det ikke er planlagt markinngrep eller bygninger, vil 
sannsynligvis ikke en fradeling føre til noen konsekvenser for friluftsinteressene i området.

Den omsøkte parsellen ligger ca. 50 m fra i Oksfjordvassdraget. Sandelva har betydning for 
sportsfiske og annen friluftsliv, da i størst grad nede mot vannet. Den omsøkte tilleggsparsellen 
ligger om lag 300 meter fra munningen Sanelva-Oksfjordvannet. Parsellen vil ikke komme i 
direkte berøring med dette området. Oksfjordvassdraget er et fredet vassdrag og praksisen av 
delingstillatelser rundt dette vassdraget bør derfor være streng. 

Denne fradelingen vil ikke etter vår vurdering være til hinder for allmennhetens ferdsel. Parsellen 
grenser til elva, men ligger likevel tilbaketrukket i et skogholt, og vi antar derfor at dette ikke vil 
bli til hinder for friluftslivet og allmennhetens interesser i området.

Miljø

Det er i dag ikke utslipp fra tilleggs parsellen.

Risikovurdering
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I følge skredinformasjon hos NVE er det ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den 
omsøkte parsellen ligger. 
Med bakgrunn i at det ikke skal føres opp bygninger/anlegg eller annen infrastruktur eller brukes 
til organisert aktivitet, er flomsoner ikke relevant i saken.

Reindrift
Reindriftsinteressene vil ikke bli berørt av denne fradelingen fordi det ikke skal bebygges eller 
gjøres andre inngrep på parsellen.

Naturmangfoldet:

Naturmangfoldet:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I
naturmangfoldsloven § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig 
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, 
nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. I lovens § 4 om forvaltningsmål for 
naturtyper og økosystemer heter det: Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres 
naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som 
kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og 
produktivitet ivaretas så langt de anses rimelige.

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det 
følgende:
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast 
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. Dette vil si at når natur 
er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfold, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og 
vurderingene skal framgå i framstillingen av saken.

Vurdering opp mot naturmangfoldloven:
Den omsøkte parsellen er ubebygd og består av skog av middels bonitet. 
Det er ikke registrert arter som er i kategoriene kritisk trua (CR), sterkt trua (EN), sårbar (VU) 
eller nær trua (NT) etter Norsk rødliste for arter 2010 ihht. Artskart.no (pr 27/6/13) innenfor den 
omsøkte parsellen. Arten knoppsildre (Saxifraga cernua) er merket inn innenfor 500m fra 
parsellen og har status livskraftig (LC). 
Den er en sirkumpolar art som vokser på fuktige, steinete steder og i snøleier i fjellet over hele 
landet.

På grunn av at det ikke skal bebygges eller gjøres andre inngrep, vurderer vi det slik at
NML §§ 8-12 ikke relevant for saken og anvendes derfor ikke.
Vi anser kunnskapsgrunnlaget om de berørte økosystemene, jamfør NML § 8, for å være godt.
Den samlete belastningen, jamfør NML § 10, på de berørte økosystemene er vurdert til å være
liten. 
Kommunen har i sin vurdering av saken vektlagt at delingen ikke fører til inngrep og vil
dermed ikke komme i konflikt med trua eller sårbare arter og naturtyper.
Ut i fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at det omsøkte parsellen kommer i
konflikt med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal verne om.
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Oppsummering

Tomtene er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er ikke
nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2. Tomten ligger innenfor 50/100 
metersonen til Sandelva i oksfjordvassdraget, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8. 

En eventuell fradeling av omsøkt areal vil trolig ikke føre til konsekvenser for naturmangfoldet, 
kulturlandskapet, friluftslivet og reindrifta. Tomten ligger innenfor 50/100 metersonen til 
Sandelva i oksfjordvassdraget. 
Fradelingen fører ikke til ny bebyggelse eller annen markinngrep og det er derfor ikke nødvendig 
med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8. 
Fradelingen berører ikke full- eller overflatedyrket mark og vil sannsynligvis ikke føre til 
konflikter med jordbruksareal i drift. 

Samlet vurdering:

For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at 
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Vi kan ikke se at det 
omsøkte arealet reduserer eiendommens avkastningsevne vesentlig.
De omsøkte arealene vil ikke komme i konflikt med reindriftsinteressene, naturmangfoldet, 
kulturlandskapet og friluftsinteressene. Vi kan heller ikke se at det kommer i konflikt med
nåværende og framtidig drift på eiendommen og i området i og med at dette kun gjelder et
mindre areal rundt etablert og bebygd tomt.

En eventuell fradeling av omsøkt areal vil trolig ikke føre til konsekvenser for kulturlandskapet,
naturmangfoldet, landbruket og reindrifta. Den omsøkte parsellen ligger fra 0m til 50m meter fra
sandelva og parsellen det søkes tillegg til, er allerede bebygd med fritidsbolig. Vi antar at en 
fradeling av parsellen ikke vil føre til mer privatisering av området enn det er pr i dag. Ferdselen 
til hytta går langs eksisterende adkomst og den omsøkte tilleggsparsellen er plassert på nordsiden 
av 60/28. Siden dette gjelder bebygd og etablert hytte, kan vi ikke se at prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 er relevant og har noe å si for at det omsøkte arealet godkjennes 
fradelt.

Vedtak:

Nordreisa kommune godkjenner deling av ca. 1000m2 tilleggsparsell til fritidsformål til Gnr 60 
bnr 28 fra gnr 60, brn 2 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet fra vassdrag godkjennes 

jfr plan- og bygningsloven § 1-8.
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.
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Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Parsellen det søkes 
tilleggsparsell til, er allerede bebygd og driftsenheten gnr 60, brn 2 har totalt sett små ressurser til 
egen landbruksdrift. Vi mener derfor at deling er forsvarlig ut i fra hensynet til den avkastning 
driftsenheten kan gi.

Ut i fra vår vurdering kan vi heller ikke se at det er noen ulemper med å innvilge dispensasjon fra 
kommuneplanen i dette tilfellet.

Siden dette gjelder en tilleggsparsell til 60/28 der det ikke er planlagt noen form for bygninger 
eller annen inngrep, kan vi ikke se at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er relevant og 
har noe å si for at det omsøkte arealet godkjennes fradelt.

Det settes følgende vilkår:

 I dette fradelingsvedtaket gis det ikke tillatelse til byggetiltak, uttak av masser eller andre 
markinngrep i denne fradelingen. Jf. plan og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 26-1, 28-1. 
Kommuneplanens arealdel 7.1.1. NML §§ 8-12.

 Den nye parsellen må sikres tinglyst rett til adkomst over eiendommer som blir berørt av 
adkomsten.

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom 
matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

Med hilsen

Kyrre Pedersen
Jordbrukssjef

Kopi til:
Robert Elvebakken Timoteiveien 1 9516 ALTA
Ingar Elvebakken Storesteveien 24 9151 STORSLETT

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringersom ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.
Den videre saksgangen:
Søknaden er oversendt oppmålingskontoret, som i løpet av oppmålingssesongen sender faktura 
for oppmålings- og tinglysningsgebyr for tomta som er godkjent fradelt. Før oppmåling kan skje 
må gebyret være betalt, og tomta snø og telefri. Det kan til tider være ventetid for å få 
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oppmålingen utført, men boligtomter for nybygg vil bli prioritert. I forkant av utmålingen vil du 
bli kontaktet. Dersom du har spesielle ønsker om tidspunkt for kartforretningen må du
ta kontakt med oppmålingskontoret i god tid før oppmålingen. Etter at oppmålingen har funnet 
sted, vil målebrev/matrikkelbrev bli utstedt og sendt Statens kartverk for tinglysning.
Vi gjør oppmerksom på at ervervet kan være konsesjonspliktig for kjøper, avhengig av størrelsen 
på tomta og om det foreligger nært slektskap. Ved alle erverv som er konsesjonsfritt må kjøper 
fylle ut skjemaet ”egenerklæring om konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning påført 
dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er
konsesjonsfritt. Ved konsesjonsplikte erverv må ”søknad om konsesjon ved erverv av fast 
eiendom” sendes kommunen. Både ”egenerklæring”, SLF- 360 og ”søknad om konsesjon”, SLF-
359 kan hentes på internett, www.slf.dep.no, eller ved henvendelse til landbrukskontoret.
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Trond Hallen
Båtnesveien 15A
STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 133/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2174-10 32743/2013 1942/42/1 06.09.2013

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/42/1 m.fl.

Henvisning til lovverk:
Jordlovens § 9 og 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningslovens §§ 19-2, 21-3, 26-1, 27-1, 2 
og 4 og 28-1. 

Saksopplysninger: 
Søker: Trond Hallen, Båtnesveien 15 A, 9151 Storslett
Erverver: Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett

Det søkes om deling av om lag 25 daa som er og har vært brukt som skianlegg for Nordreisa 
idrettslag og skilinja ved Nord-Troms videregående skole vinterstid. I tillegg er området mye 
brukt til ski-, tur- og friluftsaktiviteter av befolkningen for øvrig. Nordreisa kommune i 
samarbeid med Nordreisa idrettslag og skilinja ønsker å utvikle dette området med formål å møte 
dagens og fremtidige bruk og krav til slike anlegg.

Eiendommen ligger i Saga i Nordreisa, ca 2 km fra Storslett sentrum. Parsellen som søkes fradelt
består av følgende markslag. 15,25 daa fulldyrket areal, 3,35 daa innmarksbeite, 2,53 daa skog av
middels kvalitet og 3,27 daa jorddekt fastmark, inkludert veiareal. Totalarealet er 24,5 daa.

I følge gårdskart fra Skog og Landskap har eiendom 42/1 et totalareal på 1020,4 daa fordelt på 
54,3 fulldyrka areal, 8,7 daa innmarksbeite, 212,4 produktiv skog, 594,9 daa uproduktiv skog, og 
resten annet areal. Driftsenheten 42/1, 43/28, 44/3 og 46/1 har samlet totalt 2496,6 daa fordelt på 
følgende arealer: 189,8 fulldyrka jord, 3,2 daa overflate dyrka jord, 8,7 daa innmarksbeite, 295,7 
daa produktiv skog, 1191,1 daa uproduktiv skog.

Bakgrunn for saken
Nordreisa kommune har den 14.6.2013 inngått avtale med Trond Hallen om kjøp av areal til
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Saga skianlegg. Det omsøkte arealet skal brukes til skistadion og parkering.

Grunneier av 42/1 inngikk i 1990 skriftlig avtale med Nordreisa idrettslag om bruk av området
som et senter for langrenn og skiskyting. I følge søker ble avtalen inngått med tidligere eier og
gikk i korte trekk ut på hvordan de ulike partene skulle forholde seg til hverandre gjennom året
og hvordan bruken av eiendommen skulle anvendes av de forskjellige partene. Søker overtok
gården i 2010, han så da at som en følge av den økte aktiviteten på eiendommen, fikk dette
økonomiske konsekvenser for drifta.

Området fungerer som et utfartsområde for kommunen sine innbyggere. I tillegg til organisert
idrett, er det forskjellig brukergrupper som privat regi, skoler, barnehage og helseaktiviteter for
brukere med psykisk og fysisk nedsatt funksjonsevne. Området rundt er godt utviklet med
løypenett i utmark, samt at Kildalsveien er asfaltert og rustet for rulleskibruk. I dag gjenstår det
17 år av avtalen med grunneier for bruk av området til nevnte formål. Området er derfor pr i dag
bundet opp mot denne bruken i lang tid fremover. Bruken frem til nå har i hovedsak dreid seg om
vinteraktiviteter.

Fremtidig planlagt utvikling av Saga skianlegg
Langrenn og skiskyting har utviklet seg til å være en helårsidrett med stor aktivitet også i
barmarksesongen. Utviklingen i skisporten setter derfor nye krav til bruk, innhold og utforming
av anlegget. Dette utløser et behov for å kunne utvikle anlegget mot dagens krav med
forutsigbarhet og muligheter for helårs aktiviteter. I tillegg vil et hensiktsmessig moderne
anlegg krever rulleskiløyper, klubbhus og parkeringsarealer som en del av anlegget. Det 
foreligger i dag ikke fastslåtte planer for bygninger og anlegg på parsellen, men denne prosessen 
vil bli satt i gang umiddelbart etter eventuell fradeling.

Planstatus
Eiendommen er i kommuneplanen definert som LNF - område (landbruk, natur- eller
friluftsområde), og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.
I plan og bygningsloven (pbl) § 19-2 heter det: ”dispensasjon ikke kan 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.”

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg. Ved vurderingen av om det skal gis 
dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. 
Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 
1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden.

Kommuneplanens arealdel 7.1.1:
”Det kan ikke iverksettes tiltak som fradeling av tomter, bygging av fritidsboliger, boliger,
kraftoverføringslinjer eller tas ut masser, i en avstand av 100 meter fra vassdraget målt i
horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand fra Reisaelvas hovedløp, Moskoelva og
Oksfjordelvas hovedløp i områder som defineres som utmark. For alle andre vassdrag i
kommunen og på innmark eller i tettbygde strøk er avstanden 50 meter.”

Parsellen ligger ikke innenfor 100 metersonen til sjø eller vassdrag, og berører derfor ikke denne
bestemmelsen.
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Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21-3. Det er ikke 
innkommet negative bemerkninger til saken.

Noen naboer har stilt spørsmål om hvorfor det er Nordreisa kommune som deling når det er 
Trond Hallen som er hjemmelshaver på 42/1, og at det ikke framgår at søknaden at det er 
bruksendring av den omsøkte parsellen. 

Delingssøknaden er underskrevet av Trond Hallen som grunneier og nabovarsel er sendt ut av 
Nordreisa kommune som i dette tilfellet er tiltakshaver og erverver av den omsøkte parsellen. I 
søknaden framgår det at formålet med ervervet er at arealet skal brukes til skianlegg. Det er også 
derfor søknaden i neste omgang er sendt på høring til forskjellige offentlige instanser. 

Reguleringsplan
Arbeidet med reguleringsplan for området vil bli igangsatt snarest. Initiativtaker til
reguleringsplan for tiltaket er Nordreisa idrettslag.

Arealplanen
Forslag til ny arealplan for Nordreisa kommune er ute til høring og her er området kategorisert 
som svært viktig med følgende tekst. "Dette området brukes til skianlegg hele snøsesongen med 
preparerte langrennsløyper, lysløype, skiaktiviteter/skileik, brøytet parkeringsplass og flere 
idrettsarrangementer i løpet av sesongen. Det er ikke tillatt med hund i disse skiløypene. På 
høsten er dette fint bærterreng. Stort potensiale for utvikling mtp. sommeraktiviteter som sykling, 
o-løp osv. "

Høringer:
Saken er sendt på høring den 02.07.13 med høringsfrist 30.08.13 (lang høringsfrist pga 
ferieavvikling hos høringspartene). Saken er sendt til Fylkesmannen i Troms, 
Reindriftsforvaltninga, Sametinget og Troms fylkeskommune. 

Uttalelse fra Reindriftsforvaltninga, 30.08.13. 
Saken har vært sendt på høring til reinbeitedistrikt 36 Cohkolat ja Biertavárri og 
Reindriftsforvaltningen har ikke mottatt uttalelse fra reinbeitedistriktet. Områdestyret i Vest 
Finnmark har ingen merknader til saken. Denne uttalelsen er gitt i medhold av Områdestyrets 
delegasjonsvedtak i sak 65/12.

Fylkesmannen i Troms har svart om dispensasjon i samme brev som behandling av saken i 
forhold til jordloven, se under.

Faglige vurderinger:

På bakgrunn av at det er Nordreisa kommune som søker erverv av omsøkte parsell er kommunen 
å regne som part i saken. Fylkesmannen i Troms er derfor satt til å ta behandlinga i forhold til 
jordloven og jordlovsbehandlinga er gjort den 1.7.2013 som følgende: 

"Vurderinger etter jordloven
I dag er det gårdbruker Trond Hallen som eier og driver parsellen som høstingsareal og delvis 
som beite. Foretakets driftssenter er 1942-44/3/0-0. Hallen driver etter nord-norsk målestokk et 
stort melkeforetak med melkekyr og i tillegg ammekyr. Pr. produksjonstilskudd søknad 
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høst 2012 disponerte gården til sammen 830 daa areal, med fordeling 770 daa fulldyrket og 60 
daa innmarksbeite. Av dette er 254 daa på eget driftssenter og 576 daa er leiejord. Foretaket 
disponerte pr. produksjonstilskuddssøknad januar 2013, 40 melkekyr og 46 øvrige storfe.

I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bor disponerast på ein måte som gir ein tenleg,
variert bruksstruktur utfrå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til
busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek 
omsyn til at ressursane skal disponerast utfrå framtidige generasjonar sine behov.

Jordloven § 9 har forbud mot å nytte dyrka jord til annet enn jordbruksproduksjon. Etter 
Jordlovens § 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke.

Fradeling av tomta vil for en stor del berøre dyrka mark. Bruken av parsellen til høsting av 
grovfor har siden ovenfor nevnte avtale ble inngått, skapt et svekket ressursgrunnlag på grunn
av dårlige avlinger, mye ressursbruk ved årlig istandsetting og begrensinger i å utvikle området 
for jordbruk. Den kombinerte drifta med skiaktiviteter vinterstid har ført til hard snøpakking som 
gir seg utslag i bl.a. isbrann. Det er i følge grunneier også problemer med jordpakking som 
skyldes aktivitet på dyrket mark vår og høst. 

I følge grunneier foretok Landbruk Nord i 2012 en vurdering av kostnadene med skaden på 
dyrket mark som er blitt påført, samt kostnadene for opparbeiding av det samme arealet. 
Avlingstapet ble anslått til ca. kr 1800.- pr dekar og kostnadene for opparbeiding på ca. 1500.-
pr dekar. Nordreisa kommune vurderer tap av avkastning ved fradeling som begrenset for 
jordbruket. Dette begrunnes i vår foretatte vurdering og generell kjennskap til parsellen. At 
parsellen er "båndlagt" i brukskontrakt med grunneier i 17 år er også tatt inn i vurderingen, 
samt at parsellen anses som lite drivverdig av bonden. Det er i dag få aktive bruk igjen i dette 
området, Nordreisa kommune vurderer derfor at tilgang på annet areal som kan erstatte fradelt 
tilgang på jord som å være god. Videre anser vi derfor at fradelingen påvirker eiendommens
avkastningsevne i liten grad.

Samfunnsmessig interesse
Skisporten og fritidsaktiviteten som foregår i og rundt Saga skianlegg har stor aktivitetsnivå
og sterk posisjon og betydning for Nord-Troms regionen. Regionen har blant annet egen
skilinje ved Nord-Troms videregående skole og i tillegg mange aktive utøvere. I tillegg er
området mye brukt til ski- og tur aktiviteter av idrettslag og befolkningen for øvrig. Nordreisa
kommune sin vurdering er at i utvikling av skianlegget foreligger det samfunnsmessige interesser 
av stor vekt. En slik fradeling kan også gi grunnlag for sysselsettings effekter i samfunnet, samt 
potensiale for stor aktivitet i fremtiden.

Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i
kommuneplanens arealdel, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven
§ 19-2.

Risikovurdering 
I følge skredkart fra NGU er det ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den omsøkte
parsellen er. Helningsvinkel er avtegnet til å være maks 30 grader. Det er ikke avmerket noen
aktsomhetsområder i tilknytning til parsellen.

I følge Nordreisa kommune sine kart, basert på NVE-data vil deler av parsellen bli berørt ved

Side 17



Side 5 av 5

flomsoner 100 år i Reisaelva. Dette vil bli hensynstatt ved eventuell videre regulering av bruk av 
parsellen.

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe om følge av natur- eller miljøforhold.
Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.

For den omsøkte parsellen ansees byggegrunn sikret i hht pb12008 § 28-1 (flom- og rasfare,
forurenset grunn, natur- og miljøforhold).

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
Naturmangfoldet:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I
naturmangfoldloven § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig 
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, 
nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. I lovens § 4 om forvaltningsmål for 
naturtyper og økosystemer heter det: Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor 
deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som 
kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og 
produktivitet ivaretas så langt de anses rimelige.

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. Dette vil si at når 
natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes.

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 —12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfold, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og
vurderingene skal framgå i framstillingen av saken.

Vurdering opp mot naturmangfoldloven:
Den omsøkte parsellen er bebygd og består i hovedsak av fulldyrket mark innmarksbeite, skog av 
middels kvalitet, samt jorddekt fastmark. Det er ikke registrert arter som er i kategoriene kritisk 
trua (CR), sterkt trua (EN), sårbar (VU) eller nær trua (NT) etter Norsk rødliste for arter 2010 
ihht. Artskart.no (pr 27/6/13) innenfor den omsøkte parsellen. To arter er merket inn innenfor 
500m fra parsellen, begge disse har status livskraftig (LC). Arten skjeggriske (Lactarius 
citriolens) er registrert i nærområdet, men da i tilknytning til Reisaelva.

Den vokser på fuktig grunn, danner mykorriza med bjørk og vokser ofte på gressmark. Arten
Stakekarse (Barbarea Stricta) er registrert i nærområdet, men i skogen ved elvevold. Vokser på 
våte steder over hele landet. Utvalgte eller trua naturtyper og prioriterte arter vil ikke berøres av 
delingen, jamfør naturbase.

På grunn av at det eventuelt skal bebygges på allerede opparbeidet grunn vurderer vi det slik
at NML §§ 8-12 ikke relevant for saken og anvendes derfor ikke.

En fremtidig bebyggelse av parsellen vil endre noe på landskapet, men det vil i hovedsak
avhenge av hvordan bygningen(e) tilpasses til terrenget. Vi anser kunnskapsgrunnlaget om de

Side 18



Side 6 av 6

berørte økosystemene, jamfør NML § 8, for å være godt.

Den samlete belastningen, jamfør NML § 10, på de berørte økosystemene er vurdert til å være
liten. Kommunen har i sin vurdering av saken vektlagt samfunnsinteressen, samt at deling og
bebyggelse av eiendommen ikke kommer i konflikt med trua eller sårbare arter og naturtyper.

Ut i fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at det omsøkte parsellen kommer i
konflikt med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal verne om.

Kulturlandskap
En eventuell fradeling av tomten vil føre i fremtiden med stor sannsynlighet føre til bygging av 
anlegg som er nødvendig for drift av formålet. For å oppfylle sin hensikt, vil anleggene med stor 
sannsynlighet bli plassert synlig i terrenget og i tillegg i hovedsak på dyrket mark.

Friluftsinteressene
Fradelingen med sitt formål, vil føre til positive konsekvenser for friluftsinteressene i området.

Fylkesmannens avgjørelse:
Fylkesmannen godkjenner i medhold av jordloven § 9 omdisponering av 15,2 dekar dyrka
jord og 3,35 dekar innmarksbeite til omsøkte skianlegg.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at det i dette tilfellet foreligger samfunnsinteresser av en
slik vekt at landbruksinteressene bør vike.

Fylkesmannen i Troms godkjenner i medhold av jordloven § 12 fradeling av 24,5 dekar til
utvikling av Saga skianlegg.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at det i dette tilfellet foreligger samfunnsinteresser av en
slik vekt at landbruksinteressene bør vike.

Fylkesmannen i Troms har ingen merknader til at det i dette tilfellet dispenseres fra
kommuneplanens arealdel, jf. plan og bygningsloven § 19-2."

Vurdering etter plan- og bygningsloven
Riving av eksisterende bygninger og oppføring av nye bygninger må behandles etter Plan- og
bygningsloven (pbl) § 20-1.

Søknaden har vært på høring, og ingen av høringsinstansene har gitt negative uttalelser. Når de
unnlater å svare vil det si at de ikke har noe imot tiltaket.

I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår 
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.
Vi kan ikke se at dette strir i mot på § 26-1.

I flg. § 27-4 må det for opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.
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Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 
til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig 
vansker eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning.

Eksisterende avkjørsel til eiendommen har sannsynligvis vært i bruk siden begynnelsen 1900-
tallet. Bruken vil endres i omfang når eventuell utbygging av Saga skianlegg har funnet sted.
Den omsøkte parsellen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.
I forbindelse med reguleringsplan for området, vil denne kunne utløse behov for flytting 
eksisterende, eller etablering av ny avkjørsel/adkomst.

Oppsummering
Den omsøkte parsellen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, 
og det er nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2. Vi kan ikke se at 
fradelingen vil komme i konflikt med reindriftsinteressene, naturmangfoldet, kulturmiljø eller 
friluftslivet i området.

Delingen medfører omdisponering av dyrka mark i drift. Tiltaket er av stor samfunnsnyttig 
interesse og bidrar til sikring av allmennhetens bruk og tilgang til området. Hensynet til dette 
formålet vurderes som mer tungtveiende enn vern av jordbruksarealene som bærer lite avlinger 
pga vinterbruken. 

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 25 daa areal fra gnr 42, bnr 1 i
Nordreisa kommune til skistadion med parkering jfr matrikkellovens § 6 og plan- og 
bygningslovens §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ut i fra vår vurdering ikke vil komme i konflikt
med natur- og kulturmiljø, friluftslivet og reindriftsinteressene. Formålet med delingen er av stor 
samfunns- og allmennyttig verdi. 

Det settes følgende vilkår:
 Det må utarbeides og godkjennes reguleringsplan for området før arbeidet med den nye 

stadion igangsettes. 
 Eventuelle byggetiltak på eiendommen kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert,

søknaden er behandlet og godkjenning er gitt.
 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets

funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Bygninger må tilpasses den
eksisterende byggestilen med tanke på farge, vinkler, utforming, høyde og plassering. Det
skal ikke brukes farger på tak eller vegger som skiller seg ut fra omgivelsene på en
negativ måte.

 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere
menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom
matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Rune Hansen Tømmernesveien 72 9151 STORSLETT
Nordreisa IL v/Elin Kaasen, Postboks 112 9156 STORSLETT
Sigbjørn Hansen Lundefjellveien 3 9151 STORSLETT
Bjørg L. Nilsen Kildalsveien 72 9151 STORSLETT
Britt Hansen Kildalsveien 75 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

John Eivind Olaisen
Viervn. 17
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 96/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4956-5 26076/2013 1942/57/1 08.07.2013

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/57/1

Saksopplysninger
Søker: John Eivind Olaisen, Viervn. 17, 9151 Storslett 
Erverver: Børt-Erik Kristoffersen, Bærsletta 9, 9151 Storslett 

Eiendommen ligger i Oksfjorden, om lag 26 km fra Storslett sentrum. Parsellen som søkes fradelt er 
på inntil 3 daa og består av tidligere fulldyrka jord.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 57/1 et totalareal på 1129,6 daa. Av dette er 23,8
daa fulldyrka jord, 0,1 daa overflatedyrka jord, 0,1 daa innmarksbeite, 175,5 daa skog på middels
bonitet, 3,1 daa skog på lav bonitet, 663,8 daa uproduktiv skog, og resten annet areal.
Formålet med fradelingen er at kjøper skal bygge en garasje/verksted til egen entreprenørbedrift. 
Han bor i boligfeltet like ved og har ingen andre arealer tilgjengelig hvor et slikt bygg kan føres opp.

Planstatus
Tomten er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.

I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan 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.”

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.
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Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om 
planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt 
om dispensasjonssøknaden.

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21-3. Det er ikke 
innkommet bemerkninger til saken.

Høringsuttalelser
Fra Fylkesmannen i Troms, 19.06.13:
"Kommunen har i høringsbrevet foretatt en analyse i forhold til samfunnssikkerhet. Her skal
det komme fram at naturgitte forhold som skredfare, flom, tidevann, radon, værforhold og 
grunnforhold skal være undersøkt og avklart.
Kommunen har foretatt undersøkelser i forhold til skred, men tilsynelatende ikke i forhold til
løsmasser. NGU sitt løsmassekart indikerer at store deler av området består av marin 
strandavsetning og fyldig havavsetning. Grunnboring må foretas før det gis tillatelse til tiltak
her.
Fylkesmannen i Troms viser til ovenstående og kan ut fra samfunnssikkerhetshensyn ikke tilrå at det 
dispenseres fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med søknad om fradeling av parsellen. Vi 
anbefaler derfor at Nordreisa kommune avslår søknaden. Om ikke vil vi vurdere å påklage et vedtak 
hvor søknaden innvilges. Vi ber derfor om å få tilsendt avgjørelsen i saken når denne foreligger."

Vurdering i forhold til Jordloven (revidert 1.7.13):

I jordlovens § 1 står det: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut 
frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar.

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar 
sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet 
som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og 
planter. 

I jordlovens § 9 står det: Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. 
Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.

Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at 
jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og 
bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei 
omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan 
krevjast lagt fram alternative løysingar.

I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må 
godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom 
når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg 
rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige.

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho 
ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til 
omdisponering etter § 9.

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og 
variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga 
fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i 
området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.

Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling vil vareta 
omsynet til busetjinga i området.
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For dyrka og dyrkbar mark er det nødvendig med tillatelse i forhold til § 9 for at man kan godkjenne 
deling i forhold til § 12. 

Parsellen består i flg Skog og landskap av fulldyrka jord. Jordbrukssjef Kyrre Pedersen befarte
området den 12. juni 2013 og konkluderte med at arealet er lite egnet for moderne jordbruksdrift.
Arealene er forsøkt høstet for flere år siden, men ble valgt bort i og med at det var fuktig, sterkt
hellende omliggende terreng og en del stein. Arealene på sjøsiden av rv 359 høstes av en gårdbruker 
fra Straumfjorden. På kart kan det se ut som om det best egna arealet ligger inntil riksvegen men her 
er det mer helling og grunneier har et jordbærland her. Ved befaring ser man at det omsøkte arealet 
ligger godt plassert inntil skogen og på et platå. Den tenkte adkomsten skal ikke gå igjennom tunet.

Forbudet gjelder dyrka og dyrkbar jord uansett størrelsen på arealet. En forutsetning for at forbudet 
kommer til anvendelse er imidlertid at det areal som søkes omdisponert, enten alene eller sammen 
med annet jordbruksareal på eiendommen, kan gi grunnlag for jordbruksproduksjon. Det må 
objektivt sett ligge til rette for jordbruksproduksjon. Produksjonen må samtidig være av et visst 
omfang, enten for salg eller for eget bruk. Områdets karakter vil spille en viss rolle. Det er relevant å 
trekke inn i vurderingen om eiendommen ligger i et typisk jordbruksområde.

Det er lite sannsynlig at eiendommen noen gang kommer i selvstendig drift og at det omsøkte arealet
benyttes som leiejord. Eiendommen ligger like inntil boligfeltet i Oksfjordhamn, og formålet med 
delingen er oppføring av garasjebygg til en lokal entreprenørbedrift. Dette kan føre til fortsatt lokal 
næringsvirksomhet og sysselsetting og er av stor samfunnsmessig interesse. Tiltaket kan også være 
med på å opprettholde bosettingen i område som er et hensyn som skal vektlegges jfr jordlovens § 
12, fjerde ledd. 

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår forhold 
som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik måte at det 
dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter 
reglene i denne lov.

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av mennesker 
eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og 
tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. 
I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før 
opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse skjer.
Formålet med delingen er oppføring av en garasje og det skal ikke legges inn vann og avløp. 

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten være 
sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på 
annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra 
offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 til 43. Dersom 
vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig vanske eller utgift, 
kan kommunen godta en annen ordning. 
Eksisterende avkjørsel til 57/1 skal brukes og det må søkes å gis tillatelse til utvidet bruk av 
eksisterende avkjørsel fra FV 359 fra Statens vegvesen. 

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.
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Fylkesmannen har i høringsuttalelsen henvist til at store deler av området består av marin 
strandavsetning og fyldig havavsetning og at grunnboring må foretas før det gis tillatelse til tiltak
her. Ut fra samfunnssikkerhetshensyn kan de ikke tilrå at delingstillatelse gis og de vil vurdere å 
påklage vedtaket hvis søknaden innvilges. 

Det er helt klart av NGUs løsmassekart viser at store deler av området består av marin 
strandavsetning og fyldig havavsetning. Formålet med delingen er oppføring av garasje/verksted. 
Saken er diskutert med byggesaksbehandler og flere momenter taler for at det i dette konkrete 
tilfellet kan gis delings- og byggetillatelse til omsøkte tiltak. 
De konkrete forholdene på den omsøkte tomta er:

 Tomta ligger på et lite flatt platå og det skal ikke utføres skjæringer i terrenget.
 Markinngrepet vil være minimalt fordi det ikke skal være dyp grunnmur eller kjeller.
 Det skal kun oppføres en grunnmur med innfylling og støp av sokkel før bygget føres opp.
 Det er ikke rapportert om utglidninger og sprekkdannelser i murer i området.
 Oppsummert er dette en søknad til deling og bygging som ikke medfører fare eller vesentlig 

fare for den omsøkte tomta og bebyggelse ellers i området. 

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I
naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det:
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med 
det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype.
Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses
rimelige.

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast 
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

Dette vil si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12 og 
vurderingen skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er vurdert, 
men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis prinsippene ikke er 
vurdert.

Området er søkt opp i Artsdatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold og 
på Miljødirektoratet sin naturbase. Det er på den omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn av 
rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er heller ikke registrert 
sårbare naturtyper i området. 

Ut i fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at det omsøkte parsellen kommer i konflikt 
med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal verne om.
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Vurdering

For å samtykke til deling må det etter en samlet vurdering i forhold til jordloven enten 
samfunnsmessige og bosetningshensyn av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut fra 
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi enten alene eller sammen med annet jordbruksareal 
på eiendommen. Det er ingen aktive bruk i Oksfjordhamn og vi kan ikke se at det er relevant at 
eiendommen noen ganger kommer i selvstendig drift. Delingen kan medføre til stabilitet i 
bosetningen i området. 

Fylkesmannen i Troms kan ikke ut fra samfunnssikkerhetshensyn ikke tilrå fradeling. Kommunen 
har vurdert dette konkrete tiltaket som et mindre markinngrep med minimal risiko. Det skal kun 
oppføres en grunnmur med innfylling og støp av sokkel før bygget føres opp.
Oppsummert er dette en søknad til deling og bygging som vi antar ikke vil medfører risiko eller 
vesentlig fare for den omsøkte tomta og bebyggelse ellers i området. 

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 3 daa tidligere dyrka jord til oppføring av 
garasje/verksted fra eiendom gnr 57, brn 1 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende regelverk:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Delingstillatelsen er vurdert i 
forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på 
prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. Eiendommen er lite egna til økonomisk og selvstendig drift 
og ressursgrunnlaget på eiendommen og landbruket i området, samt bosettingshensyn taler for 
deling.

Dette konkrete tiltaket medfører et mindre markinngrep med minimal risiko. Det skal kun oppføres 
en grunnmur med innfylling og støp av sokkel før bygget føres opp. Oppsummert er dette en søknad 
til deling og påfølgende oppføring av bygging som vi antar ikke vil medfører risiko eller vesentlig 
fare for den omsøkte tomta og bebyggelse ellers i området. 

Det settes følgende vilkår:
 Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 

godkjenning er gitt.
 Det må søkes og gis tillatelse fra Statens vegvesen til utvidet bruk av eksiterende avkjørsel fra 

FV 359. 
 Hvis det på et senere tidspunkt skal legges inn vann og septikanlegg, må det søkes om 

utslippstillatelse.
 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere menneskelig 

aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes Sametinget og Troms 
fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon 
og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger på tak eller 
vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.
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 Den nye parsellen må sikres tinglyst rett til adkomst over eiendommer som blir berørt av 
adkomsten.

 Jfr jordlovens § 9, fjerde ledd, vil samtykke til omdisponering faller bort dersom arbeidet til 
det aktuelle formålet ikke er satt i gang innen tre år etter at vedtaket er gjort. 

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m falle
bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om eigedomsregistrering § 6
innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om 
eigedomsregistrering.

Til opplysning hadde Fylkesmannen i Troms innsigelser i høringsrunden og anbefalte Nordreisa 
kommune å kreve grunnboring før evt positivt vedtak gjøres. Fylkesmannen i Troms ba om å få 
tilsendt avgjørelsen i saken når den foreligger og kan derfor vurdere å påklage vedtaket.

Vedtaket kan påklages til det organ som har truffet vedtaket. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Utviklingsavdelingen, 9151 Storslett. Angi hvilke vedtak det klages
over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Hvis saken ikke blir påklaget fra Fylkesmannen i Troms er dette den videre saksgangen:
Søknaden oversendes oppmålingskontoret, som i løpet av oppmålingssesongen sender faktura for oppmålings- og
tinglysningsgebyr for tomta som er godkjent fradelt. Før oppmåling kan skje må gebyret være betalt, og tomta snø og
telefri. Det kan til tider være ventetid for å få oppmålingen utført, men boligtomter vil bli prioritert. I forkant av
utmålingen vil du bli kontaktet. Dersom du har spesielle ønsker om tidspunkt for kartforretningen må du ta kontakt med 
oppmålingskontoret i god tid før oppmålingen. Etter at oppmålingen har funnet sted, vil målebrev bli utstedt og
sendt Statens kartverk for tinglysning.

Vi gjør oppmerksom på at ervervet kan være konsesjonspliktig for kjøper, avhengig av størrelsen på tomta og om det
foreligger nært slektskap. Ved alle erverv som er konsesjonsfritt må kjøper fylle ut skjemaet ”egenerklæring om
konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning påført dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er
konsesjonsfritt. Ved konsesjonspliktige erverv må ”søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom” sendes
kommunen. Både ”egenerklæring”, SLF- 360 og ”søknad om konsesjon”, SLF-359 kan hentes på internett,
www.slf.dep.no, eller ved henvendelse til landbrukskontoret.

Bortfall av tillatelse:
Er oppmåling ikke rekvirert senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.

Ved eventuelle spørsmål til oppmåling kan oppmålingsingeniør kontaktes på tlf: 77770764 / 
40419291 eller 77770762

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ
Børt-Erik Kristoffersen Bærsletta 9 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 134/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2013/1161-6 33071/2013 1942/83/5 10.09.2013

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/83/5

Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa driftsutvalg sak 67/06.

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1

Saksopplysninger:
Søker: Jenny Halvorsen, Hestvikveien 5, 9181 Hamneidet 

Mildrid Pramli, Hamneidetveien 87, 9181 Hamneidet
Erverver: Rolf og Jenny Halvorsen, Hestvikveien 5, 9181 Hamneidet - eier av 83/18

Saksopplysninger: 
Den 27.06.13 ble det gjort vedtak om fradeling av 1150 m2 tilleggstomt fra gnr 83/5 til 83/18. 
Omtrent samtidig døde grunneieren som da var Jan Arvid Hansen. Den 9.7.13 ble eiendommen 
83/5 overdratt til Hansens to søstre, Jenny Halvorsen (bor på 83/14) og Mildrid Pramli (bor på 
83/17). 

Det er i ny søknad av 21.08.13 søkt om at vi ser bort i fra den forrige søknaden og at Rolf og 
Jenny Halvorsen ønsker en ytterligere utvidelse av deres tomt 83/18, til totalt om lag 6500 m2. 
Det har også oppgitt i søknaden at de nye eierne har planer å selge den delen av 83/5 som ligger 
inntil Hestvikveien og evt. beholde utmarksdelen av eiendommen. 

Eiendommen ligger Hamneidet, om lag 16 km fra Langslettkrysset ved E6. Det søkes om et
tilleggsareal til boligtomta gnr 83, brn 18. Tilleggsarealet er oppgitt til å være om lag 6500 m2.
I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 83/5 et totalareal på 406,7 daa. Av dette er
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16,4 daa fulldyrka jord, 7,4 daa skog på middels bonitet, og resten uproduktiv skog og annen
fastmark. 

Planstatus
Området er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.
I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan 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.”

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg. Ved vurderingen av om det skal gis
dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.

I brev av 05.03.2007 omtaler Fylkesmannen i Troms den type saker som ikke er nødvendig å
sende til høring fordi de ikke berører nasjonale eller regionale interesser, og som gjelder
fradeling av tomt hvor arealet gjelder bebygde tomter og hvor allerede er tatt i bruk og ikke
søknaden ellers berører andre høringsparters områder.

Vurderinger:
Vurdering i forhold til jordloven:
I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg,
variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til
busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek
omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.

Etter Jordlovens § 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbud er å sikre
og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling må
enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut i fra
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.

Arealet som søkes delt fra gnr 83/5 er delvis skogvokst og grenser til tidligere dyrkamark. Det er
ingen som høster arealene lengere og heller ingen aktive bruk i nærheten. En fradeling av det
omsøkte tilleggsarealet vil ikke ført til konsekvenser for landbruket, verken på eiendommen eller
i området. Vi kan ikke se at delingen av det omsøkte tilleggsarealet reduserer eiendommens
avkastningsevne vesentlig.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
Tomteutvidelsen skal ikke føre til bygging og forholdene i plan og bygningsloven er derfor ikke
nærmere vurdert. Det omsøkte arealet ligger utenfor 100 m sonen til stranden og vi kan ikke se at
delingen kan komme i konflikt med friluftsinteressene og eventuelle andre interesser i området

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I
naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.
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Siden dette gjelder tilleggsareal til bebygd og etablert tomt, og det omsøkte arealet ikke skal
bebygges, kan vi ikke se at prinsippene i naturmangfoldloven er relevant og har noe å si for at det
omsøkte arealet godkjennes fradelt.

Samlet vurdering:
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Vi kan ikke se at det
omsøkte arealene reduserer eiendommens avkastningsevne vesentlig.
De omsøkte arealene vil ikke komme i konflikt med reindriftsinteressene, naturmangfoldet,
kulturlandskapet og friluftsinteressene. Vi kan heller ikke se at det kommer i konflikt med
nåværende og framtidig drift på eiendommen og i området i og med at dette kun gjelder et
mindre areal som tillegg til etablert og bebygd tomt.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 6500 m2 fra gnr 83, brn 5 som tillegg til gnr
83, brn 18 i Nordreisa.

Delegert vedtak nr 95/13 gjort 27.06.13 oppheves.

Delingen godkjennes jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Fradelingen har lite å si for
ressursgrunnlaget på eiendommen den deles i fra.

Det settes følgende vilkår:
 Tilleggsparsellenen sammenføyes med gnr 83, brn 18.
 Eventuelt framtidige byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden

er behandlet og godkjenning er gitt.
 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets

funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger
på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.

 Dersom det under eventuelt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere
menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom
matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
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Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Den videre saksgangen:
Søknaden er oversendt oppmålingskontoret, som i løpet av oppmålingssesongen sender faktura for oppmålings- og
tinglysningsgebyr for tomta som er godkjent fradelt. Før oppmåling kan skje må gebyret være betalt, og tomta snø
og telefri. Det kan til tider være ventetid for å få oppmålingen utført, men boligtomter vil bli prioritert. I forkant av
utmålingen vil du bli kontaktet. Dersom du har spesielle ønsker om tidspunkt for kartforretningen må du ta kontakt
med oppmålingskontoret i god tid før oppmålingen.

Vi gjør oppmerksom på at ervervet kan være konsesjonspliktig for kjøper, avhengig av størrelsen på tomta og om
det foreligger nært slektskap. Ved alle erverv som er konsesjonsfritt må kjøper fylle ut skjemaet ”egenerklæring om
konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning påført dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er
konsesjonsfritt. Ved konsesjonspliktige erverv må ”søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom” sendes
kommunen. Både ”egenerklæring”, SLF- 360 og ”søknad om konsesjon”, SLF-359 kan hentes på internett,
www.slf.dep.no, eller ved henvendelse til landbrukskontoret.

Med hilsen

May Halonen
konsulent
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Rolf Halvorsen
Hestvikveien 5
9181 HAMNEIDET

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 95/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1161-3 24661/2013 1942/83/5 27.06.2013

Delegert vedtak - søknad om deling av grunneiendom gnr 1942/83/5

Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa driftsutvalg sak 67/06.

Viser til søknad om fradeling av tilleggsareal til gnr 83, brn 18 fra gnr 83, brn 5 i Nordreisa 
kommune. Søknaden er mottatt 03.04.13. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden, men stor 
sakspågang og lite ressurser førte til at tilleggsarealer til bebygde tomter ikke har vært prioritert.

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1

Saksopplysninger:
Søker: Jan Arvid Hansens dødsbo, Hestvikveien 15, 9181 Hamneidet
Erverver: Rolf Halvorsen, Hestvikveien 5, 9181 Hamneidet - eier av 83/18

Eiendommen ligger Hamneidet, om lag 16 km fra Langslettkrysset ved E6. Det søkes om et
tilleggsareal til boligtomta gnr 83, brn 18. Tilleggsarealet er oppgitt til å være 1150 m2. 
I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 83/5 et totalareal på 406,7 daa. Av dette er 
16,4 daa fulldyrka jord, 7,4 daa skog på middels bonitet, og resten uproduktiv skog og annen 
fastmark. Det er opplyst at tilleggsarealet skal brukes til lagringsplass for maskinelt utstyr. 

Planstatus
Området er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.
I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan gis dersom
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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.”

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg. Ved vurderingen av om det skal gis
dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.

I brev av 05.03.2007 omtaler Fylkesmannen i Troms den type saker som ikke er nødvendig å
sende til høring fordi de ikke berører nasjonale eller regionale interesser, og som gjelder
fradeling av tomt hvor arealet gjelder bebygde tomter og hvor allerede er tatt i bruk og ikke
søknaden ellers berører andre høringsparters områder.

Vurderinger:
Vurdering i forhold til jordloven:
I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg,
variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til
busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek
omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.

Etter Jordlovens § 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbud er å sikre
og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling må
enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut i fra
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.

Arealet som søkes delt fra gnr 83/5 er delvis skogvokst og grenser til tidligere dyrkamark. Det er 
ingen som høster arealene lengere og heller ingen aktive bruk i nærheten. En fradeling av det 
omsøkte tilleggsarealet vil ikke ført til konsekvenser for landbruket, verken på eiendommen eller 
i området. Vi kan ikke se at delingen av det omsøkte tilleggsarealet reduserer eiendommens
avkastningsevne vesentlig.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
Tomteutvidelsen skal ikke føre til bygging og forholdene i plan og bygningsloven er derfor ikke
nærmere vurdert. Det omsøkte arealet ligger utenfor 100 m sonen til stranden og vi kan ikke se at 
delingen kan komme i konflikt med friluftsinteressene og eventuelle andre interesser i området

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I
naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.
Siden dette gjelder tilleggsareal til bebygd og etablert tomt, og det omsøkte arealet ikke skal 
bebygges, kan vi ikke se at prinsippene i naturmangfoldloven er relevant og har noe å si for at det 
omsøkte arealet godkjennes fradelt.

Samlet vurdering:
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Vi kan ikke se at det
omsøkte arealene reduserer eiendommens avkastningsevne vesentlig.

Side 33



Side 3 av 3

De omsøkte arealene vil ikke komme i konflikt med reindriftsinteressene, naturmangfoldet,
kulturlandskapet og friluftsinteressene. Vi kan heller ikke se at det kommer i konflikt med
nåværende og framtidig drift på eiendommen og i området i og med at dette kun gjelder et
mindre areal som tillegg til etablert og bebygd tomt.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 1150 m2 fra gnr 83, brn 5 som tillegg til gnr
83, brn 18 i Nordreisa.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Fradelingen har lite å si for
ressursgrunnlaget på eiendommen den deles i fra.

Naturmangfoldloven er ikke relevant i denne saken i og med at arealene ikke skal bebygges og 
grenser inntil allerede bebygd tomt. 

Det settes følgende vilkår:
 Tilleggsparsellenen sammenføyes med gnr 83, brn 18.
 Eventuelt framtidige byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden

er behandlet og godkjenning er gitt.
 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets

funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger
på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.

 Dersom det under eventuelt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere
menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom
matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Den videre saksgangen:
Søknaden er oversendt oppmålingskontoret, som i løpet av oppmålingssesongen sender faktura for oppmålings- og
tinglysningsgebyr for tomta som er godkjent fradelt. Før oppmåling kan skje må gebyret være betalt, og tomta snø-
og telefri. Det kan til tider være ventetid for å få oppmålingen utført, men boligtomter vil bli prioritert. I forkant av
utmålingen vil du bli kontaktet. Dersom du har spesielle ønsker om tidspunkt for kartforretningen må du ta kontakt
med oppmålingskontoret i god tid før oppmålingen.
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Vi gjør oppmerksom på at ervervet kan være konsesjonspliktig for kjøper, avhengig av størrelsen på tomta og om
det foreligger nært slektskap. Ved alle erverv som er konsesjonsfritt må kjøper fylle ut skjemaet ”egenerklæring om
konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning påført dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er
konsesjonsfritt. Ved konsesjonspliktige erverv må ”søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom” sendes
kommunen. Både ”egenerklæring”, SLF- 360 og ”søknad om konsesjon”, SLF-359 kan hentes på internett,
www.slf.dep.no, eller ved henvendelse til landbrukskontoret.

Bortfall av tillatelse:
Er oppmåling ikke rekvirert senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.

Ved eventuelle spørsmål til oppmåling kan oppmålingsingeniør kontaktes på
tlf: 77770764 / 40419291 eller 77770762.

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi: Jan Arvid Hansens dødsbo, Hestvikveien 15, 9181 Hamneidet
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Chris Dybvad
Tangen, Straumfjord vest
9151  Storslett

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 131/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2432-4 32592/2013 1942/66/1 05.09.2013

Delegert vedtak- Søknad om utsatt arbeidsfrist for tiltak, spesielle miljøtiltak i 
landbruket (SMIL-midler). Gnr 66 bnr 1 i Nordreisa.

Saksopplysninger: 
Viser til søknad om forlenget frist for å fullføre prosjekt i forbindelse med søknad om spesielle
tiltak i kulturlandsskapet. Søknaden er datert 29.08.13 og journalført den 30.08.13.
Det ble den 22.07.2010 innvilget et engangstilskudd i form av SMIL midler til utarbeidelse av 
tunplan på gården. Søknaden ble innvilget med et engangstilskudd på kr 4000,- og arbeidsfrist til 
31.01.2012. Vår referanse på vedtaket er 2010/1999-4.
Det søkes om utsatt arbeidsfrist med et år fra søknadsdato om utsettelse, dvs til og med 
29.8.2014.

Vurderinger:
Det blir ikke nevnt spesielle grunner for utsettelse i søknaden. I følge SMIL
forskriften kan fristen for å gjennomføre prosjekt være maksimalt 5 år.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til SMIL forskrift § 3 og forlenger arbeidsfristen for utarbeidelse av 
tunplan på driftsenheten 1942-66/1 til 29.08.2014 som omsøkt.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.
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Med hilsen

Kyrre Pedersen
Jordbrukssjef

Kopi til:
Fylkesmannen i Troms, Landbruksavd. Postboks 6105 9291 TROMSØ
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Norges

vassdrags- og

energidirektorat

NV •

KQMMUNL
;

\4,

Bekk og Strøm AS
Tretjønnveien 1
4633 KRISTIANSAND S

0 7 AUG.2013

Vår dato: n 6 AuG2013
Vår ref.: NN7rE200905880-3 tbd/roan
Arkiv: 432 Saksbehandler:
Deres dato: Ronald Andersen
Deres ref.:

Kristianelva kraftverk i Nordreisa kommune. Klassifisering av
inntaksdam og trykkrør - vedtak

Vi viser til e-post fra Elvekraft AS datert 02.03.12 med vedlagt skjema og dokumentasjon for
klassifisering av inntaksdammen og trykkrøret til Kristianelva kraftverk. Trykkrøret, utført i GRP og
duktilt støpejern, vil få et maksimalt statisk vanntrykk på 362 meter vannsøyle og diameter på 600
millimeter. Rørgaten skal nedgraves og lengden er ca 1000 meter. Inntaksdammen får en maksimal
høyde på 2,5 meter og et oppdemt volum på 1500 m3.Dammen bygges i betong og blir ca 15 meter lang.
Trykkrøret og inntaksdammen er foreslått plassert i konsekvensklasse 0.

Prosjektet er gitt konsesjon etter vannressursloven, datert 25.06.13.

Vedtak

Med hjemmel iforskrifi om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 4-1 plasseres
trykkrøret i konsekvensklasse 1 og inntaksdammen i konsekvensklasse 0.

Begrunnelse

Saken er vurdert etter damsikkerhetsforskriften § 4-2 og er basert på mottatt dokumentasjon.

Det kan ikke utelukkes at brudd på røret kan medføre fare for erosjons- og miljøskader. En bruddstråle
vil kunne rekke ca 182 meter og det innenfor denne distansen befinner det seg en 22 kV kraftlinje, flere
hus og E6. Ut fra dette mener vi at røret skal plasseres i konsekvensklasse 1.

Inntaksdammen demmer opp et magasin med relativt beskjedent vannvolum, og de vurderingene som er
gjort sannsynliggjør at et eventuelt brudd ikke vil medføre nevneverdig skade på infrastruktur, eiendom
eller miljø.

Ved vurdering av konsekvensklasse for inntaksdammen har vi lagt vekt på at volumet i inntaksbassenget
bare er ca. 30 ganger større enn teoretisk bruddvannføring, og bruddvannføringen vil derfor avta raskt.
En eventuell bruddvannføring vil dessuten bli vesentlig dempet i øvre del av Kristianelva oppstrøms
kraftverket.

E-post nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor :Region Midt-Norge Region Nord .Region Ser Region Vest iRegion Øst

Middelthunsgate 29 ,Vestre Rosten 81  Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B : Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen r 7075 TILLER , 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223

0301 OSLO




: 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE ' 2307 HAMAR
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NVE

Kommentarer

Generelt

Vi gjør oppmerksom på at forvalteransvar, aktsomhetsplikt, vedlikeholdsplikt og erstatningsansvar etter
vannressursloven §§ 5, 37 og 47 gjelder for alle vassdragsanlegg, uavhengig av klassifisering.

Anlegget og området rundt må sikres mht. allmennhetens bruk og ferdsel både i bygge- og driftsfasen,
jf. vannressursloven § 5 og damsikkerhetsforskriften § 7-6.

Anleggseier er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er riktig klassifisert. Dersom det skjer endringer
som kan forandre anleggets konsekvensklasse må anleggseier søke omklassifisering i samsvar med
damsikkerhetsforskriften kapittel 4.

Trykkror

For vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1-4 gjelder damsikkerhetsforskriften i sin helhet. Dette betyr
blant annet at røret må planlegges av NVE-godkjente fagansvarlig for fagområde III (stenge- og
tapperorganer, rør og tverrslagsporter).

Inntaksdam

For vassdragsanlegg i konsekvensklasse 0 gjelder damsikkerhetsforskriften kapittel 1, § 2-2 første ledd
første punktum og andre ledd bokstav a), kapittel 4, § 7-6, § 7-11, kapittel 8, kapittel 9 og kapittel 10.

Selv om inntaksdammen er plassert i konsekvensklasse 0 er det viktig at anlegget planlegges og bygges
på en solid og forsvarlig måte jf. konsesjonsvilkåret om godkjenning av detaljplaner mv. Det vil være i
tiltakshavers egen interesse å anlegge både inntaksdam og trykkrør slik at brudd ikke oppstår. NVE
anbefaler at NVE-veileder 2/2006 "Små dammer" blir brukt i forbindelse med prosjektering av dammen,
og vi viser også til NVEs veileder 1/2006 "Inntakshåndboken".

Dammen skal dimensjoneres for flomstørrelser og vannstander som oppstår ved en flom med
gjentaksintervall på minimum 200 år. Vi anbefaler bruk av NVE-godkjent rådgiver for fagområde I
(betong-/murdammer med fundament og flomløp) for utarbeidelse av tekniske planer.

Regelverk og veiledere for vassdragsanlegg finnes på www.nve.no, se Sikkerhet, tilsyn og beredskap —>
Damsikkerhet —>Regelyerk

Videre saksbehandling

I henhold til damsikkerhetsforskriften § 5-2 og konsesjonsvilkåret om godkjenning av detaljplaner mv.
kan ikke arbeidet med anleggene settes i gang før detaljerte planer med nødvendige opplysninger m.m.
er godkjent av NVE. For at NVEs behandling ikke skal forsinke framdriften i prosjektet må planene
være NVE i hende senest 6 måneder før planlagt byggestart.

Planene for røret skal inkludere beregning av dimensjonerende lastvirkninger inkludert fundamentering,
plantegning og lengdeprofil, eventuelt med detaljtegninger, som viser utførelsen med gravedybde, bend,
forankringer, terrenghelning etc. og beskrivelse av kontrollarbeidet ved legging av rørene, jf.
damsikkerhetsforskriften § 5-2, alt utarbeidet av NVE-godkjent rådgiver. Planer for inntaksdammen skal
inkludere beregninger og eventuelle nye tegninger, som viser at dammen er stabil både med hensyn til
glidning og velting for dimensjonerende vanntrykk og istrykk.

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte krav om innsending av dokumentasjon gjelder sikkerhet. Både
planer for sikkerhet og planer for landskap og miljø skal være godkjent av NVE før anleggsstart.
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Gebyr

Med hjemmel i damsikkerhetsforskriften § 8-3 og IK-vassdrag § 12, gitt med hjemmel i henholdsvis
58 og § 54 i lov om vassdrag og grunnvann, skal eiere av vassdragsanlegg dekke NVEs kostnader
forbundet med NVEs tilsyn, kontroll og godkjenning av anleggene. Totale kostnader skal fordeles på
alle landets anleggseiere. Gjeldende minste årsgebyr pr. vassdragsanlegg er kr 2.000. Gebyret gjelder fra
det året det er fattet vedtak om konsekvensklasse og er registrert i vår database. Faktura sendes ut ultimo
september hvert år. NVE har fastsatt beregningsregler for gebyret.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven
kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes
til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

c
,

U

Lars Grøttå
seksjonssjef

Kopi: Clemens Elvekraft AS, 1384 ASKER
Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT
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Til adresseliste

AH,C

Vår dato: 2 5 JUN2013
Vår ref.: NVE 200708247-72, 200707868-83,
200704139-104, 200802147-86, 200900381-84,

200806551-92, 200905585-62, 200805496-87,

200805471-81, 200800901-85, 200802821-83
ksk/smf, stp og hnll

Arkiv: 312

Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandlere:
Siri Merethe Fagerheim

Steinar Pettersen
Hel&I Nathalie Liebig-Larsen
Tlf: 09575

Orientering om NVEs vedtak - Søknader om bygging av 11
småkraftverk i Kåfjord og Nordreisa kommuner

Vi viser til deres høringsuttalelse i en eller flere av følgende småkraftsaker i Nordreisa og Kåfjord
kommuner:

Kraftverk

Melen

So eselva

Søker

Bekk o Strøm AS

Bekk o Strøm AS

Kommune

Kåf ord

Kåf ord

Vedtak

Avsla

Avsla

Badjananjohka Birtavarre Energi Kåfjord Konsesjon




SUS




Søknad om samtykke til
eks ro rias'on er ikke vurdert

Hanske.ohka Småkraft AS Kåf ord Avsla

Nomedal Bekk og Strøm AS Kåfjord Konsesjon





Søknad om samtykke til

eks ro rias'on er avslått

Trollvikelva Fellkraft AS Kåf ord Konses'on

Iselva Bekk o Strøm AS Nordreisa Avsla

Rotsundelva Bekk o Strøm AS Nordreisa Avsla

Kristianelva Bekk o Strøm AS Nordreisa Konses'on

Øvre Tverrelva Bekk o Strøm AS Nordreisa Avslaa

Nedre Tverrelva Ymber AS Nordreisa Konses.on

NVE har fattet vedtak i sakene. Tillatelsene er gitt i medhold av § 8 i vannressursloven. For

Badjananjohka, Nomedal og Trollvikelva kraftverk foreligger det innsigelser fra Sametinget og/eller
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark. Dersom innsigelsene ikke frafaller innen gitt frist, vil
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tillatelsene være å anse som klagesaker og oversendes Olje- og energidepartementet for endelig
avgjørelse.

Nærmere begrunnelse for NVEs vedtak og merknader til vilkår er gitt i Bakgrunn for vedtak som er
publisert på www.nve.no.

Om klage og klagerett

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet
underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til

parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse
(hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilse

tel Grun
s ksjonssjef

_

Helen Nathalie Liebig-Larsen

avdelingsingeniør

Adresseliste: Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT
Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 OLDERDALEN
Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMS0

Sametinget, Åvjovårgeaidnu 50, 9730 KARASJOK / KÅRÅSJOHKA
Statens vegvesen, Region Nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, Bredbuktnesvn. 50 B, 9520 KAUTOKEINO

Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Mattilsynet, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
Reinbeitedistrikt D-36 Cohklat ja Biertavårri v/Johan Aslak Logje, Måttaluoppal, 9520

KAUTOKEINO
Forum for Natur og Friluftsliv i Troms, FMLA, Postboks 6105, 9291 TROMSØ

Advokatfirmaet Jonassen, postboks 208 Røa, 0701 OSLO
Ymber AS, Bjørklysvingen 3, 9152 SØRKJOSEN

Statnett, Postboks 5192 Majorstuen, 0302 OSLO
Rotsundelv sportsfiskeforening, v/Astrid Johannessen, Rotsundelvdalen, 9153 ROTSUND
Rotsund og omegn grendelag, v/leder Siv Linda Gamst, 9153 ROTSUND
Hanne Sandøy og Anna Heidi Sandelin, Rotsundelvdalen, 9153 ROTSUND
Peter Andre Berg, Rotsundelvdalen 246, 9153 ROTSUND

Agnes og Arnold Bjørgve, Minde, 9153 ROTSUND
Tove og Sigurd Guttormsen, Alveveien 164, 9016 TROMSØ
Tor Oldervoll, Skattvoll, 9147 BIRTAVARRE

Annfrid Trollvik, Langnes, 9147 BIRTAVARRE
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Torleif Lyngstad, Kåfjorddalsveien 35, 9147 BIRTAVARRE
Håkon Stenvoll, 9147 BIRTAVARRE
Hilbert Parelius Pedersen, Einebakkvegen 38, 9147 BIRTAVARRE
Odd Gunnar Nilsen, 9146 OLDERDALEN
Ellen Olsen, Numedalen, 9146 OLDERDALEN
Greta S. Larsen, Rismovegen 23, 9146 OLDERDALEN
Arne S. H. OIsen, Spellemannsdalen 6, 9180 SKJERVØY
Harry Olsen, Storslett, 9146 OLDERDALEN
Kurt M. Olsen, Storslett, 9146 OLDERDALEN
Helfrid Mathiesen, Soleng, 9146 OLDERDALEN
Gudrun Slettvold, Furusethvn. 126, 1811 ASKIM
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Skogvern på statens grunn i Troms

Vi viser til tidligere krav om å stoppe pågående verneprosess på statens grunn i Troms.

Som kjent er våre begrunnelser manglende demokrati, oppfølging av lovverk og stortingets vedtak.
I tillegg viste vi til de svært mangelfulle registreringene som ble avdekket gjennom kontrollene av
de foreslåtte områdene gjennomført i forbindelse med arbeidsgruppa til Fylkesmannen sitt arbeid.
Vi har også lyttet til lokale lag og foreningers argumentasjon.

DN har, gjennom høringsdokumentet av februar 2013 v/Fylkesmannen i Troms (s 49, pkt. 5.5)
framsatt en begrunnelse om at skogbruket (i Troms) truer mangfoldet.
Norges Naturvernforbund v/A. Håpnes har i avisa "Nye Troms" den 25. 05. og 25.06. d.å., fremsatt
en lignende påstand.

Etter det vi kjenner til foregår skogsdrifta i Troms på et beskjedent areal og i et beskjedent omfang.
Dette gjelder også på det produktive skogarealet. På 40 —50 % av det produktive skogarealet er det
i dag ikke lønnsomt å drive hogst (nullområder). Her foregår det tilnærmet ingen hogst, og på disse
arealene blir det stadig mer gammel skog og død ved. Det er i hovedsak her man finner naturskog
og uberørt natur som har høyest naturfaglig prioritet for vern, og det er disse ulønnsomme områdene
Stortinget har gitt føringer på at skal prioriteres for vern. På tross av dette er ikke kartlegging og
valg av nullområder prioritert i pågående verneprosess.

Vi er også kjent med at både tilvekst og andel av eldre skog aldri har vært høyere enn i dag. Blant
anna fordi uttak/avvirkning har vært langt lavere enn tilveksten de siste 50 år og at skoggrensa
stiger relativt raskt, samt at tidligere snaue areal gror igien.

Med bakgrunn i ovennevnte krever vi at DN snarest mulig legger fram en dokumentasjon på at
skogbruket truer mangfoldet i skogene i Troms, og ber om svar på følgende:

Tilvekst og avvirkning av skog (barskog/løvskog) de siste 50 år
oking/minking av andel gammel skog
Hvor har denne okingaiminkinga skjedd?
Dokumentasjon av rødlista arter der det har vært skogsdrift de siste 20 —30 år. Det gielder
arter både før og etter hogst.
En oppdatering og dokumentasjon av rødlistearter i nullområder

Da vi forventer at DN innehar denne typen dokurnentasjon, som vi regner med danner grunnlaget
for deres påstand om at skogbruket i Troms truer mangfoldet; ber vi om et svar så snart som mulig
og før verneforslaget oversendes Miljøverndepartementet.

I tillegg ber vi om svar på hvorfor DN ikke ser ut til å bry seg om å følge Stortingets føringer/krav
om å prioritere vern av nullområder. Dette spørsmålet regner vi med å kunne få svar på umiddelbart,
da vi antar at vurderingen av bruk av nullområder, eller ikke, har fulgt verneprosessen fra en tidlig
fase.

Vennlig hilsen
NORDRE:SAKOMMUNE
SERVICEKONTORET

Ordfører Helene Rognli
Målselv kommune

Ordfører Ok JohanRødvei
Balsfjord kommune

Ordfører Sigmund Steinnes
Storfjord kommune

Ordfører Arne Nystad
Bardu kommune
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Ordfører Jan Helge Jensen Ordfører Lidvald Jakobsen
Kvænangen kommune Nordreisa kommune

Ordfører Geir —Inge Sivertsen Ordfører Odd Arne Andreassen
Lenvik kommune Tranøy kommune
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DET KONGELIGE
MILJØVERNDEPARTEMENT

NORDRE1SAKOMMUNE
SF RV ICEKC)N1TORE 1- I

AUG.2013

Miljødirektoratet
Postboks 5672 Sluppen
7485 TRONDHEIM

Deres ref Vår ref Dato

12/3114 02.08.2013

Oversendelse av brev om skogvern på statens grunn

Vedlagt følger brev vedrørende skogvern på statens grunn i Troms fra ordførerne i
Målselv, Bardu, Balsfiord, Storfiord, Kvænangen, Nordreisa, Lenvik og Tranøy
kommuner. Vi ber Miljødirektoratet om å behandle henvendelsen.

Med hilsen

Birthe Ivars (e.f.)
avdelingsdirektør

Gaute Voigt-Hanssen
seniorrådgiver

Dokumentetergodkjentelektronisk,oghar derj-orikke håndskrevetsignatur.

Postadresse Kontoradresse Telefon Avdelingfor naturforvaltning Saksbehandler
Postboks 8013Dep Myntgt. 2 22 24 90 90 Gaute Voigt-Hanssen
0030Oslo Org no. Telefaks
postmottak@md.dep.no http://www.md.dep.no/ 972417882
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Skogvern på statens grunn i Troms

Vi viser til tidligere krav om å stoppe pågående verneprosess på statens grunn i Troms.

Som kjent er våre begrunnelser manglende demokrati, oppfølging av lovverk og stortingets vedtak.
1 tillegg viste vi til de svært mangelfulle registreringene som ble avdekket gjennom kontrollene av
de foreslåtte områdene gjennomført i forbindelse med arbeidsgruppa til Fylkesmannen sitt arbeid.
Vi har også lyttet til lokale lag og foreningers argumentasjon.

DN har, gjennom høringsdokumentet av februar 2013 v/Fylkesmannen i Troms (s 49, pkt. 5.5)
framsatt en begrunnelse om at skogbruket (i Troms) truer mangfoldet.
Norges Naturvernforbund v/A. Håpnes har i avisa "Nye Troms" den 25. 05. og 25.06. d.å., fremsatt
en lignende påstand.

Etter det vi kjenner tilforegår skogsdrifta i Troms på et beskjedent areal og i et beskjedent omfang.
Dette gjelder også på det produktive skogarealet. På 40 —50 % av det produktive skogarealet er det
i dag ikke lønnsomt å drive hogst (nullområder). Her foregår det tilnærmet ingen hogst, og på disse
arealene blir det stadig mer gammel skog og død ved. Det er i hovedsak her man finner naturskog
og uberørt natur som har høyest naturfaglig prioritet for vern, og det er disse ulønnsomme områdene
Stortinget har gitt føringer på at skal prioriteres for vern. På tross av dette er ikke kartlegging og
valg av nullområder prioritert i pågående verneprosess.

Vi er også kjent med at både tilvekst og andel av eldre skog aldri har vært høyere enn i dag. Blant
anna fordi uttak/avvirkning har vært langt lavere enn tilveksten de siste 50 år og at skoggrensa
stiger relativt raskt, samt at tidligere snaue areal gror igjen.

Med bakgrunn i ovennevnte krever vi at DN snarest mulig legger fram en dokumentasjon på at
skogbruket truer mangfoldet i skogene i Troms, og ber om svar på følgende:

Tilvekst og avvirkning av skog (barskog/løvskog) de siste 50 år
oking/minking av andel gammel skog
Hvor har denne okinga/minkinga skjedd?
Dokumentasjon av rødlista arter der det har vært skogsdrift de siste 20 —30 år. Det gjelder
arter både før og etter hogst.
En oppdatering og dokumentasjon av rødlistearter i nullområder

Da vi forventer at DN innehar denne typen dokumentasjon, som vi regner med danner grunnlaget
for deres påstand om at skogbruket i Troms truer mangfoldet, ber vi om et svar så snart som mulig
og før verneforslaget oversendes Miljøverndepartementet.

I tillegg ber vi om svar på hvorfor DN ikke ser ut til å bry seg om å følge Stortingets føringer/krav
om å prioritere vern av nullområder. Dette spørsmålet regner vi med å kunne få svar på umiddelbart,
da vi antar at vurderingen av bruk av nullområder. eller ikke, har fulgt verneprosessen fra en tidlig
fase.

"Vennlighilsen

Ordfører Helene Rognli Ordfører Sigmund Steinnes
Målselv kommune Storfjord kommune

Ordfører Ole JohanRødvei Ordfører Arne Nystad
Balsfjord kommune Bardu kommune
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Ordfører Jan Helge Jensen Ordfører Lidvald Jakobsen
Kvænangen kommune Nordreisa kommune

Ordfører Geir —Inge Sivertsen Ordfører Odd Arne Andreassen
Lenvik kommune Tranøy kommune
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Fra: Bjørg Johansen [mailto:Bjorg.Johansen@malselv.kommune.no]
Sendt: 29. juli 2013 14:58
Til: Postmottak MD; Postmottak LMD; 'Postmottak@tromsfylke.no'; Troms Postmottak
Kopi: 'post©balsfjord.kommune.no';'post@kvanangen.kommune.no'; 'post@statskog.nd;
'post@storfjord.kommune.nol; 'postmottak@bardu.kommune.no'; 'postmottak@lenvik.kommune.no';
'postmottak@nordreisa.kommune.no'; 'postmottak@tranoy.kommune.no'; Svein Aasland; Helene Rognli;
'redaksjon@folkebladet.no'; 'redaksjon@nye-troms.no'
Emne: Skogvern på statens grunn i Troms brev fra ordførerne

Vedlagt brev vedrørende Skogvern på statens grunn i Troms fra ordførerne i Målselv, Bardu, Balsfjord,
Storfjord, Kvænangen, Nordreisa, Lenvik og Tranøy kommuner.

Med vennlig hilsen

Bjørg Johansen
arkivansvarlig fførstesekretær
Målselv kommune, kommunehuset, 9321 Moen
Tlf. 77837700, E-mail: postmottak@malselv.kommune.no
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Post Nordreisa

Fra: MøIster, Liv [fmtrIgm@fylkesmannen.no]
Sendt: 27. juni 2013 10:48
Til: postmottak@tromsfylke.no; Post Kvænangen; Post Nordreisa; Post Stortjord;

post@balsfjord.kommune.no; Lenvik kommune; Tranøy kommune; Målselv
kommune; Bardu kommune

Emne: Fylkesmannens tilrådning om verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms
Vedlegg: Brev 20.6.13 FM i Troms sin tilråding til DN Skogvern .pdf; Endelig anbefaling etter

arbeidsgruppemøte 12062013-justert.pdf; Tilråding skogvern på statsgrunn Litt
justert teknisk Troms til DN 2013 (Lagret automatisk).pdf

Til Troms Fylkeskommune og berørte kommuner

Fylkesmannens tilrådning om verneplan for skog på Statskog SFsgrunn i Troms —til Direktoratet for
naturforvaltning

Vi viser til brev datert 20.6.13, oversendt i posten 26.6.2013, fylkesmannens sak nr 07/3435 —229.
Her sender vi vedlegg med selve tilrådingen, før vi får den ut på vår hjemmeside. Vi vedlegger også brevet dere fikk i
posten, og anbefaling fra arbeidsgruppa for skogvernet som hadde siste møte 12.6.13.

Det er anledning til å kommentere Fylkesmannens tilrådning. Eventuelle merknader skal sendes direkte til
Direktoratet for naturforvaltning (Miljødirektoratet etter 1.juli) med gjenpart til fylkesmannen.

Med vennlig hilsen

Liv G. Mølster

Seniorrådgiver
Fylkesmannen i Troms/Romssa FyIkkamånni
Miljøvernavdelingen/Birasgåhttenossodat

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø

INrri NORDilEisAKQMMUNE

,

Telefon: 77 64 22 04
Mobil: 97 18 31 92
e-post: fmtrl m@f lkesmannen.no
web: www.f Ikesmannen.no troms
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Fylkesmannen i Troms
RomssaFyIkkamånni

Saksbehandler
Liv Melster

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 22 0420.06.20132007/3435 - 229531.4

Deres datoDeres ref.

Direktoratet for naturforvaltning
Postboks 5672 Sluppen
7485 TRONDHEIM

Fylkesmannen i Troms sin innstilling til vern av skog på Statskag SFs grunn
i Troms fylke

Vedlagt oversendes Fylkesmannen i Troms sin innstilling til vern av skog på Statskog SFs
grunn i Troms fylke.

Fylkesmannen meldte oppstart av arbeidet med verneplan for skog på Statskog SF sin
eiendom i Troms 24.03.2009. Oppstartmeldingen omfattet 21 områder fordelt på 8
kommuner, med et totalt areal på 189 km2.

For å få god medvirkning i planarbeidet ble det nedsatt en arbeidsgruppe sammensatt av
representanter fra grunneier, Troms fylkeskommune og fylkesmannens landbruks- og
miljøvernavdeling. Arbeidsgruppens mandat var å gi råd til fylkesmannen mht utarbeiding av
høringsforslag. Arbeidsgruppen avviklet både møter og befaringer i områdene hvor berørte
kommuner og andre berørte var invitert til å delta for å få innspill og faglige opplysninger fra
lokalt hold om områdene. På bakgrunn av råd fra arbeidsgruppen og føringer gitt av
Direktoratet for naturforvaltning ble det utarbeidet et høringsforslag «Forslag til vern av skog
på Statskog SFs grunn i Troms fylke» som ble sendt på lokal og sentral høring 20.02.2013.
Høringsforslaget omfattet 17 områder fordelt på 8 kommuner, med et totalt areal på ca. 134
km2.

Innen horingsfristen kom det inn 67 høringsuttaleIser til forslaget. Totalt har det kommet inn
79 høringsuttalelser i forbindelse med høringen. Fylkesrnannen har gjennomgått de ulike
høringsuttalelser og har også drøftet innkomne høringsuttalelser i arbeidsgruppen som ble
opprettet i forbindelse med verneplanarbeidet. Arbeidsgruppens anbefaling følger som
vedlegg til oversendelsen sammen med innkomne høringsuttalelser.

Fylkesmannen fremmer på bakgrunn av innkomne høringsuttalelser og anbefalinger fra
arbeidsgruppen innstilling til vern av skog på Statskog SFs grunn i Troms slik det framgår av
vedlagte dokument « Fylkesmannen i Troms sin innstilling it Direktoratet for naturforvaltning
om verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms».

I innstillingen foreslår Fylkesmannen at 2 områder fra horingsforslaget tas ut av planen. Det
gjelder området Skardet i Balsfjord og utvidelse av Røkeneselva i Storfjord.
Hovedbegrunnelsen for å ta ut området Skardet er interessekonflikten med Forsvaret og at
området gir middels mangelinndekning i forhold til oppdekking av manglene ved skogvernet i

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 www,fylkesmannen.no/troms
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Troms. Hovedbegrunnelsen for å ta ut Rokeneselva i Storfjord er at området ikke gir noen
rnangelinndekning.

zem .se

vem Ludvigsen
fylkesmann

Kopi: Kommunenei Troms
Troms)5,1keskommune

- StatskogSF

CathrinelleKång
miljøvemdirektør/
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Vern av skog på statsgrunn - anbefaling fra arbeidsgruppa nedsatt i forbindelse med
vern av skog på Statskog SFs grunn i Troms - møte 12.06.2013

Fra arbeidsgruppa deltok:
Kåre Rasmussen, Statskog SF
Martin Ness, valgt representant fra Troms fylkeskommune
Terje Dahl, Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen
Liv Mølster, Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen

Herbjørg Arntsen fra Statskog SF deltok konsultativt på møtet men ikke som medlem i
arbeidsgruppa.

Knut M. Nergård, Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen ledet møtet og har referert
arbeidsgruppas anbefaling.

Arbeidsgruppa har den generelle oppfatning at det er foretatt nok tradisjonelt vern av natur i
Troms. Vi viser i den forbindelse til oversikten over verneområder som er utarbeidet av
Statskog SF. Gruppa har den oppfatning at en bærekraftig bruk av skogen er det beste vernet.
Gruppa ber overordnet myndighet ta lærdom av den medvirkningsprosess som Fylkesmannen
i Troms la opp til med etablering av denne arbeidsgruppa. Samtidig mener arbeidsgruppa at
det burde vært større lokal medvirkning mht hvilke områder som ble valgt ut for kartlegging
og i forbindelse med oppstart av verneplanprosessen. Videre ble det tatt for mye hensyn til
rådene fra de instansene som har stått for kartleggingen når utvalget av området til
verneforslaget ble gjort. 1tillegg er lokale næringsinteresser for lite ivaretatt og hensyntatt i
prosessen.

Synspunkter fra arbeidsgruppa til de ulike områder:

Område Forelo i orsla til innstillin ra arbeids ru en
Njemenjaikojohka Arbeidsgruppen foreslår å ta ut området «Sletta» opp til kote 100.

Verneform: LVO.
Verneforskrift må formuleres slik at kraftlagets behov for
drift/vedlikehold av anlegg ivaretas, inkl, nødvendig motorisert
ferdsel som landing med heliko ter.

Oksfjorddalen Flertallet foreslår verneområdeavgrensning i samsvar med
høringsforslaget, men at det åpnes for nødvendig motorisert ferdsel i
jordbrukssamrnenheng i verneforskriften for området.
Et mindretall på en foreslår at vernegrense legges lengre opp i lia.
Vernegrense bør trekkes ved kote 75-100 av hensyn til landbruket
(beite).

Lindovara Flertallet foreslår en områdeavgrensing i samsvar med det
arbeidsgruppen foreslo skulle sendes på høring. Dette avviker fra det
som ble sendt på høring fordi MD/DN ga beskjed om at et større
område som inkluderte alle kjerneområdene skulle tas med når
forslaget ble sendt på høring.

En representant i arbeidsgruppen ga uttrykk for at han prinsipielt
støtter FKs uttalelse i saken, som er at området tas ut av verneplanen,
men at han subsidiært anbefaler den avgrensningen arbeidsgruppen
for øvrig anbefaler.
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Et mindretall på en foreslår en verneområdeavgrensning i samsvar
med det som ble sendt på høring fra fylkesmannen.

Phikahistamaelva

Gearpmesorda

Røykeneselva

Postdalslia

Skardet

Heggedalen

Videre er gruppa enig om at forskriften må utformes slik at
idrettsarrangement og organisert ferdsel kan skje uten dispensasjon.
Samtidig kan det legges inn en bestemmelse om DN/FM kan
bestemme at slike arrangement må søke om dispensasjon dersom det
viser seg at denne type arrangement får et slikt omfang at det blir en
belastnin /trussel for verneverdiene i området
Arbeidsgruppas flertall foreslår avgrensning som høringsforslag.
Mindretallet på en foreslår å ta ut et område i nord og øst på grunn av
nærhet til aårdene i området o hens net til landbruksinteresser.
Flertallet i arbeidsgruppa forslår ei endring som åpner for vannuttak
til hyttefelt som Statskog planlegger i Svartfosslia. Eneste sikre og
tilstrekkelige vannforsyningskilde til dette hyttefeltet er
Gearpmesorda, og da med vanninntaksmagasin innenfor
verneområdet. Arbeidsgruppa foreslår følgende:
Alt. 1:Avgrensning som høringsforslag, men med forskrift som åpner
for vannuttak til et hyttefelt.
Alt. 2: Ei grensejustering slik at et vanninntaksmagasinet blir liggende
utenfor verneområdet.

Mindretallet på en ønsker tatt ut «et trekantområde» (kjerneområde 2
med gammel furuskog) nærmest opp mot Sappen av hensyn til
landbruket og nærhet til gårdene i området.

Arbeidsgruppa stiller spørsmål ved å ha med et område uten
mangelinndekning. Arbeidsgruppa foreslår likevel en
områdeavgrensning som i høringsforslag, men med forskrift som
å ner for idrettsarran ement å samme måte som for Lindovarra.
Arbeidsgruppen foreslår avgrensning som høringsforslag, men
vernegrense må ikke legges for tett inntil infrastruktur som vei.
Vernegrense bør le es i od avstand fra vei ca 50 m.
Forsvaret har store brukerinteresser i området. Forsvarets bruk av
Skardet inngår i Mauken-/Blåtindavtalen. Eventuelt vern av området
vil ytterligere redusere Forsvarets mulighet for å øve- og trene i
Troms og vil sammenstilt med øvrige begrensninger Forsvaret har
mht trening/øving ( andre verneområder, rasfareområder med mer)
svekke grunnlaget for Forsvarets øvingsevne i Troms.
Arbeidsgruppa anbefaler derfor at området tas ut av
verne lanen.
Høringsforslaget avviker fra det arbeidsgruppen anbefalte ble sendt på
høring fordi MD/DN ga beskjed om at et større område som
inkluderte alle kjerneområdene skulle tas med i høringsdokumentet.

Flertallet anbefaler verneområdeavgrensning i samsvar med det
arbeidsgruppa anbefalte til høringsdokument. Et medlem støtter på
prinsipielt grunnlag FK uttalelse i saken som innebærer at området
tas ut av planen. Subsidiært støtter medlemmet den områdeavgrensing
arbeidsaru a anbefalte til hørinasdokument. Et annet medlem støtter
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Troms skogselskap sin uttalelse som anbefaler at området tas ut av
lanen.

Utvidelse av Flertallet i arbeidsgruppa anbefaler verneområdeavgrensning som
Anderdalen høringsforslaget. Et mindretall på en støtter primært Troms
nasjonalpark skogselskap sin uttalelse.

Tverrelvdalen Høringsforslaget avviker fra det arbeidsgruppa anbefalte ble sendt på
høring fordi MD/DN ga beskjed om at hele kjerneområdet skulle tas
med. Også dette området er viktig øvingsområde for Forsvaret. På
grunn av kartlagt rasfare må Forsvaret holde seg unna områder som
kunne ha gjort det mulig for Forsvaret å passere uten å berøre det
foreslåtte verneområdet. Arbeidsgruppa anbefaler derfor en
områdeavgrensning som innebærer at området reduseres i sør slik at
stien/forsvarets kjøreløype kommer utenfor verneområdet. Likeledes
anbefales det at området kuttes i nord-øst slik at forsvaret kan krysse
dalen uten å berøre verneområdet. Dette vil også muliggjøre en
framtidig skuterløype mot Sverige i området som det er kommet
innspill om fra lokalt hold.

Et medlem støtter prinsipielt FK uttalelse i saken som innebærer at
området tas ut av planen. Subsidiært støttes arbeidsgruppas forslag til
avo-rensin til hørin sdokument.

Revelva Arbeidsgruppa foreslår avgrensning som høringsforslaget.
Forskriften for området må imidlertid ivareta mulighetene for å drifte
og vedlikeholde eksisterende åtebu i området.

Skjellbekken Flertallet i arbeidsgruppa foreslår avgrensning som høringsforslaget.
Et mindretall på en støtter Troms skogselskap sin uttalelse som
innebærer en avgrensing som føl er kote 280.

Devddesvuopmi Arbeidsgruppa foreslår i hovedsak avgrensning som høringsforslag,
men med justering i nord slik at forsvaret kan passere gjennom dalen
uten å berøre verneområdet eller områder som i forsvarets øvingskart
er avmerket som områder med rasfare. Verneforskriften bør ha
bestemmelser om at reindriften kan hugge ved i området i hht
forvaltningsplan.

Brennskoglia Arbeidsgruppa foreslår områdeavgrensning som høringsforslaget.
Forskrift må ha bestemmelser som sikrer at drift og vedlikehold av
kraftlinjen gjennom området kan gjennomføres også med motoriserte
hjel emidler.

Sanddalen Flertallet i arbeidsgruppa foreslår avgrensning som høringsforslaget.
Et mindretall på en forslår avgrensing i samsvar med uttalelse fra
Troms skoaselska .

Grønnlia Flertallet i abeidsgruppa foreslår avgrensning som høringsforslaget.
Et mindretall å en mener at nord-vestre del av området bør tas ut.

Oppsummert vil arbeidsgruppa presisere følgende:

1. Opprinnelig høringsutkast datert 15. oktober 2010 var et omforent forslag utarbeidet
av arbeidsgruppa og å betrakte som et kompromiss for skogvernet.
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Primært står opprinnelig høringsutkast ved lag, men arbeidsgruppa foreslår mindre
endringer med bakgrunn i nye momenter framkommet i høringsrunden februar - april
2013.
Forsvarets evne til å øve er en svært viktig nasjonal oppgave å ivareta og Troms er
utpekt som et av to kjerneområder for Hæren. I høringsrunden er det redegjort for at
Forsvaret allerede har fått begrenset sine muligheter mht oving/trening på grunn av
eksisterende verneområder. I tillegg begrenser rasfare vinterstjd traser og områder
Forsvaret kan benytte i trenings-øvingssammenheng. Skredkartene var ikke
tilgjengelig for arbeidsgruppa når den utarbeidet sitt første forslag.

Arbeidsgruppa vil framheve viktigheten av å ta ut Skardet fra verneplanen av
hensyn til Forsvarets interesser i området.
Videre understreker arbeidsgruppa at det er behov for grensejusteringer for de
foreslåtte verneområder i Tverrelevdalen og Devddesvuopmi for å ivareta
Forsvarets interesser (se beskrivelse under hvert enkelt område).
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FYLKESMANNEN I TROMS

TILRADNING TIL DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING

VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG
SFS GRUNN I TROMS

DATO 21.juni 2013
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1. Forslag

Fylkesmannen i Troms legger med dette fram forslag om Verneplan for skog på Statskog
SFs grunn i Troms fylke.

OMFANG Tilrådningen omfatter 15 områder
Tilrådingen omfatter 15 områder som foreslås vernet i medhold av naturmangfoldloven:
14 naturreservat, og i tillegg foreslås utvidelse av Ånderdalen nasjonalpark. Forslaget
utenom den eksisterende nasjonalparken, utgjør et totalareal på ca 117 km2, hvorav ca 39
km2 er produktiv skog. Dette utgjør nær 1 % av det produktive skogarealet i fylket.
Omfanget i rapporten som var på høring, var et areal på ca 134 km2hvorav ca 47 km2
produktiv skog.

Utkastet til verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms ble sendt på felles lokal og
sentral høring og offentlig ettersyn 20. februar 2013 med høringsfrist 25.april 2013.
Flere høringsparter har fått forlengelse av høringsfrist etter forespørsel.

Områdene som foreslås vernet er:




Navn Vernekate ori Kommune Merknad
1 N'emenaiku'ohka naturreservat Kvænan en




2 Oksfjorddalen naturreservat Nordreisa




3 Lindovara naturreservat Nordreisa




4 Phikahistamealva naturreservat Nordreisa




5 Gear mesorda naturreservat Nordreisa




7 Postdalslia naturreservat Balsfjord




9 Heedalen naturreservat Lenvik




10 Ånderdalen nasjonalpark Tranøy Utvidelse Ånderdalen
nasjonalpark. Endringsforskrift
etter naturvernloven

11 Tverrelvdalen naturreservat Målselv




12 Revelva naturreservat Målselv




13 Sk'elbekken naturreservat Målselv




14 Devddesvuo mi naturreservat Målselv




15 Brennskoglia naturreservat Målselv




16 Sanddalen naturreservat Målselv




17 Grøn1ia naturreservat Målselv




Områdene ligger i sin helhet på statsgrunn, Statskog SF, i Troms.

Følgende endringsforslag foreslås
1. forslag til endringsforskrift for Ånderdalen nasjonalpark i Tranøy,

2. Hjemmelsgrunnlag
Områdene foreslås vernet som naturreservat i medhold av lov av 19.juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), § 37.

Som naturreservat kan vernes områder som
Inneholder truet, sjelden eller sårbar natur
Representerer en bestemt type natur
På annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold
Utgjør en spesiell geologisk forekomst eller
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e) Har særskilt naturvitenskapelig verdi
Som naturreservat kan også vernes et område som er egnet til ved fri utvikling eller aktive
gjenopprettingstiltak å få verneverdier som nevnt i første ledd.

I et naturreservat må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. Et
naturreservat kan totalfredes mot all virksomhet, tiltak og ferdsel. I forskriften kan det gis
bestemmelser om vern av kulturminner i reservatet.

Treffes vedtak om reservat som krever aktive gjenopprettingstiltak, eller vedtak om reservat
der bruk er en forutsetning for å ivareta verneformålet, skal det samtidig med vernevedtaket
legges frem et utkast til plan for skjotsel for å sikre verneformålet. Planen kan omfatte avtale
om bruk av arealer, enkeltelementer og driftsformer. Planen eller avtalen kan inneholde
bestemmelser om økonomisk godtgjørelse til private som bidrar til områdets skjøtsel."

Naturreservat er det strengeste vernet etter naturmangfoldloven.

Ett område foreslår som utvidelse av nasjonalpark, vernet etter naturvernloven § 3.

Vurdering i forhold til naturmangfoldIoven kap II
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges
til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal fremgå av
beslutningen hvordan disse prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i vurderingen av saken.
Forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 trekkes også inn i skjønnsutøvingen.

Disse bestemmelsene i naturmangfoldloven skal inngå som en integrert del av
skjønnsutøvelsen ved saksbehandling av vernesaker etter naturmangfoldloven.
Miljøkonsekvensene av vernet skal vurderes i et helhetlig og langsiktig perspektiv, der
hensynet til det planlagte vernet og eventuelt tap eller forringelse av naturmangfoldet på sikt
avveies.

Etter § 8 i naturmangfoldloven skal offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet så
langt det er rimelig, bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon,
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.

Kunnskapsgrunnlaget om naturforholdene i områdene som omfattes av denne verneplanen er
innbentet i ulike registreringer og kartlegginger utført av NINA-gruppen (NINA, Miljøfaglig
utredning AS og BioFokus). I områdene er det registrert viktige verneverdier og mange
rødlistearter.
Fylkesmannen har vurdert verneplanens effekt på naturverdiene. Verneforskriftene åpner for
at flere pågående aktiviteter kan videreføres. For enkelte aktiviteter vil det gjelde
restriksjoner, slik at naturverdiene får en økt beskyttelse. Ut fra dagens kunnskap om arter og
naturtyper i områdene vil de aktiviteten som i henhold til verneforskriftene kan videreføres,
med liten grad av sannsynlighet ha særlig negativ innvirkning på disse artene, naturtypene og
landskapselernentene. Vernebestemmelsene er til hinder for at det kan gjøres vesentlige
inngrep i områdene. Fylkesmannen vurderer det slik at vernet med stor grad av sannsynlighet
vil føre til en positiv utvikling for artene og naturtypene, jf. naturrnangfoldloven §§ 4 og 5.

Fylkesmannen mener at den foreliggende kunnskapen om artenes bestandssituasjon,
naturtypenes utbredelse og økologiske tilstand i denne saken står i et rimelig forhold til
sakens karakter, og anser at kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven § 8 er oppfylt. Dette
temaet har vært diskutert i verneprosessen, og noen områder har blitt undersøkt på nytt og
noen områder har blitt undersøkt for å ferdigstille det som var påtenkte undersøkelser.
Kunnskapen om naturtypene blir stadig bedre, og kartleggingsmetodene, håndbøkene og
tilgangen på eksisterende kunnskap er i utvikling. På denne bakgrunn mener Fylkesmannen

Side 2

Side 60



Verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms —FM i Troms sin tilrådning til DN —juni 2013

at det foreligger nok kunnskap om effekten av vernet slik at føre-var-prinsippet ikke får
særlig vekt i denne saken, jfr. naturmangfoldloven § 9.

Virksomheter som kan tillates i områdene blir nærmere regulert innenfor rammen av
naturrnangfoldloven og verneforskriftene; og regulering av den enkelte virksomhet -og
aktivitet vil kunne vurderes i forhold til samlet belastning i verneområdene. Prinsippet i
naturmangfoldloven § 10 om økosysterntilnærming og samlet belastning er dermed vurdert
og tillagt vekt.

Prinsippet i naturmangfoldloven § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av
tiltakshaver får ikke særlig;betydning i denne saken ettersom vernet legger vesentlige
begrensninger på hvilke tiltak som kan gjøres i området, og at det godkjente tiltakene ikke
vil ha vesentlig negativ effekt på naturtyper, arter eller økosystem. Når det gjelder § 12 kan
bl.a. lokaliseringsalternativer være aktuelt å vurdere i forbindelse med
dispensasjonssøknader etter verneforskriftene.

3. Verneverdier
Planen er helhetlig beskrevet i Horingsutkastet, rapport nr. 84 —2013: "Forslag til vern av
skog på Statskog SFs grunn i Troms fylke", 176 s.

Etter Fylkesmannens vurdering tilfredsstiller alle områdene de krav som naturmangfoldloven
§ 38 setter til områder som skal vernes som naturreservat. Se også foregående kapittel.
Formålet med vern av de foreslåtte områdene er å ta vare på både "typiske" skogområder og
spesielle, sjeldne og truede elementer i skognaturen. Skogområdene i denne tilrådingen
omfatter både ulike utforminger av barskog og områder med ulike utforminger av løvskog,
særlig bjørkeskog, men også andre typer av løvskog. I alt er det stor variasjonsbredde i
naturtyper og et høyt mangfold av arter, inkludert mange som står på nasjonal rødliste, også
mange truete arter. Vern av de foreslåtte områdene vil sikre arealer med vernekvaliteter av
ulik utforming på grunnlag av forskjeller i geografiske, topogratiske, klimatiske og
jordbunnsmessige forhold i fylket. Tre av områdene er vurdert å være av nasjonal verdi.

Konkret dekker områdene en rekke prioriterte kriterier og faglige mangler beskrevet i
evalueringene fra 2002 (NINA og Skogforsk), 2008 ( N1NA) og 2010 (N1NA).

Produktivt skogareal ca 39 km2.
Mellomboreal skog (5 omr).
Skog på kysten, i svakt oseanisk seksjon (3omr
Store områder over 10 km2 (3 omr).
Leveområder for rødlistede arter (14 omr)

Viktige naturtyper:
Gammelløvskog
Bekkekløft.
Gråor-heggeskogliskog.
Gråor-heggeskog flommarkskog.
Gammel furuskog.
Kalkfuruskog
Kalkbjørkeskog.
Rik løvskog.
Høgstaudebjørkeskog/fjellbjørkeskog
Rik sumpskog,
Rik skog- og krattbevokst myr
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Evaluering av sko vernet i Nor e, av NINA og Skogforsk 2002. (NINA fagrapport 54):

Generelle man ler
Rike skoat er
Storområde
Rødlistearter
Ursko naturlig dynamikk
Lavlandssko

Re ionale man ler
Boreal natursko
Hø staudesko
Bekkekløft
Sum sko og rik sum skog
Ursko s re et furusko
Boreal lauvskog

Evaluering av boreale lauvsko er i Norge av BioFokus, Miljøfaglig utredning AS og
NINA i 2008 (NINA rapport 367).

Hø este rioritet
Boreonemoral lauvrik re nsko å Vestlandet oa Sørvestlandet (ikke Troms)

Me et hø rioritet
Fjord-dalsidelandskap på Vestlandet og i Nord-Norge
Fellb'ørkeskoa i marmorområder i Nordland o Troms
Større elveslettedeltaer og våtmarksområder
Boreonernorale-sørboreale os eblandin ssko i A der, Telemark o Buskerud (ikke Troms)

Hø rioritet
Andre f ellb'ørkesko sområder (oseaniske o kontinenta1e områder)
Boreal regnskog i Midt-Norge

Evaluering av områdevern i Nor e av N1NA i 2010, avdekket status og mangler i norsk
naturvern, inkludert skogvern. (NINA rapport 535) Fra side 122, fig. 5.2:

Troms —stor rad udekket vernebehov
Kalkb'orkeskoa Gammel blandin sløvsko (n t e) *
flo staudebjørkesko fiellb'orkesko Gammel furusko
Gråor-he esko av lisidet e Sandfuruskoa (n t e)
Gråorhe esko av flommarksty e Bekkekløfter
Rik sum sko Boreal re nsko (feil?)
Os edominert sko

*Inngår trolig som ny utforming i gammel løvskog F07.

Troms —middels grad udekket vernebehov
Kalkfuruskoa Kystfurusko

Skogtypene dekker opp for ulikt biologisk mangfold. Skog i ulik alder har også ulikt
biologisk mangfold, bl.a. har gammel skog og død ved andre arter enn yngre skog. En del
arter kommer først inn når skogen har nådd en alder på 200 år.

Alle områdene er vurdert til å tilfredsstiller naturmangfoldlovens § 8 som gjelder
kunnskapsgrunnlaget, og § 37 som er grunnlaget for opprettelse av naturreservat.
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Andre interesser og næringer
Jakt, fiske, skogbruk, vedhogst og utmarksbeite (sau, storfe og rein) er i større og mindre
grad interesser i alle områdene. I ett område er det planlagt vannforsyning til et planlagt
hyttefelt og til bygdelaget, i et annet, vannforsyning til dyrehage fra elv i grensen av
forslaget. Forsvaret har avtale om øvingsområde i ett område og ønsker å benytte skuter og
lett beltekjøretøy i en fast løype gjennom 2 områder og ferdsel til fots gjennom ett område.
Det er noen få hytter i 3 områder, reingjeterhytter, felleshytter og private hytter.
Det går kraftlinjer gjennom 2 områder. Tre områder grenser til regulerte elver og to til
regulerte vatn. Tradisjonell brenning av tjærerniler og uthenting av tjæreved og never har
vært vanlig på innlandet, en aktivitet som har kvenske og norske tradisjoner. I tillegg kan
nevnes emner for håndverk. I noen av områdene er det (konkrete) interesser for utvikling av
reiseliv i form av opplevelsestilbud og utmarksturisme som del av lokal verdiskapning med
snøskuterloype eller oppkjørt hundeløype. Faste skiløyper kjøres opp i ett - to områder, og
det er merkete stier i 3 områder og i tillegg gamle ferdselsveger i ytterligere 3 områder. Ett
område er særlig viktig for 0-løp. I to områder er det vanlig med teltleir for opplæring i jakt
og fiske.

Samiske interesser
Alle områdene ligger i reinbeitedistrikt, til sammen omfattes 10 reinbeitedistrikt og 3
svenske samebyer i større eller mindre grad: Abburassa rbd, Favrrosordda rbd, Beahcegealli
rbd, Cohkolat ja Biertavarri rbd, Helligskogen rbd, Mauken/Tromsdalen rbd, Hjerttind/-
Altevatn/Fagerfj ell rbd, Nord-Senja rbd, Sør-Senja rbd og Gielas rbd. De venske samebyer
er: Ki5nkåmå sameby, Lainiovuorna sameby, Saarivuorna sameby. Det er betydelig samisk
næringsutøvelse og tilstedeværelse, samisk tradisjon, samiske kulturminner og historie i
områdene. Områdene brukes noe ulikt i hele driftssyklusen med 3 belårsområder, ellers vår-
sommer og høstbeite, og det er trekk og drivingsleier mellom disse områdene og vinter-
beitene. Reinen benytter arealene ekstensivt og flytter seg over store arealer mellom sesong-
beitene. Områdene er en del av ressursgrunnlaget for nordsamisk næring og kultur.
Sjosamiske regioner berores også i Nord-Troms. Samiske kulturminner finnes i flere om-
råder der ett område skiller seg spesielt ut med mange registrerte kulturminner på gammel
sommerboplass (Devddesvuopmi).

Planstatus:
Alle områdene ligger i LNF(R)-sone i arealdel til kommuneplaner; en av kommunene
mangler vedtatt arealdel tilkommuneplan.

Saksbehandling
Oversikten viser summarisk saksbehandlingen etter at Fylkesmannen fikk oppdraget fra
Direktoratet for naturforvaltnin om å starte arbeidet med verne lanen

26.oktober 2005

16.04.07

2006 —2007
09jan 2008

12.feb 2008
26.feb. 2008
I9.mars 2008

E-post fra DN. Møte DN —Statskog —FM Troms. Utvalg av
områder som kan re istreres å Statsko s eiendom.
Brev fra DN til Fylkesmannen i Troms om Verneplan for skog —
videre arbeid o meldin av o start å arealer eid av Statskoo-SF.
Naturfaglige registrerinc2er, hovedarbeid
Invitasjon til orientering om skogvern i Troms —frivillig vern og
vern på statsgrunn, til alle kommuner, fylkeskommune, skogeierlag,
Statskog, Sametinget, UL Håpet. I møtet 12.feb på Bardufosstun
også informas'on om utførte registrerin er å statsgrunn.
Brev til Sametinget.
Svarbrev med klarsignal til Fylkesmannen at de kan melde oppstart
av verne lanen uten at Sametin et onsker å delta i en arbeidsaru e.
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Oppstartmelding verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms
med 21 områder
Sametinget oppgir 6 forhold av avgjørende betydning for deres
tilslutning til verneplanen. De ber FM kontakte berørte reinbeite-
distrikt og samiske organisasjoner med spørsmål om behov for
konsultasjoner.
Su lerende naturfa li e re istrerin er for 5 områder.
1. møte i Arbeidsgruppe med medlemmer fra Fylkeskommunen,
Statskog og Fylkesmannen og med møter med kommunene.
17. møter fra 29.5.09 - 27.10.2010
Møter med kommuner, fylkeskommune og berørte lokale parter.
Befarin er av områdene med Arbeids ru e, kommune o k'ent ers
Konsuftas•oner med 6 reinbeitedistrikt o 2 svenske sameb er
Befaringer av resterende områder med Arbeidsgruppa og lokale
kjent ersoner (minus Devddisvuo mi a ødela ve ).
Første faglige gjennomgang fra Direktoratet for naturforvaltning
Siste fa li e •ennom an fra Direktoratet for naturforvaltnin
Hørin s eriode for 17 områder. Felles lokal og sentral høring
Hørin smøter i Målselv o i Nordreisa
Møter med Arbeids ru a.
Fylkesmannens tilråding basert på prosessen vist ovenfor og NML .
Oversendes til Direktoratet for naturforvaltnincY.

24. mars 2009

5.mai.2009

2009 - 2012
29.mai 2009 —27.okt.10

2009 - 2010

22.mars-7.se t 2010
Sommer 2010

30.mars 2011
28.nov. 2012
20.feb. —25.a r. 13
12. o 15. a ri12013
29.mai, 12.juni 2013
21.juni 2013

Trusler mot verneverdiene
De mest aktuelle truslene mot verneverdiene er skogsdrift, herunder vegbygging og
treslagsskifte, hogst og vedhogst. For en del områder er det også mulige planer om
skuterløype, turistanlegg, forsvarets bruk, og i langsiktig perspektiv mulige planer om andre
tekniske anlegg, hyttebming. Tynning av skog for beitebruk, reindriftens trekk og elgjakt.

Viktige endringer under behandlingen av verneplanen
Melding om oppstart i 2009 inkluderte ca 189 000 dekar (189 km2). Før høring er det i alt
tatt ut 55 378 dekar (55,4 km2), inkludert 4 hele områder og deler av de fleste av de
resterende områdene.

Følgende 4 områder ble tatt helt ut av verneplanprosessen før høring, i alt 28 604 dekar:
Stordalen i Storfjord kommune (13 587 dekar) —på grunn av plan om kraftutbygging.
Nedre Divifossen i Målselv kommune (1 808 dekar) og Sleppelva —Kvernelva i Målselv
kommune (9 535) —på grunn av vernebelastning i Dividalen. Rostaåsen i Målselv kommune
(3 775 dekar) —på grunn av at området etter ny registrering ikke fikk verneverdi for skog.

1tillegg ble deler av nesten alle foreslåtte områder tatt ut før høring, totalt 26 774 dekar. 1
Njemenjaikojohka ble det tidlig tatt ut en større del (13567 dekar) fordi det samtidig var
foreslått som landskapsvernornråde, og oppstartarealet var da redusert til ca 5000 daa. De
største uttakene er ellers i Lindovara, Brennskoglia og Sanddalen pga skogbruksinteresser
og i Ånderdalen på grunn av vannforsyning til smoltanlegg og kraft fra samme elv.

Side 6

Side 64



Verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms —FM i Troms sin tilrådning til DN —juni 2013

7.1. Forslag om endringer av grenser

Endrin av grenser
Fylkesmannen foreslår endringer av grensene for 5 områder.

Njemenaikujohka i Kvænangen kommune tas ut slette i vest tilsådd med furu i 2000. Sletta
inkluderer en del gammel kvensk slåttemark. Tatt ut på grunn av menneskelig påvirkning.
Postdalslia i Balsfjord kommune: økt buffer mot RV87, 50 m fra vegens midt1inje og økt
buffer mot Postdalselva i sør på 30 m.
Brennskoglia i Målselv: Ny buffer mot anleggsveg, 20 m fra vegens rnidtlinje.
Grønlia i Bardu kommune: Ny buffer på 15 meter fra grensen mot Polar Zoo.

1. N'emen'aiko'ohka
7. Postdalslia
11. Tverrelvdalen
15. Brennsko lia
17. Grønlia

0 rinneli areal (daa)
TotaltProd.sko

	

40801301

	

1681325

	

126343680

	

35832661

	

896710

N tt areal (daa)*
TotaltProd.sko

ca 3832*

93062327

*Endelige tall er ikke utregnet enda

7.2. Forsla til endrin av navn
Nr 0 rinneli navn

Njemenjaikojohka
N tt navn
Njemenjaikojohka naturreservat/ Njemenaikunj oen
luononreservaatti/ Njemenjåikku.o a luonddureservåhtta
Okstjorddalen naturreservat/ Aksovuonvuorni
luonddureservåhtta/
Lindovara naturreservt/ Lintuvaaranluononreservaatti/
Loddevåri luonddureservåhtta
Gearpmesorda naturreservat/ Kdrmisvaaran luononreservaatti/
Gear mesordda luonddureservåhtta
Hea edalen naturreservat/Lean aviikka luonddureservåhtta
Tverrelvdalen naturreservat/ Gållågåibbevåkki
luonddureservåhtta
Devddesvuopmi naturreservat/Devddesvuomi
luonddureservåhtta

2 Oksfjorddalen

3 Lindovara

5 Gearpmesorda

9 He dalen
11 Tverrelvdalen

14 Devddesvuopmi

7.3. Forslag til områder som tas ut av planen

Roykeneselva
Fylkesmannen tilrår at arealet for utvidelse av Roykeneselva naturreservat som var på høring
(tidligere kalt Bjørnskogen) blir tatt ut av verneplanen fordi det på tross av regional
verneverdi ikke tilforer etterspurte mangler i skogvernet. Det er betydelig motstand mot
vernet fordi området ligger rett opp for Skibotn sentrum med ønsker fra kommunen om å ha
areal tilgjengelig for samfunnsutvikling bla til jernbane og lignende. Det er også skogbruks-
interesser i området og store friluftsinteresser. Et areal ble tatt ut av området før høring.

Skardet
På grunn av at Forsvaret vurderer bruken av Skardet til nærøvingsområde som svært viktig,
tilrår fylkesmannen etter en samlet vurdering at Skardet tas ut av verneplanen. I dette tilfellet
er det lagt større vekt på Forsvarets interesser som står for en nasjonal samfunnsverdi enn de
regionale verneverdiene for skogen i Skardet. Vi vil ta nærmere kontakt med Forsvaret slik
at verdiene for biologisk mangfold i skogen kan ivaretas ved fortsatt bruk av området selv
om arealet ikke vernes gjennom naturmangfoldloven.
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Områdenr. o navn
Røykeneselva naturreservat,
utvidelse
Skardet naturreservat

Bak runn

Ingen mangelinndekking og stor lokal motstand mot vern av
Rø keneselva som li er o for Skibotn sentrum.
Hensyn til nasjonal interesse som nærøvingsområde for
Forsvaret, mot re ional vemeverdi for sko i Skardet.

Forvaltning, økonomiske og administrative konsekvenser
For noen av områdene vil det være ønskelig med forvaltningsplaner. Det er viktig i forhold
til hogst tilbrensel og reparasjon av gjerder til sommerboplass i reindriftsnæring, og for
ønsker om tilrettelegging for friluftsformål, reiseliv mv. Det er i liten grad behov for øko-
logisk skjøtsel. Men i 6 områder er det granplantefelt som på sikt avvikles. Forvaltnings-
planene kan være enkle. Forvaltningsplanarbeid bør komme i gang raskt etter vedtak.

Generelle merknader til verneplanen
Verneplanen ble sendt på horing til lokale og nasjonale høringsparter dvs. fylkeskommune,
kommuner, grunneier (Statskog), reindrift, brukere og andre. Høringsutkastet er kunngjort
ved annonse i pressen og lagt ut til offentlig ettersyn i hver av de berørte kommunene og hos
Fylkesmannen.

Lokal høring til:
Troms fylkeskommune, Statskog, Kvænangen kommune, Nordreisa kommune, Storfjord
kommune, Balsfjord kommune, Målselv kommune, Lenvik kommune, Tranøy kommune,
Bardu kommune, Kommunenes sentralforbund Tromsø, Landsdelskommando Nord-Norge,
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Nord, Reindriftsforvaltningen i Vest-
Finnmark, Reindriftsforvaltningen i Troms, Statens vegvesen Midtre Hålogaland distrikt,
Midtre Troms distrikt, Nord-Troms og Vest-Finnmark distrikt, Statens vegvesen, Region
nord. Statnett SF Region Nord-Norge avd Narvik, Storsteinnes, Storslett, Telenor
servicesenter for nettutbygging, Næringslivets Hovedorganisasjon Tromsø, Skog og
Landskap region Nord-Norge, Åbboråssa reinbeitedistrikt 34, Beahccegealli reinbeitedistrikt
35b, Cohkolat ja Bierttavårri reinbeitedistrikt 36 , Fåvrrosorda reinbeitedistrikt 35a ,
Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt 27, Gielas reinbeitedistrikt 21, Hjerttind/Altevatn
/Fagerfjell reinbeitedistrikt 29. Nord-Senja/Dividalen reinbeitedistrikt 15 , Sør-Senja
reinbeitedistrikt 16, Helligskogen reinbeitedistrikt 24 , Lakselvdalen-Lyngsdalen
reinbeitedistrikt 19/32. Könkämä sameby Lainiovuoma sameby, Saarivuoma sameby,
Talma sameby, Troms Reindriftssamers Fylkeslag, Troms Bondelag, Troms bonde-og
småbrukarlag, Troms sau-o g geitalslag, Troms Skogselskap, Navuona ja Raissa Samiid
Searvi, Storfjord sameforening, Storfjord Sjøsameforening, Sør-Troms SFF, Hålogaland
samiske forening SFF, Kvænangen Qven- og sjøsamisk forening, Allskog BA, Kvænangen
skogeierlag, Nordreisa skogeierlag, Lyngen og Storfjord skogeierlag, Balsfjord/Malangen
skogeierlag, Målselv skogeierlag, Midt-Troms skogeierlag, Indre Sør-Troms skogeierlag,
Bardu skogeierlag, Ovre Sappen grendelag, Skibotn Bygdeutvalg. Jøvik- og Tranøybotn
grunneierlag, Salangsdalen grunneier- og utmarkslag, Utmarksrådet, Troms Utmarkslag,
Bondelagets servicekontor AS, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Troms, Kvænangen
JFF, Nordreisa jeger- og fiskerlag, Indre Balsfjord JFF, Overbygd Jeger Og Fiskeforening,
Fjellfroskvatn Fiske og utmarkslag, Indre Senja JFF, Bardu JFF, Salangen JFF Tranøybotn
og omegn JFF„ Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget, Fortidsminneforeningen, avd
Troms, Forum for natur og friluftsliv (FNF), Troms, Harstad Turlag, Senja Turlag
Ishavskysten friluftsråd, Midt-Troms friluftsråd, Natur og Ungdom Troms/Nord-Norge,
Naturvernforbundet i Troms, Norsk Ornitologisk forening (NOF), Målselv og omegn
lokallag av NOF, Nordnorsk botanisk forening, Troms 4H, Sappen leirskole, Statskog
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Fjelltjenesten, Tromsø Museum - Universitetsmuseet, Zoologisk fagenhet, Tromsø Museum,
Nord-Troms Museum, Sør-Troms Museum, Midt-Troms Museum, Indre Sor-Troms
Distriktsmuseum, Ungdomslaget Freidig, Ungdomslaget Håpet, Polar Zoo AS, Ymber AS,
Kvænangen Kraftverk AS, Hålogaland Kraft AS, Salmar Nord AS, Flattavarre Utvikling AS,
Aadne Olsrud, Kjartan Stenvold, Elin Rostadmo, Halvor Fagernes, Odd Rorbakk,

Sentral høring til:
Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Statens
landbruksforvaltning, Reindriftsforvaltningen, Såmediggi/Sametinget, Riksantikvaren,
Norges vassdrags- og energidirektorat, Direktoratet for mineralforvaltning, Fiskeridirek-
toratet, Oljedirektoratet, Kommunenes sentralforbund, Forsvarsbygg. Post- og teletilsynet.
Norsk institutt for naturforskning (NINA), Kartverket, Norges Geologiske Undersøkelser
(NGU), Avinor AS, Luftfartstilsynet, Statskog SF, Statnett SF, Statkraft, Statens vegvesen
Vegdirektoratet, Statens navnekonsulentar for norske stedsnavn i Nord-Norge, Navne-
konsulenttjenesten for samiske stedsnavn i Sårnediggi, Statens navnekonsulentar for kvenske
navn, Norsk institutt for skog og landskap, Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag,
Norsk Bonde- og Småbrukarlag , Universitetet for miljø og biovitenskap, Universitetet i
Tromsø, NT- fak, Universitetet i Bergen, Universitetets naturhistoriske museer og botanisk
hage, Universitetet i Oslo Biologisk institutt, NTNU, Fakultetet for naturvitenskap og
teknologi, Norskog, Samenes Landsforbund, Samenes Folkeforbund, Norske Samers
Riksforbund, Norske kveners forbund, Norske Reindriftssamers Landsforbund, Norsk Sau
og Geit, Norges Fjellstyresamband, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SAB1MA),
Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, World Wildlife Fund, Norsk Zoologisk forening,
Norsk Ornitologisk forening, Norsk Orkideforening, Norsk Botanisk forening, Norsk
Biologforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges
Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite, Norges Handikapforbund, Norges
Miljøvernforbund, Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes landsforbund (FL),
Friluftslivets Fellesorganisasjon (FNF), Norges Luftsportsforbund, Norsk Organisasjon for
Terrengsykling, Norsk Industri, Norsk Miljøkraft AS, Kommunesektorens interesse- og
arbeidsgiverorganisasjon, NHO Reiseliv, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening,

Det korn inn 79 høringsuttalelser til verneforslaget.

Hørin suttalelser fra Sentrale o lokale hørin s arter —sko ern å stats runn:
Sentrale hørin sinstanser Horing 20.februar - 25.a ril 2013
Allsko SA
Arbeidsde artementet (AD)
Direktoratet for mineralforvaltnina (DMF)
Forsvarsb
Forsvaret, Hæren, Hærens 0 erasjonsstøtteavdelin
Kartverket www.sestedsnavn.no
Naturvernforbundet i Norae o Troms (etter frist)
Nordkalottfolket
Norges Geologiske undersøkelser (NGU)
Norske reindriftssamers landsforbund (NRL)
Sametinaet/Såmedi i Forsla til samiske navn
Sametinaet
S råkrådet. Kvensk stedsnavnstjeneste Forslaa til kvenske navn
Statens landbruksforvaltnin (SLF)

Kommuner
Balsfjord kommune i felles uttalelse fra ordførere
Balsfjord, Storf ord o Målselv
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Balsf ord kommune, (etter frist),
Bardu kommune v/ordfører Arne N sted
Kvænanaen
Lenvik kommune (etter frist)
Målselv kommune
Nordreisa kommune
Storfiord kommune
Trano kommune
Ordførerne i Storf ord, Balsf ord o Målselv

Re ionale o lokale etater
Reindriftsforvaltningen i Troms
Reindriftsforvaltninaen i Vest-Finnmark
Halti kvenkultursenter
Midt-Troms Museum
Troms F 4keskommune
Statens Ve vesen, Re ion nord
Næringslivest Hovedorganisasjon, NHO region
Troms

Grunneier o reindrift
Statsko SF
Beahce ealli rbd 42
Lainiovuorna sameb
Gielas rbd 21
Nord-Senja rbd 15

Re ionale o lokale forenin er ocr rivat - ersoner
Bardu sko eierla
Fjellfroskvatn fiske og utmarkslag
Gunn Marit Nordber
Gårdbrukerne i Oksf ord v/I.Enoksen ou P-J.L ngmo
Kvænan en je er o fiskeforenin
Kvænan en Je er-o fiskerforenin
Kvænangen ven og sjosameforening
Lokalbefolkningen i Reisadalen og Oksfjord-
dalen ved Arild Sundby m.f.
Midt-Troms sko eierla
Målselv bondelag v/Mette Pedersen Anfeltmo
Målselv Bonde og Småbrukarlag v/Oyvind Tollefsen
Målselv Skogeierlag v/Odd Kjellmo
Målselv Sau oa Geit v/Geor He stad
Målselv sko eierla
Nordreisa Bonde- oa Småbrukarla
Nordreisa Idrettslag inkludert IL Orientering
Nordreisa sko eierlaa
Norsk Ornitolo isk Forenin Avd. Troms
Siri-Janne Koht
Siri-Janne Koht (2)
Skibotn idrettsla inkl. o- ru a
Statskog SF re ionutvalaet, (etter frist)
Ter'e Nordber
Tranøybotn o omegn jeger- og fiskerforenina

Sak 31/13 i kommunest ret 29.4.13

Sak 24/13 i formannska et 24.4.13
Sak 43/12 i kommunest ret 25.4.13
Sak 35/13 i kommunest ret 25.4.13
Sak 13/13 i kommunest ret 14.3.13
Sak 24/13 i kommunest ret 24.4.13
Sak 23/13 utval PND 17.4.2013
Felles uttalelse

Interkommunalt selska

Vedlegg: 3 underskriftslister med
100 underskrifter, ett kart.

Felles uttalelse

Vedtak i sak 14/13 Mai
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Troms Bonde- o Småbrukarla
Troms Bondela
Troms idrettskrets
Troms Orienterinaskrets
Troms Orienterinaskrets
Troms skoaselska
UL Freidi
UL Hå et
Øverb d Jeaer- o fiskerforenina

Re ionale o lokale nærin sbedrifter
Kvænangen Kraftverk AS
Målselv Sko drift AS
Polar Zoo AS
Troms Kraft Produksjon AS
Tronsanes Cam in v/Heidi o Ken Henriksen
Varm i Nord AS

Su lerende uttalelse

Uttalelser med enerell tilslutnin til verneforsla et:
Følgende har sendt svar, og gir positiv tilslutning til verneforslaget på mer generelt grunnlag.
Arbeidsde artementet som ikke har merknader og Statens Ve vesen Re ion Nord , da
utkastet ikke berører Europaveg eller Fylkesveg.

9.1. Generelle merknader fra lokale høringsparter

I tilrådingen gjengis her sammendrag av uttalelser. Alle innkomne uttalelser følger saken i
sin helhet.

Troms F Ikeskommune: Sak 29/13 den 20.mars 2013 i Troms Fylkesting
Vedtak (enstemmig):

Troms fylkesting stiller seg bak kritikken som er framkommet til vern av skog på
Statskog SF sin grunn i Troms. Manglende medvirkning fra berorte brukere og
myndigheter har ført til unødig store konflikter mellom bruk og vern. Ved sendere
tilsvarende prosesser må medvirkningen fra berørte brukere og myndigheter tas
hensyn til i mye større grad.

Fylkestinget i Troms viser til tidligere uttalelser, der vi har vært svært kritiske til at
store deler av fylket skal vernes. Vi kan ikke akseptere ytterligere vern av områder
som er viktige for lokalbefolkning og lokal og regional verdiskaping.

Spesielt vil vi rette oppmerksomheten mot områdene Heggedalen, Lindovara og
Tverrelvdalen. Tverrelvdalen ligger inne i fjellheimen i indre deler av Målselv
kommune der det fra før er store vernearealer. I høringsdokumentet beskrives
området i liten grad å dekke inn mangler med dagens skogvern. Området har viktige
skogressurser og vil være svært viktig for utvikling av utmarksbasert turisme i Indre
Troms. I Lindovara er det friluftsinteresser og skogbruksinteresser, og området
ligger helt ned til bebyggelsen på Sappen. I Heggedalen finnes losmasser i området
som kan være verdifulle, og bjørke- og furuskogen er viktige ressurser for
kommunen og befolkningen. Fylkestinget ber derfor at disse tre områdene tas ut av
verneprosessen.

Troms fylkesting mener at alle som var i søknadsprosess for tillatelse/konsesjon på
tidspunktet for kunngjøring av oppstart av verneplanarbeidet, bør bli
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erstatningsberettiget i forhold til kostnader opparbeidet før verneplanarbeidet ble
kunngjort.

Kommunene: Alle de 8 kommunene har uttalt seg skeptisk til verneplanen, gjennom
kommunestyrevedtak for 5 kommuner, vedtak i andre utva1g for 2 kommuner og ordførers
uttalelse fra 1 kommune. Møte mellom ordførerne i de tre kommunene Storfjord, Balsfjord
og Målselv har kommet med en felles uttalelse fra møte den 3.4.2013 der de ber om at
verneplanen stoppes.

Kvænanaen kommune: Vedtak i Kvænangen Formannskap 25.4.13:
"Bruk er det beste vern. Kvoenangen kommune har en mangfoldig natur og kultur. Den
forvaltes best gjennom at det gis muligheter for tradisjonsbruk av lokalbefolkningen. Det
foreslåtte verneområdet vil utestenge lokalbefolkningens muligheter til å nyttiggjøre seg
området med tanke på næringsinteresser og utvikling av kommunen. Kvænangen kommune
har samlet sett nok areal som er vernet. Kvænangen kommune går i mot forslaget til
verneplan slik det erframlagt". Forslaget fra Kp/AP ble enstemmig vedtatt satt opp mot
rådmannens innstilling.

Nordreisa kommune: Vedtak i sak 13/13 i Nordreisa kommunestyre:
"Per i dag er 920 km2 av kommunen vernet. Bruk er beste vern. Nordreisa kommune har en
mangfoldig natur og kultur. Dette skal viderefores på best mulig måte sammen med
muligheter for næringsutvikling og annet. Det er beklagelig at vernemyndigheten ikke tar
hensyn til at verneplan berorer kommunen sterkt og spesielt grender og næringsinteresser
(les gårdsbruk) og utvikling av kommunen. Nordreisa kommune har samlet sett nok areal
som er vernet. Nordreisa kommune går imot verneplan for kommunen slik den erfremlagt".

Storf ord kommune: Vedtak i sak 24/13 i Storfjord kommunestyre (møte 24.4.13):
"Storfjord kommune går i mot utvidelsen av Roykeneselva naturreservat. Forslag til forskrili
om verneplan for skog. Vern av Roykeneselva naturreservat i Storfiord kommune, Troms
,ffike må forkastes. Det foreligger ikke et tilstrekkelig miljefaglig grunnlag for vern av det
foreslåtte området" . Enstemmig vedtatt.

Balsf ord kommune: Kommunestyrevedtak sak 31/3 den 29.04.13
I. Balsfjord kommune viser tilfelles uttalelse av 3.4.2013 fra ordforerne i Målselv,

Storfjord og Balsfford. og slutter seg til tidligere merknader fra Målselv kommune mot å
viderefore verneplanprosessen. Det vises også til enstemmig vedtak i.ffikestinget i Troms
Onlverneplanen.
Det er ikke gjennomfort konsekvensutredning av verneforslaget, og det er ikke foretatt
vurdering av verneverdiene i de 60 % av skogen i Troms som "verner seg sjol".
Balsfjord kommune må peke på at et vern av områdene i Tamokdalen samt også
tilliggende områder i Målselv kommune, vil legge sterke begrensninger for
næringsvirksomhet generelt og hindringer for utviklingen av reiselivet i kommunen og i
Tamokdalen spesielt. Bedriften "Lyngsfjord Adventure" har hatt en nesten eventyrlig
utvikling og medvirket til sterkt optimisme i en del av kommunen som har hatt meget stor
nedgang ifolketallet. Reiselivet i Tamokdalen er gitt en sentral plass i kommuneplanens
arealdel.

Dersom et vern likevel skal presses igjennom, må det foretas grundige vurderinger av
avgrensinger ogvernebestemmelser slik at restriksjonene blir minst mulige".

Lenvik kommune: Kommunestyrevedtak i sak43/13 den 25.4.2013 (enstemmig):
"Lenvik kommunestyre går i mot forslaget til vern av Heggedalen. Dette fordi eksisterende
vernede skogområdet på Senja ivaretar skogtypene i Heggedalen.
Heggedalen inneholder verdifidle ressurser for kommunen og befolkningen, slik som rike
lauvtrelbrekomster av bjork, litru og løsmasser som kan utnyttes i næringssammenheng i
framtiden".
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Tranøy kommune:  Utvalg for plan, næring og drift i møte 17.4.2013 Vedtak i sak 23/13:
"Utvalg fOr plan, ncering og drift viser til Fylkesmannens horingsforslag om utvidelse av
verneområder på Statskog SFs grunn i Tranoy. Utvalget vil presisere at mer enn nok av
arealet i Tranoy kommune er vernet og er i utgangspunktet mot utvidelse av Ånderdalen
nasjonalpark. I forslaget til utvidelse av nasjonalparken er det ikke noen av de opplistede
naturtypene i pkt 9.10.2 som ikke finnes innenfOr dagens nasjonalpark. Utvalget er likevel
fornoyd med at vesentlige bemerkninger fi-a kommunen til Fylkesmannens forste utkast til
utvidelse av Ånderdalen nasjonalpark synes å være ivaretatt".

Målselv kommune: (sammendrag av kommunestyrevedtak) Målselv kommune stiller seg bak
kritikken av prosessen ved oppstart da de mener at sentrale deler av NMLs krav til
medvirkning ikke er fulgt. Kommunen stiller seg tvilende til kunnskapsgrunnlaget. Vern av
de foreslåtte områdene i Målselv er ikke i tråd med de faglige anbefalingene om i Nord-
Norge kystnære, lavereliggende strøk og mellomboreal sone. Fanger ikke opp de mest
verneverdige områdene og prioriterer ikke skogbruksmessig ulønnsomme områder (jf
st.meld 25). Vedtatt vernemål for Nordland og Troms er sannsynligvis oppfylt.
Kommunen aksepterer ikke at store arealer som ikke oppfyller mangler og som er viktig for
lokal og regional verdiskapning blir unntatt lokal styringsrett. Krever verneprosessen på
Statskog SFs grunn i Troms stoppet. Målselv kommunestyre ber ordfører/varaordfører om å
løfte sake til et høyere politisk nivå, samt sørge for at spørsmål omkring skogvernets prosess
og målsetting blir stilt til FM og DN og MD.

Bardu kommune:  (sammendrag av brev). I Bardu kommune er Polar Zoo sterkt berørt av det
skogområdet som er foreslått vernet. Det er viktig at det tas tilstrekkelig hensyn til de behov
bedriften har for tilrettelegging for drift og vedlikehold av parken. Dette kan gjelde
transportbehov i forbindelse med oppsyn og vedlikehold av gjerdene, men også nødvendig
tiltak dersom dyr skulle rømme fra innhegningen.
Det bør vurderes om allerede vernede områder oppfyl ler kravet til å sikre biotoper og
artsrnangfoldet.
Foreslåtte vernede skogsområder som egner seg for aktiv skogbruk bør erstattes med
skogsområder som ikke er økonomisk drivbare der verneinteressene også blir ivaretatt. Det
er viktig at ytterligere vern av områder i Troms gjennomføres i god dialog med lokale
interesser.

Reindriftsforvaltnin en i Vest-Finnmark skriver at det er viktig at utarbeidelse og forvaltning
tar høyde for at reindriftsnæringen er aktiv bruker av områdene. I arbeid med rein vil det
oppstå uforutsette situasjoner som fører til bruk av motorkjøretøy utenom det som
framkommer i en distriktsplan. Dette må en forvaltningsplan ta høyde for.
Reindriftsadministrasjonen anmoder om at det blir tett samarbeid med de distrikter som blir
berørt av landskapsvernområdene i arbeidet med forvaltningsplanene.1fr reindriftsloven §62
skal det utarbeides distriktsplaner med opplysninger om virksomheten i distriktet som er
nødvendig for offentlig planlegging. Distriktsplaner vil i all hovedsak være dekkende for
den reindriftsfaglige delen i en forvaltningsplan.
For å skape forutsigbarhet og unngå problemstillinger knyttet til aktiv bruk av områdene
anmoder Reindriftsforvaltningen om at distriktsplaner blir integrert i forvaltningsplanene til
de aktuelle områdene.

Reindriftsforvaltnin en i Troms er i utgangspunktet positive til vern av skog såfremt
forskriftene tar høyde for at reindriftsutøverne kan drive på tilnærmet samme måte som de
gjør i dag også etter at evt. vern er vedtatt. Reindriftsforvaltningen er positiv til at det i
forskriftenes § 1 siste del står at: "Formålet omfatter også bevaring av det samiske
naturgrunnlaget". Også de generelle unntakene fra vernebestemmelsene § 4 og de generelle
unntak fra ferdselsbestemmelsene (§ 6) er positivt for reindriften.
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Reindriftsforvaltningen anfører at de vil miste rettigheter ved vern. Også på praktisk del som
motorisert ferdsel på barmark, uttak av brensel og oppføring av midlertidige gjerder osv.
Reindriftsforvaltningen synes det er svært lite hensiktsmessig at distriktene pålegges å søke
om dispensasjon i(§7) til motorferdsel på barmark, uttak av brensel, start/landing av
helikopter, oppføring av midlertidige gjerder og samleanlegg. Flere av distriktene forholder
seg til flere verneområder. Det er vanskelig å planlegge hvor barmarkskjøring skal foregå, og
i tillegg er vernegrensene ikke godt synlige i terrenget.

Reindriftsforvaltingen mener at det i forskriften bør være generelt unntak (§ 4 og § 6) for
bruk av lett barmarkskjøretøy, samt bruk av helikopter i forbindelse med utøvelse av
reindrift. For uttak av trevirke mener de at reindriftsutøverne skal kunne benytte områdene i
tråd med reindriftsloven § 25 "Brensel og trevirke i det samiske reinbeiteområde", og at dette
tas med i forskriften.
For øvrig støtter Reindriftsforvaltningen i Troms opp under distriktenes merknader nevnt i
høringsutkastet kap 4.6.4.1 om behov for barmarkskjøring, uttak av ved/stolper, bruk av
helikopter, tynning av flyttevei, oppføring av gjerder osv.
Av de 17 områdene er 12 innenfor Troms reinbeiteområde. De 12 områdene berører 10 av
rbd/samebyene som sokner til Troms reinbeiteområde.

Grunneieren Statsko SF. Oppfyllelse av nasjonale mål for skogvern og verneverdien av et
område må avgjøre om området skal vernes. For Statskog SF er det vesentlig at formålet
med vernet avgjør hvilke områder som vernes. Statskog SF legger til grunn at det er behovet
for supplering av produktiv skoz som er hovedformålet med denne verneprosessen. God
arrondering fører til at annet areal naturlig følger med for at områdene skal få god
avgrensningen. 1verneforslaget er det også tatt med store arealer over skoggrensen som
Statskog SF prinsipielt mener ikke burde vært med i verneforslaget. Arealene over
skoggrensen inneholder ingen registreringer av direkte betydning for skogvern.
Kartgrunnlaget over produktiv skog i Troms er mangelfullt og tallene for produktiv blir
deretter (viser til kap 2.2.1 i horingsdokumentet). Dette er uheldig og skogressursene burde
vært nøyaktig kartlagt, da formålet med naturreservatene er skogvern.

Verneplanprosessen er gjennomført av FM i samarbeid med ei arbeidsgruppe hvor Statskog
(grunneier) har vært representert. Statskog ser positivt på at FM nedsatte ei arbeidsgruppe i
et forsøk på å sikre medvirkning i arbeidet, og å ivareta både bruk og vern av områdene.
Fylkesmannen overleverte 15. oktober 2010 sitt horingsutkast for skogvern på Statskogs
grunn i Troms til faglig gjennomgang hos DN. Dette var et omforent forslag utarbeidet av
arbeidsgruppa (bestående av representanter for Statskog SF, fylkeskommunen og Fylkes-
mannen), og å betrakte som et kompromiss for skogvernet. Kun et sammendrag av
arbeidsgruppas merknader til prosessen er gjengitt i høringsutkastet fra FM i forhold til
15.oktober 2010.

Statskog viser til og støtter arbeidsgruppas vurderinger og uttalelser av 15.oktober 2010, og
framhever særlig begrenset mangelinndekking, mangelfulle oversikter og kartlegginger av
(natur)verdiene både i og utenfor eksisterende og eventuelt framtidige verneområder.4 av de
mest konfliktfylte områdene ble tatt ut av verneplanen og er ute av planarbeidet, derav 3
områder i Målselv. Hensynet til lokalbefolkningen og andre samfunnsinteresser veide tungt.
Statskog ser positivt på denne avgjørelsen.

Høringsdokumentet som FM sender ut til offentlig ettersyn er endret i forhold til hørings-
utkastet som ble sendt fra FM høsten 2010. Arbeidsgruppas forslag danner grunnlaget for
hvilke områder som er tatt med i høringsforslaget, med unntak av tre områder:
Tverrelvdalen, Heggdalen, Lindovara. I tillegg var Njemenjaikojohka (nå foreslått som
naturreservat) foreslått inkludert i Kvænangsbotn landskapsvernområde. Disse områdene er
tatt inn i verneplanen etter instruks fra DN.
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For 13 av de 17 områdene er foreslått vern iht. arbeidsgruppas forslag, og kun to av disse
kommenteres nærmere av Statskog SF.

Områder som er endret etter instruksjon fra DN: Njemenjaikujohka, Lindovara, Heegdalen
og Tverrelvdalen. Se under kap.10. Kommentarer til Gearpmesorda og Revelva
Se under kap. 10. Merknader til det enkelte område som foreslås vernet.

Statskogs oppsummering/konklusjon: FM overleverte 15.oktober 2010 sitt høringsutkast for
skogvern på Statskogs grunn i Troms til faglig gjennomgang hos DN. Dette var et omforent
forslag utarbeidet av arbeidsgruppa og å betrakte som et kompromiss for skogvernet.
Statskog står ved forslaget, og slutter seg til arbeidsgruppas konklusjon fra 2010:

Det er (fortsatt) rom for beskjæringer i flere av områdene som er foreslått vernet
Alle områdene som bidrar i stor grad til å dekke inn mangler med eksisterende
skogvern foreslås vernet. Dette gjelder følgende områder: Oksfjorddalen,
Gearpmesorda, Revelva og Brennskoglia.
Tre områder foreslås inkludert i andre verneområder: Njemenjaikujohka i
Kvænangsbotn landskapsvernornråde, Jøvik = Ånderdalen nasjonalpark og
Bjørnskogen = Røykeneselva naturreservat utvidelse.

Troms skogselskap 

Da det er høgst sannsynlig at fleire verneframlegg vil komme, er det viktig at Statskogvernet
nå begrenses til et minimum (rik løvskog/frivillig vern, bekkekløfter, og andre formål og
opplegg for vern der skog blir berørt). Konklusjon: Troms skogselskap arbeider for skogens
mangfold. Skogvern er en del av dette. For skogselskapet er det også viktig at skogen
forvaltes som en viktig ressurs for busetting og verdiskaping i bygdene og i landet. Troms
skogselskap sin mening er at det framlagte forslaget til vern må begrenses tilde deler av
areala som er driftsmessige 0-områder. I tillegg bor viktige bygdenære områder tas ut. Med
de pålagte miljørestriksjoner skogbruket har, og de store skogområda som ikke drives, er det
neppe særlig behov for utvida vern på de arealtypene som dette verneforslaget omfatter.
Dette skogvernet må derfor begrenses. Troms skogselskap foreslår reduksjon av alle
områdene av hensyn som nevnt over.

Lainiovuoma sameb v/ordforande Per-Gustav Idivuoma
Onsker at det skrives inn i planen at den første Lappekodicillen av 1751 er rettsgrunnlaget
som samebyens reindrift hviler på. Støtter seg til Sarnetinget synspunkter og mener at disse
bør ligge til grunn for arbeidet på områdenivå. Har ikke oversikt over hva som kan være
berettiget for erstatning i verneplanen.
Områdene er utpregete kulturlandskap som har blitt fonnet av bruk i en historisk tidsperiode
som strekker seg langt tilbake i tid. Viktig for samebyen at det fremgår av teksten under
verneverdier at det handler om historiske kulturlandskap som skal beskyttes.

UL Freidig
Mener det er vernet nok i vegetasjonssoner (høyde/varme) og seksjoner (oseanitet) på
innlandet. Avvik i kunnskapsgrunnlag, både om hva som er vernet og hva det er behov for å
verne, inkludert i hvilke vegetasjonssoner. Vernet fanger ikke opp de mest verneverdige
områdene. Mener det vernes store arealer i strid med faglige anbefalinger. UL Freidig krever
at hele verneprosessen for skog på Statskog SFs grunn i Troms stoppet.

Overb d Je er- o Fiskerforenin (0JFF) støtter klagen ungdomslagene sendte til DN
(MD) 25.6.2012. OJFF mener foreslått vern vil forringe det organiserte friluftslivet, deriblant
jakt- og fiskeopplevelsen. Foreningen mener allerede gjeldendene restriksjoner ej NML,
fril.lov, rnotorferdsellov, viltlov, forurensningslov, PBL osv er mer enn tilstrekkelig vern for
å bevare det biologiske mangfoldet i skogen.
OJFF ber myndighetene om å lytte til lokalbefolkningen og at pågående verneprosess stanses
i Indre Troms. Sekundært ber OJFF om at det nyanseres mer i foreslåtte forskrifter herunder
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at det tillates virksombet som etter all sannsynlighet ikke bar negativ effekt på det biologiske
mangfoldet i de foreslåtte områdene.

UL Håpet:  Styremøtevedtak 4.4.2013: "Med bakgrunn i ovennevnte som går på at verna
areal ikke er oppdatert, manglende medvirkning ifølge Naturmangfoldloven, viktige
endringer og utelatelser i høringsdokumentet, svært liten mangelinndekking og ignorering av
tilråding av vern i nullområder krever U.L. Håpet at denne verneprosessen stoppes!

En viser og til at Målselv kommune og Dividalen i særdeleshet har avgitt store arealer i
tidligere vernerunder, og vil understreke at Brennskoglia og Tverrelvdalen i Målselv er
særdeles viktig å ha lokal råderett over, både for lokalbefolkning og kommune. I tillegg er
Målselv kommune belastet med andre store bandlagte arealer i forbindelse med rovdyrsoner,
forsvarsaktivitet, vassdragsvern, inngrepsfrie soner osv.
Skal det være noe mening i høringsrunder og framtidig tillit til vernemyndigheter forventer
vi forståelse for at lokalbefolkning og kommune sier fra om at nok er nok. Samtidig har vi
forventninger til at også lokalbefolkning og kommuner i resten av fylket slipper å føle seg
overkjørt gjennom tvangsvern"

Midt-Troms Museum: Museet ønsker strengere restriksjoner og viser til bestemmelser i
skogvern- område i Norrbotten Lån i Sverige. Konklusjoner:
Midt-Troms Museum synes det er bra at skogvernet nå får et loft i form av vern på
statsgrunn, men vernet forringes etter vårt skjønn av en serie faktorer:

Registeringer av biologiske verdier i områdene er litt for snevert og kunne med
fordel vært utvidet til også å inkludere virvelløse dyr, i det minste utvalgte
insektgrupper. Metoden for naturtypekartlegging og verdisetting har også sine
svakheter.
Utvalget av verneområder bærer for stort preg av å være et kompromiss-forslag
mellom naturverninteresser og utmarksnæringene. Derfor føler vi oss ikke sikre på at
de beste og biologisk sett viktigste områdene av skog på statsgrunn er inkludert.
Forskriftene er også sterkt preget av kompromisstanken, faktisk i så stor grad at det
reelle vernet av områdene blir minimalisert dersom unntak- og dispensasjons-
mulighetene som ligger i forslaget til forskrifter, blir brukt i større grad.

Det er behov for å tenke nytt i norsk naturvern. Vi kan ikke lengre kun tenke areal og
naturtyper når vi skal se på hvor godt vernet er i et gitt område, man må også vurdere hvor
strengt vernet er, om det beskytter mot bruk og aktiviteter som kan forringe natur-verdiene
og om det virkelig tar vare på naturen slik hensikten er.

Nærin slivets hovedor anisas'on —re ion Troms: mener det har vært en omfattende prosess,
ikke optimal i startfasen. NHO synes det er svært negativt at DN instruerer FM om å øke
vernearealet i disse tre områdene, Lindovara. Tverrelvdalen og Heggdalen. Naturtypen i de
utvidede områdene er enten karakterskog i Troms, eller innehar ikke spesielle verneverdier.
Lokalbefolkningen blir avskåret fra en av sine næringsaktiviteter som er vedproduksjon eller
skogbruk. NHO Troms ber om at dette blir overprøvd og omgjort.

Rett til erstatning for restriksjoner på bruksendring som krever offentlig tillatelse gjelder
bare dersom slik tillatelse var gitt før det ble kunngjort oppstart av verneplanarbeidet. NHO
Troms mener dette er en uheldig praksis som burde vært omformulert slik at alle som var i
søknadsprosess for tillatelse på tidspunktet for kunngjøring av oppstart av verneplanarbeidet
burde være erstatningsberettiget.

9.2. Generelle merknader fra sentral høring
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Statens landbruksforvaltnin : Statens landbruksforvaltning har ingen merknader til
forslaget. I verneforskriftene er det generelt tillatt med bl.a beiting, vedlikehold av
bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet. Videre
er det gjort et generelt unntak fra ferdselsbestemmelsene for nødvendig transport i
forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Det er også spesifiserte
dispensasjonsbestemmelser for nødvendig motorferdsel i forbindelse med utkjøring av
saltstein på snødekt mark samt hogst av etablerte plantefelt.

Forsvarsbygg: I to verneforslag har Forsvaret kontraktsområder hvor det foregår øvelser
som inkluderer bruk av lettere terrengkjøretøy, herunder skuter og beltevogn. Dette er
ovingskapasiteter som er svært viktige for Forsvaret i disse områdene og som eventuelt må
erstattes et annet sted dersom verneplanene blir vedtatt. Uttalelsen omhandler nå i all
hovedsak Skardet, se kap 10. Dersom det viser seg at det ikke er mulig å kombinere
verneformålet med Forsvarets aktiviteter, medfører verneforslaget at to nasjonale interesser
må veies opp mot hverandre på departementsnivå

Forsvaret: Verneforslaget omfatter områder der Forsvaret har interesser i form av
øvingsområder. Forsvaret og Statskog har en avtale om scooter- og beltevognløyper som
strekker seg fra området Altevatn til Reisa Nasjonalpark. Hensikten med disse løypene er å
gi Forsvaret mulighet til å gjennomføre øvingsvirksomhet som ikke får plass innenfor
grensene til skyte- og øvingsfeltene. Det er av stor betydning at loypenettet er
sammenhengende og at traseene går i områder som er sikre i forhold til skred. Flere av de
foreslåtte verneområdene vil avskj ære dette løypenettet. Se områdene Skardet,
Tverrelvdalen, (Revelva), Devddesvuopmi, Brennskoglia og Grønlia i kap 10. Merknader til
det enkelte område som foreslås vernet.

Forsvarets tilstedeværelse i Troms er betydelig. Samtidig er omfanget av båndlagte områder i
fylket relativt stort. Forsvaret ber derfor om at det tas høyde for at Forsvaret må kunne
gjennomføre aktivitet som ikke strider med formålet i områder som underlegges vern.

Kartverket: En del av forslagene til navn på verneområdene finnes ikke i Sentralt
stedsnavnsregister (SSR). Kartverket forutsetter at forholdet til stadnamnslova og SSR
bringes i orden med det første.

Sametinget: Konsultasjoner er utført i 2010 mellom flere reinbeitedistrikt/samebyer og FM i
Troms. Imidlertid registrerer vi at utformingen av verneforskriftene i liten grad er omhandlet
i disse møtene. Flere av reinbeitedistriktene /samebyene har i forbindelse med horingsrunden
uttalt at det bør innarbeides generelle unntaksbestemmelser for bruk av barmarkskjøretøy i
forbindelse med reindrift. Dette er pr i dag ikke innarbeidet i forskriftsforslagene.
Fylkesmannen i Troms arbeider med ferdigstilling av innstilling til DN. På bakgrunn av det
nevnte ber vi om at Direktoratet for naturforvaltning direkte kontakter berørte samiske
interesser for konsultasjoner om verneforslagene (med forslag til verneforskrift). Dette for å
avklare om det er grunnlag for å gå videre med verneforslagene, og eventuelt på hvilke
vilkår. Sametinget ber også om at Sametinget kontaktes av DN for konsultasjoner.

Direktoratet for mineralforvaltnina: Anmoder om at verneforskriftene åpner for leting og
undersøkelser av mineralske forekomster og at DMF gis adgang til sikring og tilsyn med
eventuelle områder med gammel gruvedrift. Viser til mineralloven med forskrifter.

9.3. Protokoll fra konsultasjon med reinbeitedistriktene
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6 reinbeitedistrikt og 2 svenske sarnebyer ba om konsultasjon med Fylkesmannen. Det ble
avholdt konsultasjoner i tiden 3.3. —7.9. 2010.

Fylkesmannen har forsøkt å trekke ut essensen av de 8 protokollene (av disse er 2 protokoller
skrevet i samme notat med to distrikt i hver). Se også kap 10 under hvert enkelt område.

Reinbeitedistriktene og samebyene informerte om sin drift og sine behov i verneområdene.
Det framgikk gjennom de fieste konsultasjonene at reindriften var positiv til beskyttelse av
beitearealer gjennom vern, men at de ikke ønsket restriksjoner på drift av reindriftsnæringen.
De mente at generelt unntak skulle gjelde for drift av reindriftsnæring. De ønsket ikke å søke
om dispensasjon for aktiviteter i næringen som barmarkskjøring, bruk av helikopter, uttak av
ved til brensel og gjerdestolper, tørr furu til opptenning, oppsett av midlertidig fangarm til
gjerde, samt tillatelse til bygging av nye gjerder.

Konklusjon fra konsultasjonene var:
Reinbeitedistriktet er informert om den planlagte prosessen for vern av skog på
Statskog SFs eiendom i Troms
Reinbeitedistriktet er invitert til befaring i området 2010. /Reinbeitedistriktet
ønsker at det blir felles befaring i området.
Fylkesmannen er informert om reinbeitedistriktet/samebyens bruk av områdene som
utredes for vern, og vil ta med opplysningene i det videre arbeidet slik at forskrifter
og avgrensninger kan tilpasses denne bruken.

Saarivuoma sameby ønsket i tillegg å bli tatt med i konsekvensutredningen av vernet som ble
spesielt foretatt for områdene i Målselv kommune.
Fylkesmannen har mottatt protokoller underskrevet av Johan Anders Eira, distriktsformann i
Gielas reinbeitedistrikt og Knut Nergård prosessansvarlig i skogvernprosjektet, mottatt
23.5.11, av Mikkel A.A. Gaup, styremedlem i rbd 42, mottatt 6.6.1, av Per-Gustav ldivuoma,
ordförande i Lainiovuoma sameby 29.5.11 og fra Saarivuoma sameby ved ordförande Per-
Anders Nutti 6.juni 2011.

9.4. Fylkesmannens tilrådning om generelle forhold

9.4.1 Omfan o vernebehov
N1NA —Skogforsk anslo i 2002 at 10 —30 % av skogarealet bør tilgodeses for biologisk
mangfold, som en kombinasjon av vern, miljøtiltak i skogbruket og ikke-hogst av 0-områder.
Av dette anslås vern av 4.5 % av den produktive skogen som et minimumsnivå på lands-
basis. For Nord-Norge unntatt Finnmark var det anslått et minimumsbehov for vern 3.7 % av
den produktive skogen. N1NA anfører at omfanget av vern heller bør ligge litt over minimum
enn litt under for å få robuste løsninger. Samtidig skal mange kriterier dekkes opp av
skogtyper. rødlistearter, geografisk fordeling og skogsonefordeling.

Fylkesmannens tilråding til DN her omfatter nær 1 % av produktivt skogareal i fylket. Etter
nye beregninger fra Fylkesmannen utgjør omfanget av produktiv skog i Troms som per i dag
er vernet i naturreservat eller nasjonalparker ca 2,9 % av produktivt skogareal i fylket. Med
områdene som inngår i tilrådingen til DN, vil skogvernet nå opp i 3,9 % av den produktive
skogen. Hvis en skal regne landskapsvernområder med skog inn i skogvernet, blir tallet på
vernet skog ca 5,4 % av den produktive skogen i Troms. I skogvernet ser en Nordland og
Troms i sammenheng, da naturgeografien er ganske lik i de to fylkene, med overlappende
naturgeografiske soner. Troms mangler likevel sør-boreal sone og sterkt oseaniske områder
som begge inngår i Nordland på kysten, mens Troms på sin side har områder med kontinen-
tale skoger i østlige deler av fylket, og små areal av kontinentale skoger i mellomboreal sone,
som eneste fylke i Nord-Norge. Ved nyere evalueringer i 2008 og 2010 er det pekt på et
utvalg av skogtyper med mangler for vern i Troms, se kap 3.Verneverdier.
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9.4.2 Av rensnin« av områdene
Fylkesmannen har i utgangspunktet lagt vekt på å få til en landskapsøkologisk avgrensning:
av områdene. Det vil si en avgrensning som omfatter kjerneområdene, det naturlige skog-
arealet omkring og et økologisk landskapsrom. Det er fordi den langsiktige stabiliteten for
naturskog vil være avhengig av områdets størrelse og dets naturlige form og avgrensing
(arrondering). Det er helheten i området som er verdisatt i de naturfaglige registreringene.
Dette fører til at det kan være bestand av yngre skog med i avgrensningen, og større og
mindre areal med uproduktiv mark. At noe yngre skog inngår i områder, mener vi er et lite
problem da skogen blir eldre etter hvert. At det inne i et stort skogsområde er skog av ulik
alder, kan bidra til en stabilitet i seg selv.

Det har kommet flere innspill for flere av områdene, med ønske om grensejusteringer eller at
området tas ut av verneplanen. Det kan være på grunn av ønske om skogbruk, nærhet til
bebyggelse og gårdsbruk i drift, vannforsyning, areal til samfunnsutvikling. Forsvarets
øvingsvirksomhet og løyper, turisme og idrett. Fylkesmannens overordnede holdning er
prinsippet om en landskapsøkologisk avgrensning, men i balanse med konkrete interesser
som er meldt inn under høringen. Hvis et område skal vernes på grunn av viktige
naturverdier (biologi), må området ha en form, avgrensning og biologisk stabilitet som er
tilpasset dette formålet. Forholdet mellom slike innspill og Fylkesmannens tilrådning
kommenteres under de enkelte områdene.

For en del områder har Fylkesmannen foreslått kompromiss ut fra inngrep/skogtilstand, i
forhold til tunge interesser og ønske om mest mulig enighet i prosessen. En del slike hensyn
er tatt i arbeidet før høring av denne verneplanen, blant annet gjennom den nedsatte arbeids-
gruppa, innspill til oppstartmelding og møter og befaringer med kommuner og lokalkjente.

Kjerneområdene er vist på kartet for hver enkelt lokalitet i høringsrapporten, (unntatt for
Gearpmesordda i Nordreisa, der kjerneområde nr. 2 og nr. 1har falt ut på kartet). Kjerne-
områdene blir ikke kartfestet i selve vedtakskartet for vern.

9.4.3 Kommentarer ku ttet til forskriftene
Det har kommet ganske mange innspill om forskriftene. Mange av innspillene går ut på at de
som driver primærnæring innen jord, skog og reindrift ikke ønsker å få nye restriksjoner på
sin drift ved å måtte søke om tiltak som tidligere var tillatt i næringen. Det gjelder både
reindriften for hogst og motorferdsel på barmark og bruk av helikopter, men også gård-
brukere, lokalbefolkning og andre for opptil alle tiltakene som i høringsutkastet var satt som
søknadspliktige. Flere av områdene ligger nært til gårdsbruk og er beite- og hogstområder.

§ 2 Formål 

Sametinget og Miljøverndepartementet har inngått en avtale om retningslinjer for
verneplanarbeid etter naturvernloven i samiske områder og som skal ligge til grunn ved
konsultasjoner om samiske interesser i verneområdene. Fylkesmannen har lagt dette til
grunn, og har tilrådd at de samiske interessene inngår i formålsparagrafen, ved at formålet
omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

s 3 Vernebestemmelser
En del høringsparter' har kommentert punktet om forbud mot teltleirer, idrettsarrangementer
eller andre større arrangementer, og at det må søkes om unntak fra forbudet for slike
arrangement. ('Troms orienteringskrets, Troms idrettskrets, Nordreisa idrettslag, Siri —Janne
Koht, lokalbefolkningen i Reisadalen og Oksfjorddalen, Norsk Ornitologisk forening
avdeling Troms, og Overbygd Jeger- og Fiskerforening med flere)
Det er særlig idrettsarrangement i regi av orienteringssporten som har vært omtalt. De fleste
har ment at det generelt må være tillatt i områdene å trene til eller å arrangere orienterings-
løp. Det gjelder særlig to områder i Nord-Troms (Lindovara og Røykeneselva) der det blir
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tidlig snøbart. Troms Idrettskrets har spesifisert en anbefaling om at områder som omfattes
av o-kart gis tillatelse til treninger og orienteringsalTangement, som en generell tillatelse.
Norsk Ornitologisk forening mener at slike løp ikke må tillates i yngletiden for fugl og vilt.

Noen få høringsparter (Øverbygd jeger- og fiskerforening, Lokalbefolkningen i Nordreisa og
Oksfjord) har kommentert forbudet mot teltleirer spesielt. De synes det er vanskelig å skille
mellom hva som er teltleir og hva som er tradisjonell telting etter friluftsloven. Øverbygd
jeger- og fiskerforening arrangerer opplæring i jakt og fiske med overnatting i telt og barene
og ungdomsleirer, og lurer på hvor mange telt som vil være søknadspliktig. De lurer også på
om tradisjonell telting etter friluftsloven er tillatt. Vanlig telting er ikke nevnt som forbudt i §
3, og er dermed tillatt i naturreservatene etter friluftsloven. Fylkesmannen har ikke diskutert
problemstillingen om teltleir spesielt i høringsutkastet, men mener at noen telt, skoleklasse
på tur, tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av ideelle foreninger, barnehager mv, ikke
omfattes av forbudet. Hvis det er snakk om større teltleirer, med flere deltakere enn en
skoleklasse, ca 30, så har dette vanligvis vært regulert etter søknad. Men Fylkesmannen
mener at det er vanskelige grensetilfeller og at påvirkningen på verneverdiene over tid heller
kan være bestemmende og foreslår derfor følgende konklusjon:

Konklusjon: Fylkesmannen tilrår at verneforskriftens § 3. punkt 4.: "Bruk av naturreservatet
til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt" tas ut av § 3 i
verneforskriften for alle områder. Fylkesmannen mener at forholdet til verneverdiene for
disse aktivitetene kan ivaretas gjennom å se til at formålet med vernet til enhver tid ikke er
redusert som følge av for intens bruk til o-løp, andre idrettsarrangement, teltleirer og andre
større arrangementer. Fylkesmannen har ikke rettet dette opp i forskriftene ved å ta vekk
forbudet i § 3 nr. 4 eller fierne søknadshjemmelen i § 7. nr. I.

4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene
§ 4 definerer aktivitet som er generelt unntatt fra forbudet i § 3 i forskriften, mens § 7
spesifiserer aktivitet som kan unntas etter søknad.

Mange uttaleparter ønsker en dels omfattende flytting av unntak som er søknadspliktige over
til § 4 som generelle unntak. En horingspart har listet opp de fleste eller alle punktene i § 7
som de ønsker over til generelle unntak i § 4 eller § 6. I tillegg kommer en rekke punkt i
forbindelse med reindrift, som kommenteres for seg selv.

Dette berører oppbyggingen av verneforskriften for naturreservat og hvilken grad av
reguleringsmekanismer det er (eller ikke er) for ulike inngrep og virksomhet i et natur-
reservat. Disse generelle ønskene om grunnleggende endring av forskriften, går ut over
fylkesmannens handlingsrom i saken og fylkesmannen må derfor sende disse spørsmålene
videre for sentral vurdering. Fylkesmannen kommenter enkelte punkter.

Vedlikehold av eksisterende b onin er, anle o andre innretnin er:
Fylkesmannen tilrår å ta dette punktet inn i alle forskriftene. I høringsutkastet var dette
punktet bare tatt med der det var kjent at det var bygninger og anlegg. Det har i ettertid
framkommet at det finnes noen bygninger og anlegg i enkelte områder og som ikke var kjent
da forskriften ble utformet. Fylkesmannen har derfor tilrådd å ta med punktet i alle områdene
for å være sikker på at det finnes en hjemmel til å vedlikeholde dem. Nødvendig
motorferdsel i tilknytning til dette vedlikeholdet reguleres av § 7 etter søknad.

Merkin r ddin o vedlikehold av stier
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Rydding av eksisterende stier inngår i § 4 generelle unntak. Punkt 5. Etablering, merking og
vedlikehold av stier reguleres gjennom § 7. Det kan da tenkes oppmerking av nye stier etter
søknad.

Skiloyper
I Lindovara er det en trase for skiloype som regelmessig kjøres opp med snøskuter og som er
avmerket på friluftskartet for kommunen. Denne praksisen bør kunne fortsette. Noen andre
horingsparter uttaler at det er skiløyper i områdene og som onskes kjørt opp.
Skiløyper er forskjellige, alt fra faste traseer som er brukt gjennom mange år, til loyper som
kjøres opp mer sjelden. Fylkesmannen tilrår at vanlige skiløyper ikke legges inn på
vernekartet, men at forvaltningsmyndigheten gjennom § 7 kan godkj enne traseer for
oppkjøring av skiloyper. Dette gir best fleksibilitet hvis man ønsker å endre trase eller foreslå
nye traseer. Dette medfører at forvaltningsmyndigheten vil kunne godkjenne de skitraseene
en har fått opplysning om før aktuell skisesong. Fylkesmannen råder til at tillatelser vil
kunne gjelde for flere år.

Hogst av ved

Flere høringsparter ønsker å kunne hogge ved i områdene gjennom generelt unntak i § 4,

dels til eget bruk og for ett område til salg. Det gjelder både gårdbrukere og lokalbefolkning
som bor i nærheten av områdene. I alle de foreslåtte områdene er det skogsbiotoper med til
dels gammel skog, sårbare naturmiljo og sjeldne arter. Fylkesmannen mener at det ikke kan
være bestemmelser som tillater hogst i sårbare skogsmiljø. 1motsetning til "skånsomt uttak
av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet", er hogst mer omfattende tiltak der trær og
skog raskt kan felles med motorsag. og arter eller biotoper kan forsvinne.
I de få områdene som har beboelige hytter er det tatt inn bestemmelse om at det kan ryddes
kratt og trær inntil 1 daa rundt hytter gjennom § 4 som generelt unntak, og gjennom søknad
og behandling etter § 7 kan det gis tillatelse til hogst av bjørkeved og gran til ved til
eksisterende hytter i områdene etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
Fylkesmannen vurderer at det stor sett kan tas ved til hytter i de 2-3 områdene som har
hytter, uten at det kommer i konflikt med verneverdiene. Men en kan ikke ha et regelverk
som tillater felling av f.eks 200 —600 år gamle trær, eller trær med sjeldne arter.
Fylkesmannen har også vurdert å tillate hogst generelt etter § 4, men med forbud i
kjerneområder. Det blir imidlertid for komplisert, og mange verdier ligger mellom
kjerneområdene. Den beste og enkleste losningen er hogst av ved gjennom § 7 etter plan. En
slik plan kan være svært enkel, en kartskisse og tekst, kanskje til sammen en A4-side.

Ho st av ran lantefelt
Hogst av etablerte granplantefelt er tillatt etter søknad i de 6 områdene der vi kjenner til
plantefelt. Av hensyn til dyre- og fugleliv og for å kunne skåne eventuelle andre natur-
verdier, er dette regulert gjennom § 7.

Kartle in av mineralske forekomster
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) anmoder om at verneforskriftene åpner for
grunnleggende kartlegging av mineralske råstoffer og at undersøkelsesarbeider kan utføres
uten terrengirmgrep. Det anmodes også om at DMF gis adgang til sikring og tilsyn med
eventuelle områder med gammel gruvedrift. De viser til mineralloven med forskrift.
Fylkesmannen har ikke kjennskap til hvordan slike undersøkelser foregår og har ikke
anbefalt noe eget punkt om dette i verneforskriften.

Motorferdsel 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene i 5
I § 5 reguleres ferdselen, og det fastslås at motorisert ferdsel i naturreservatet i

utgangspunktet er forbudt. § 6 gir generelle unntak fra forbudet om motorferdsel. Unntak
etter søknad er listet i § 7.
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Mange høringsparter har anførsler om motorisert ferdsel. Generelt skal motorisert ferdsel i
utmark begrenses, noe som er en intensjon i motorferdselsloven. I forskriften til natur-
reservat er motorisert ferdsel i utgangspunktet forbudt, og med unntak enten hjemlet
gjennom § 6 (direkte unntak fra ferdselsbestemmelsene) eller § 7 (unntak etter søknad).
Direkte unntak er det hjemmel for (§6) f.eks til uttransport av syke og skadde beitedyr når
dette meldes til oppsynet i forkant, redningsoperasjoner, ferdsel på snødekt mark for
reindriften mv.

Mange høringsparter ønsker til dels omfattende flytting av søknadspliktige umnakspunkter
fra § 7 over til generelle unntak fra ferdselsreguleringene (§ 6). Flere av uttalepartene har gitt
uttrykk for et ønske om at jord- og skogbruksdrift har behov for de samme tilpasninger til
næringen i verneforskriften både med hensyn til motorisert ferdsel og andre forhold, som det
ser ut til gjelder for reindriftsnæringen.
Uttalelsene omhandler motorisert uttransport av felt storvilt, utkjøring av saltstein, fOrog
utstyr i landbruket vinterstid og på barmark med ATV, tilsyn med dyra, hente syke og
skadete dyr med motorisert kjøretøy uten å varsle oppsynet først, bruk av helikopter for
vedlikehold av kraftanlegg uten søknad.
I tillegg kommer en rekke punkt i forbindelse med reindrift som kommenteres for seg i eget
punkt.

Disse innspillene berører i sum oppbygningen av verneforskriften for naturreservat og hvilke
hensyn og hvilken grad av reguleringsmekanismer det er (eller ikke er) for ulike inngrep og
virksomhet i et naturreservat.

Disse generelle ønskene om grunnleggende endring av forskriften for naturreservat, går ut
over Fylkesmannens handlingsrom i saken, og Fylkesmannen må derfor sende disse
spørsmålene videre til sentral vurdering. Fylkesmannen kommenterer noen punkter.

Uttrans ort av felt el er påpekt av i alle fall en part, Øverbygd Jeger- og Fiskerforening
(0JFF). De påpeker at forskriften har generelt unntak i § 4 for nødvendig uttransport av felt
elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget. ØJJF mener at det er
nesten umulig at lett beltekjøretøy ikke setter varige spor i terrenget. De er usikre på hva som
menes med "lett beltekjøretøy" og kommenterer at i Forsvaret er lett beltekjøretøy Beltevogn
206 og mener begrepet bør deflneres også i verneplanarbeidet. Videre ønsker de at "varige
spor i terrenget" må defineres (5, 20 eller 100 år?). Fylkesmannen opplyser at det kan søkes
om annen uttransport i § 7 og tilrår at flerårige tillatelser kan gis.

Sko bruk oa nærin svirksomhet i bakenforli ende områder
Dette temaet er tatt opp som et hinder for skogbruk og næringsvirksomhet i ett til to tilfeller
generelt uten at det er konkretisert hvor dette er et problem for hogst. Fylkesmannen er av
den oppfatning at adkomst til bakenforliggende skog ikke er et stort problem for skog-
næringen i de områdene som foreslås, de fleste områdene har enten ikke skog bak, eller har
andre adkomster som gjør skog tilgjengelig.

Trans ort 'ennom et område til bakenforli aende område:
Verneområdet vil kunne stenge for en mulig etablering av snøskuterloyper for rekreasjon og
turisme gjennom området, som i Tverrelvdalen. Forsvaret har også pekt på verneområdene
som mulig hinder for å kunne ferdes gjennom områder uten fare for snøskred.

Motorisert ferdsel for vedlikehold av by ninaer oa anlea mv.
Behovet for motorisert ferdsel for vedlikehold varierer mye, fra bruk av tungt utstyr f.eks
ved vedlikehold av kraftlinjer, til lettere kjøretøy for enklere vedlikehold. Fylkesmannen har
tilrådd tatt inn en generell vedlikeholdsparagraf med åpen formulering for alle områdene for
å sikre at anlegg en ikke kjenner til som står i området også har en hjemmel. Det vil si
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vedlikehold av f.eks merket sti, tilrettelagt sti, byninger. 1§ 7 spesifiseres i tillegg mulighet
for vedlikehold av de konkrete bygninger og anlegg vi kjenner til.

9.4.4 Forskriftene i forhold til reindriftsnærin en
Forskriftene omtaler reindriftsnærinQen konkret i følgende underkapitler: § 2 verneformål
(bevaring av det samiske naturgrunnlaget), § 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene,
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser, § 11 Forvaltningsmyndighet (Samiske
interesser, reindriftsnæringen inngår).

Utgangspunktet for tilrådingen som angår samiske interesser er det grunnlaget som er skapt
gjennom tidligere drøftinger mellom Miljøverndepartementet og Sametinget om forskrifter i
verneområder, herunder i forbindelse med avtale om konsultasjonsordning.
Deretter er innspill og lokale forhold sett i forhold til dette. Fylkesmannen tilrår tilpasninger
for reindriftsnæringen fordelt mellom § 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene), unntak
uten søknad og § 7 (Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser), dispensasjon etter søknad.

1utformingen av forskrift i horingsdokumentet ble Sametingets anmodning i brev 5.5.2009
tatt inn i formålsparagrafen § 2, i § 4 om skjæring av sennegress, uttak av ris og sløyd-
materiale mv, § 6 om motorisert ferdsel på snødekt mark. I § 7 er tatt med spesifiserte
dispensasjonsbestemmelser som det kan søkes om, videre § 11 om Forvaltningsmyndighet.

Samiske interesser påpeker i stor grad at ivaretakelse av arealgrunnlaget gjennom vern også
er til fordel for ressursgrunnlaget for reindrift, så fremt reindriftsnæringen ikke blir pålagt
restriksj oner.

horingen har mange parter, inkludert Sametinget, reindriftsadministrasjoner og flere
reinbeitedistrikt og svenske samebyer bedt om at samtlige unntakspunkt vedrørende reindrift
legges inn under § 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene og § 6 Generelle unntak fra
ferdselsbestemmelsene. Argumentene for dette er basert på reindriftens særstilling som
urbefolkning, at reindriften ikke utgjør noen trussel mot naturverdiene, at det vil være
praktisk vanskelig for reindriften å måtte søke om tillatelse til aktiviteter som er viktige
element i deres næringsutøvelse og samiske kultur. Horingsparter påpeker også at gamle og
nye vemeområder i samme distrikt, gjør det vanskelig og nærmest ikke mulig til enhver tid å
ha oversikt over regelgrunnlaget, i og med at reindriftsutøvelsen forflytter seg i terrenget.
Det vises her til de retter reindriftsnæringen har etter reindriftsloven.

De aktuelle punktene gjelder motorisert ferdsel på bannark, uttak av ved, uttak av virke til
samisk husflid og sløyd, uttak av materiell for vedlikehold av gjerder (gjerdestolper) oppsett
av midlertidige gjerder, rydding av trekk- og kjøreleier, skjæring av skohøy, uttak av ris til
gammer mv, jfr. reindriftslovens §§ 19 —26.

Forholdet mellom etablering av verneområder og samiske rettsstatus generelt er et spørsmål
som tidligere er dratet i sentrale fora. Høringspartenes synspunkter videreformidles for
vurdering i den sentrale behandlingen av verneplanen.

Fylkesmannen er enig i at det må unngås et omfattende søkeregime som nevnt over. På den
annen side er det viktige og sårbare biologiske element i de foreslåtte naturreservatene. Det
er både sårbare og sjeldne naturtyper og arter dels tilknyttet gammel skog og ulike skogtyper
/naturtyper og svært gammel skog i seg selv, med furu på 100-600 år. .

Etter fylkesmannens mening er det nødvendig faglig sett at de sårbare naturverdiene som
danner grunnlaget for verneformålet er beskyttet mot alle tiltak som utgjør en fare for
verdiene. På den andre siden er flere av de foreslåtte områdene relativt store, og områdene
med spesielt sårbar status utgjør noen steder mindre areal innenfor områdene. Områdene er
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derfor i det hele robuste i forhold til den samiske virksomheten. I betydelige områder kan
samer ta ut ved, drivingsleier kan ryddes, materialer kan tas for sloyd uten at det er konflikt
med verneinteresser. (På den annen side er det er likevel ikke ønskelig at man i et natur-
reservat for eksempel regelmessig tar ut særegne vekstforrner som rikuler for bearbeiding til
sløydartikler). Det er således i utgangspunktet ikke noen stor konflikt mellom de samiske
bruksinteressene og områdenes verdier i seg selv. Spørsmålet er å etablere en forskrift som
både ivaretar verneverdiene og som samtidig er praktisk og fleksibel i forhold til samiske
interesser i områdene.

En utfordring er: Er de sårbare områdene så klart avgrenset og konkrete at et reservat kan
inndeles i ulike soner i en forskrift i forhold til reindrift. Her er områdene forskj ellige.
Kjerneområdene er biologisk viktige områder, de viser at en naturtype er konsentrert på et
areal. Helheten er likevel viktig. I Brennskoglia er f eks kjerneområdene spredt over hele
området. I Lindovara er det en verdifull mosaikk av kalkfuruskog og kalkbjørkeskog som
ikke er avgrenset som kjerneområde, og spredte sjeldne arter de to kjerneområdene. I
Sandelvdalen er de fleste kjerneområdene konsentrert til nederste, østligste del. Gradert
inndeling av reservat i soner blir i utgangspunktet komplisert som en generell sonering vist
på kart og inkludert i forskrift.

Spørsmålet er derfor hvilke mekanismer som både ivaretar verneformålet og gir praktiske og
fleksible løsninger for reindriften. Distriktsplanene godkjennes i dag av reinbeitedistriktene
Distriktsplaner er derfor ikke egnet til å gi en formell status tilknyttet verneforskriftene. Som
en mulighet flerårig horisont er forvaltningsplan mest hensiktsmessig, f.eks ved bruk av
kjøretøy på barmark.

Sametinget henviser i sin uttalelse til at flere av reinbeitedistriktene og samebyene har uttalt
at det bør innarbeides generelle unntaksbesternmelser for bruk av barmarkskjøretøy i
forbindelse med reindrift og at dette ikke pr nå er innarbeidet i forskriftsforslagene.
Fylkesmannen vil for noen av områdene kunne tilrå å utarbeide forvaltningsplan for spesielle
tema, f.eks for kjøring på barmark og for uttak av ved. En forvaltningsplankan være svært
enkel og rettet mot aktuelle tema. Den kan da bygges opp omkring reindriftens reelle behov
og virksomhet, basert bl.a. på distriktsplaner, og vedtas for et visst antall år, med forutsatt
rullering, og reindriften kan innenfor disse rammene utøve sin virksom uhindret og uten et
kontinuerlig søkeregime.

Spesielle tema - reindriftsnæring

Rvddin av fl tteleier for rein o k'øreleier
Få distrikt har spilt inn dette temaet. Fylkesmannen mener at eksisterende flytte- og
kjøretrase i reindriften skal kunne vedlikeholdes. For ett område er det tatt inn i veme-
forskriften i høringsutkastet at denne kan ryddes etter søknad og plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.

Motorisertferdsel

Omfatter bruk av snøskuter på snødekt mark, bruk av terrenggående kjøretøy på barmark,
samt start og landing med helikopter og fly. Motorisert barmarkskjøring benyttes i dag i
varierende grad, ulikt fra distrikt med omfattende bruk av barmarkskjøretøy, til distrikt med
sporadisk bruk. Distriktene påpeker at uansett situasjon i dag, vil bruk av barmarkskjøretøy
være meget aktuelt i framtida. En del distrikt bruker også helikopter (og fly) til driving av
rein og til frakt av utstyr. Noen distrikt har beskrevet vanligste kjøreveg.

Fylkesmannen tilrår at bruk av snøskuter reguleres gjennom § 6 og barmarkskjøring og
start/landing med helikopter (og eventuelt fly) i hovedsak gjennom § 7 og forvaltningsplan.
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Brensel uttak av virke "erdestol er mva
En del parter har bedt om at disse punktene blir lagt inn i forskriftenes § 4 Generelle unntak.
Flere distrikt og særlig to av samebyene har påpekt hvor de har behov for å ta ut brensel til
sommerboplass. Vedhenting trenger ikke være problematisk i det store bildet, men må ikke
berøre sårbare områder. Dette spørsmålet vises til § 7 og forvaltningsplaner. Det kan
vurderes tatt inn også virke og gjerdestolper.
Fylkesmannen har ikke tatt inn henvisning til forvaltningsplaner i alle forskriftene om uttak
av brensel i reindriftsnæring i § 7 men vil tilrå en slik henvisning.

0 settina av nødvendiae midlertidi e a'erder for bruk i reindriften
Fylkesmannen har tatt dette inn som et § 7-punkt.

Med dette er reindriftsnæringens stilling i forskriftene omhandlet gjennom formålsparagrafen
i § 2 om bevaring av samisk naturgrunnlag i formålsparagrafen for vernet, i § 4 og 6 ved en
del direkte unntak og § 7 og anbefales de koplet til forvaltningsplan og flerårige dispensasjo-
ner, og gjennom § 11 ved at samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som
etableres.

9.4.5 — Erstatning
Noen få parter har tatt opp spørsmål om erstatning. Dette spørsmålet ivaretas av de sentrale
myndigheter, og Fylkesmannen videresender de lokale påpekinger og prinsipielle krav i den
forbindelse. Konkrete krav rettes til Mi1j øvern departernentet.
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10. Merknader til det enkelte område som foreslås vernet

Nr 1. Njemenjaikojohka naturreservat i Kvænangen kommune

Areal: dekar, herav dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla
** - regionalt verneverdig

Naturtyper: Den nordvendte lisida har gammel, grov løvskog med mest bjørk, men og en
del selje og rogn samt en del svartvier og gråor i fuktigere partier. Stående og liggende død
ved flns rikelig. De ulike bjørkeskogstypene er engskoger med gras og bregner i feltsj iktet.
Blokkmark og bergvegger gir mange voksesteder for mose, lav og sopp. Rik berggrunn
gjenspeiles i liten grad i skogbunnen. De nordvendte skråningene har lite sol og langsom
uttørring.

Mangelinndekking: Middels. Dekker mangel i bekkekløft og gammel lauvskog.

Verneinteresser:Lokaliteten har middels store naturverdier. Gammel lauvskog i større
bjørkeskogsli, bekkekløft i ostlige deler av Njemenaikojohka og kalkrik fjellvegetasjon på
fjellet Corrovarri gir området verdi. Området er relativt artsrikt med en artsrik lavflora på
steinblokker som lungenever og gamle trær, kalkrik fjellflora, og 6 rødlistearter hvorav en
fiellplanteart er truet.

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer gammel bjørkeskog
og en bekkekloft med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og
naturlige økologiske prosesser.
Njemenjaikojohka naturreservat inneholder ei bratt, nordvendt løvskogsli med eldre
bjørkeskog som er variert og urørt og med en rik lavflora, gammelt ospeholt, gråor-heggskog
på flommark, en markert bekkekløft langs elva og rike rabber i tje11et med kalkkrevende
fjel lplanter.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus
LNF

Inngrepstatus

Elva Njemenjaikojohka er regulert og vann overført til Corrujavrit. Konsesjonsvilkår bla at
flomløp ikke skal hindres av isgang; ikke større flomvannstand enn før mv. Traktorvei.
Furuplanting på flata sør for gården Vangen. Gamle tufter.

Lokale hørin suttalelser

Statskocr SF re ion Troms: Regionalt verneverdig område med middels mangelinndekking.
Tilsvarende finnes i de andre områdene i Nord-Troms. Foreslår landskapsvernområde som
verneform og inkludering i Kvænangsbotn landskapsvernområde, vil få ett verneområde som
er enklere administrativt. Får en hel bekkekløft i landskapsvernområdet.

Abborassa reinbeitedistrikt konsultas'on : Reinen beiter i skoglia i Njemenjaikujohka om
våren og i sopptiden om høsten. De merker ikke inne i området, men ved grensen mot
Finnmark om høsten. Driftsmonsteret er lart om. Gamle kjørespor på toppen av Corrovarri
er spor fra tidligere driftsmonster.
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Kvænano-en kommune: Vedtak i Kvænangen Formannskap 25.4.2013
"Bruk er det beste vern. Kvænangen kommune har en mangfoldig natur og kultur. Den
forvaltes best gjennom at det gis muligheter for tradisjonsbruk av lokalbefolkningen. Det
foreslåtte verneområdet vilutestengelokalbefolkningens muligheter til å nyttiggjøre seg
området med tanke på næringsinteresser og utvikling av kommunen. Kvænangen kommune
har samlet sett nok areal som er vernet. Kvænangen kommune går i mot forslaget til
verneplan slik det er framlagt". Forslaget fra Kp/AP ble enstemmig vedtatt satt opp mot
rådmannens innstilling.

Troms skogselskap 

I nordvest bør kote 100 følges, gjerne noe høyere av hensyn til ressursgrunnlaget til Vangen
gård.

Kvænan en kraftverk AS: Viktig at Kvænanen kraftverk får drifte og vedlikeholde
vannveiene i samsvar med gitte konsesjoner.
Til verneforskriften: Kvænangen kraftverk AS ber om justering av forslag til forskrift om
Njemenjaikojohka naturreservat: §5, nytt punkt 2: I forbindelse med gjennomføringen av
gjeldende konsesjonsvilkår kan Kvænangen Kraftverk AS bruke luftfartøy, berunder start og
landing, i Njemenjaikojohka natureservat. § 4.8 er ok og § 6.5 er OK.

Nordkalottfolket Alta: Ber om at forslaget til vern av Kvænangsbotn/Njemenjaikojohka
legges død snarest. Utmarksbruken drevet av alle grupper og bygdefolket. 100-150 personer
bor i nærområdet, ca 500 sør for Baddereidet. 10-15 gårdsbruk tidligere, nå 2-3 i drift som
bruker området til beite. Jordene på de fleste brukene slås. Ny generasjon gårdbrukere med
økologisk land- bruk, utmarksbeiter og grovfor. Utrnarksbeiter ventes å bli viktigere.
Område tett inn på bebyggelsen i Kvænangsbotn i beiteområder, og sankeområder.
Lokalbefolkningen via sine bygdelag ønsker å gå til sak mot staten med krav om at det er
bygdefolket som er rettmessig eier av utmarksområdene. I påvente av resultatet må
verneprosessen stoppe. Ikke oppdatert undersøkelser om planter.

Kvænan en ven- o s'øsameforenina: Er imot mer vern. Vi krever arbeidet stoppet til det
foreligger planverktøy for eksisterende område, og det har blitt gjort en konsekvensutredning
for befolkningen og næringslivet, med det totale verneområdet som utgangspunkt.
Det må og vektlegges at vi er inne i en lokal prosess som har som formål å avdekke om
Statskog SF er de reelle eierne av området, som av lokalbefolkningen alltid har blitt sett på
og benyttet som en Almennin. Vi krever at prosessen blir avsluttet i påvente av utfallet
rundt eierskap. Vil ha navnet endret til "Niernenaiko(joki eller elva)".
Et vern av flatene innover vil være til hinder for gjeting og tilsyn av beitende husdyr,
vedhogst, uttak av tømmer, uttak av tjæreved, trekking av løyper, vedlikehold av hytter,
veier osv og vil vanskeliggjøre adkomsten til bakenforliggende områder som allerede er
vernet.
Ber om at det spesifiseres muligbet for brenning av tjæremile og uttak av tjæreved og
transport med snoskuter eller mulighet for dispensasjon for bruk av traktor eller firehjuling.
.."For å veie opp denne skjevheten krever vi derfor minst like rettigheter for ferdsel, bruk og
vern for lokalt tradisjonelt næringsliv (herunder bl.a. landbruk og skogbruk) som for
reindriften.

Kvænan en Jeoer- o fiskerforenin er i utgangspunktet imot mer vern i indre Kvænangen,
spesielt dersom vernebestemmelsene er i stor konflikt med lokalbefolkningens bruk av
området. Mesteparten av det foreslåtte verneområdet er i dag ikke i konflikt med lokale
interesser. Det er et lite område på flata i nord mellom Njemenaikojohka og fjellfoten
hoydekote 100 meter, fra vestsiden i verneområdet til Tverrfiellet, hvor konfliktnivået er
meget stor i forhold til lokalbefolkningens bruk. Området har i flere århundre vært og er
fortsatt et meget viktig område for uttak av trær til brensel. Det er også konflikt i forhold til

Side 27

Side 85



Verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms —FM i Troms sin tilrådning til DN —juni 2013

elgjakt da det ikke lenger kan ryddes i de gamle skytegatene og heller ikke utføres nødvendiz
transport. Det anbefales derfor meget sterkt at dette området fiernes fra verneplanen.
I tilleggsuttalelse har KJJF lagt ved kart med foreslått ny avgrensing og begrunner denne i
tillegg med at da kan tre gamle kvænske slåttemarker Johan J slåtten, Henrik S slåtten og
deler av Petter S Slåtten, bli utenfor verneplanen. Ber egentlig om at i øst følges kote 140 for
å få hele Petter S slåtten utenfor verneplanen. Det er en vei fra elva og opp til denne slåtten,
og en kan se gamle tufter.

Sentrale hørinosuttalelser
Kartverket v/Ida Rørb e Sentralt stedsnavnre ister SRR : En del av forslagene til navn på
verneområdene finnes ikke i Sentralt stedsnavnsregister (SSR). For sjekk av hvilke navn det
gjelder se www.sestedsnavn.no.  Kartverket forutsetter at forholdet til stadnamnlova og SSR
bringes i orden med det første.

Såmedi oi/sametin ets stedsnavnf eneste: Riktig navn på samisk er Njemenjåikkujohka i
nominativ, og i genitiv sammen med naturreservatbetegnelsen Njernenjåikkujoga
luonddureservåhtta

S råkrådet. Kvensk stedsnavnf eneste —Paikannimi alveus: Riktig navn på kvensk er
Niemenaikunjoki i nominativ og i genitiv sammen med naturreservatbetegnelsen
Niemenaikunjoen luononreservaatti.

F Ikesmannens tilrådnin
(Det ble meldt oppstart på et areal på 17 647 dekar i forste omgang, men en del av dette arealet var felles med
areal i prosess i Kvænangsbotn landskapsvernområde. Tidlig etter melding om oppstart av skogvernet, ble det

besluttet å redusere oppstartarealet til å gjelde området sor for Njemenaikujohka vestover til kraftlinje).

I alt ble oppstartarealet da 5000 daa. Høringsforslaget ble deretter redusert med ca 920 daa
før horing til 4080 daa. De viktigste ankepunktene mot vern er lokal bruk av området til
hogst av ved til brensel, tynning av skog til skytegater ved elgjakt, ønske om uttak av ved til
tjærernile, uttak av never til tjæremiler, lokalitet for tjærerniler, og ønske om mulighet for
motorisert ferdsel i forbindelse med disse tiltakene. Også utmarksbeite er nevnt og at det
ventes økning av beitedyr.

Avgrensning: Fylkesmannen tilrår å ta ut sletta sør for Vangen som er tilplantet med furu i år
2000, ca opp til kote 75-80. Den nordvendte bjørkelia med gammel løvskog ivaretas da.
Lungenever på steiner vest i lia er godt utviklet og er ett av de nordligste funnene for denne
signalarten for gammel skog her i landet, og er eneste funn i Kvænangen kommune.

Navn: Fylkesmannen foreslår tilføyelse av kvensk og samisk navn i tillegg til det norske:
Njemenaikunjoen luononreservaatti/Njemenjåikkujoga luonddureservåhtta

Endring av vernefOrin: Statskog mener at området bør innlemmes i Kvænangsbotn
landskapsvernområde, at en da vil få med en hel bekkeklat og får ett større område som er
enklere å administrere. Fylkesmannen tilrår at området vernes som naturreservat, da dette er
eneste verneform som ivaretar skogvern på en god nok måte, da hogst og skogbruk i
utgangspunktet ikke er tillatt i naturreservat.

Forskrift: Kvænangen Kraftverk AS har spilt inn at de ønsker å kunne bruke luftfartøy
inkludert start og landing for drift og vedlikehold av vannveiene, uten søknad, i samsvar med
gitte konsesjoner. De vil ha tilføyd et nytt punkt 2 til § 5 i verneforskriften i den forbindelse.
Fylkesmannen mener at dette er unødvendia., da muligheten for å lande med luftfartøy uten
søknad for gjennomforing av konsesjonsvilkår alt er oppfylt i § 6 punkt 5. Dersom
Kvænangen Kraftverk AS trenger ytterligere vedlikehold av mulig anlegg i indre del av
naturreservatet, kan dette inkluderes i en ny bjemmel i § 6 og/eller 7 som også inkluderer
motorferdsel, inkludert bruk av helikopter. Det er ikke gitt konkrete opplysninger om dette.
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Kvænangen qven- og sjosameforening ber om spesifisert mulighet for brenning av tjæremile
og uttak av tjæreved og transport med snoskuter eller mulighet for dispensasjon for bruk av
traktor eller firehjuling. Slik naturreservatet foreslås av Fylkesmannen, vil det bli lite
furuskog/og tyristubber igjen som kan være grunnlag for tjæremiler.

0 summerin av endrin er i forskrift:
N Endrin

2 Naturreservatet dekker et totalareal
	 dekar landareal

4. 4.nr. 9 Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger som
er i bruk på vernetidspunktet.

4 4 nr. 10 Fjerning av mindre mengder kvist
i forbindelse med storvilf akt

7.	 Nr.11 f. Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 nr. 9

Be runnelse
Slette tilsådd med furu og 2 gamle
kvenske slåtten er i vest tas ut.
Tas inn i alle områder da det har vist
seg at det kan finnes eksisterende
anlegg som ikke var kjent på
vernetids unktet
Innspill fra Kvænangen Jeger- og
fiskerforenin som hens ntas.
Hjemmel til å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.
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FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV NJEMENAIKOJOHKA
NATURRESERVAT/NJEMENAIKUNJOEN LUONONRESERVAATTI/
NJEMENJÀIKKUJOGA LUONDDURESERVÀFITTA I KVÆNANGEN KOMMUNE,
TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 201 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndeparternentet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer gammel bjørkeskog
og en bekkekløft med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og
naturlige økologiske prosesser.

Njemenaikojohka naturreservat inneholder ei bratt, nordvendt løvskogsli med eldre
bjørkeskog som er variert og urørt og med en rik lavflora, gammelt ospeholt, gråor-
heggeskog på flommark, en markert bekkekloftlangs elva og rike rabber i fjellet med
kalkkrevende fiellplanter.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensning
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr i Kvænangen kommune : 33/1

Naturreservatet dekker et totalareal på 4080 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:15 000 datert Miljøvern-
departementet De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka.
Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nordreisa kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder. andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
camping-vogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging. uttak, oppfylling og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilforsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreseivatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
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Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale til
husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.
Gjennomføring av gjeldende konsesjonsvilkår og manøvreringsreglement for
Njemenaikojohkas løp.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som er i bruk på
vernetidspunktet.

10.Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt

§ 5 Regulering av ferdsel
Allferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
I. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5annet ledd er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,
politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.
Nødvendig bruk av motorferdsel i forbindelse med gjennomføring av konsesjonsvilkår og
manøvreringsreglernent for Njemenaikojohkas løp.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,
idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Etablering av nye stier og merking av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
Bruk av reservatet i miljatilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.

10.0ppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
11.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt trase
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Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 11
Ovingsvirksornhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr 1
Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 2.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 9

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltnings-myndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 2. Oksfjorddalen naturreservat i Nordreisa kommune

Areal: 4269 dekar, herav 2117 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla
*** - nasjonalt verneverdig

Verneverdier: Den middels store til store lauvskogslia er av hoy verdi med en kombinasjon
av gråor-hegeskog i li og bjorkeli (dels høgstaudeskog) som gammel skog og rik skog. To
kalksike bergvegger og rasmarker, og flere små rike kildesamfunn øker mangfoldet av
naturtyper. Noe flommarkpreget skog finnes langs elva i nordlig del. Artsmangfoldet av
fugler og karplanter er noe sorlig og varmekjært, lav og sopp er typiske for gammel og frodig
skog.

Mangelinndekking: Middels til god med rike skogtyper (høgstaudebjørkeskog og gråor-
heggeskog av lisideutforming), i noen grad rodlistearter (sopp). Deler av området er skog
under naturlig dynamikk (gammel skog, kanskje urskogspreg).

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer
gammel og rik løvskog i naturlig dynarnikk, og som har en særlig betydning for biologisk
mangfold i form av naturtyper, økosysterner, arter og naturlige økologiske prosesser.

Oksfjorddalen naturreservat inneholder ei sørvendt skogsli med høgstaudebjørkeskog og
gråorliskog, med noen varmekjære og kalkkrevende arter og flere artsrike naturtyper som
kalkrike berg, rasmark og kilder. Området inneholder en svært viktig og flere viktige
naturtyper, flere nært trua planter, sopp og lav, samt en trua soppart (VU).

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus
LNF

Inngrepsstatus

En gammel hytte ("Gosen"). Noe hogst i nedre del av li ovenfor Lommernoen.

Lokale hørin suttalelser
Grunneier Statsko SF: Fylkesmannen overleverte 15. oktober 2010 sitt horingsutkast for
skogvern på Statskogs grunn i Troms til faglig gjennomgang hos DN. Dette var et omforent
forslag utarbeidet av arbeidsgruppa og å betrakte som et kompromiss for skogvernet.
Statskog står ved forslaget, og slutter seg til arbeidsgruppas konklusjon fra 2010:

Det er (fortsatt) rom for beskjæringer i flere av områdene som er foreslått vernet.
Alle områdene som bidrar i stor grad til å dekke inn mangler med eksisterende
skogvern foreslås vernet. Dette gjelder følgende områder: Oksfjorddalen,
Gearpmesorda, Revelva og Brennskoglia
Tre områder foreslåt inkludert i andre verneområder: Njemenjaikojohka i
Kvænangsbotn landskapsvernormdåe, Jovik=Ånderdalen nasjonalpark utvidelse, og
Bjørnskogen = Røykeneselva utvidelse.

Til slutt minner vi om at arbeidsgruppa, hvor Statskog deltar, gjenopptar sitt arbeid etter
høringsfristen og vil bidra med tilrådinger til FM. Vi vil påpeke at vår høringsuttalelse på
ingen måte er bindende for videre arbeid/vurderinger av merknader innkommet i
høringsrunden.
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Gårdbrukerne o beboere i Oksf ord v/ årdbrukerne Ivar Enoksen o Per J. L -n mo
Er imot at området i Oksfiorden vernes. Fordi vern betyr at all hogst blir forbudt. Beiteom-
rådet gror igjen med skog og kratt, beitegrunnlaget forsvinner. De to melkebøndene har 100
storfe som beiter i Oksfjorddalen, særlig I. Enoksen har lite eget areal og de gode utmarks-
beitene betyr mye for ham og hans drift. Hvis vern ikke kan unngås, må følgende hensyn tas:
Følgende område må ut: En stripe langs elva fra nordvest der verneområdet starter. Fra elva
og opp til 75 moh i lia opp til Buktestilla (første store nes). Her økes stripa opp til 100 moh.
nordvest på Lommemoen økes stripa til 120 moh til elva sør for Gosen. På grunn av at dyra
beiter her, av stor betydning for næringsgrunnlag. Kartvedlegg med ønsket avgrensing, og
forslag til utvidelse østover som kompensasjon for uttak av areal i nedkant.

Favrosordda reinbeitedistrikt nr. 35 ved konsultas'on i 2010 : Distriktet har bare
lavvostenger i området. Det er ønskelig å kunne hogge gjerdestolper. 1. november er siste
dato for beite i sommerlandet. Reinen kommer ned Vaddasdalen og beiter på begge sier av
dalen når det blir grønt.

Nordreisa skocieierla v/Per J. L n mo: Lommemoen må utvides og tas ut av verneplanen.
Verneområdet kan utvides mot Vaddas, der skogen har urskogspreg. Se egen merknad fra
gårdbrukerne. Hvis vern som foreslått, mister bygdefolk og skogbruk store fremtidige
ressurser og arbeidsplasser.

Troms sko selska : Grensen i nordvest foreslås å følge kote 75 til Brannstilla (1.store nes ut
i elva). Herfra opp til 100 m kote til start på Lommemoen. Her bør nedre grense flyttes opp
til 120 m og følge denne nesten til dagens foreslåtte grense mot Vaddas. Viktige skog- og
beiteområder på flata og nedre del av lia beholdes til bruk for gårdsbruka i området. Utafor
grensa mot Vaddas har skogen urskogspreg og er vanskelig å komme til for drift. Areal her
kunne vært tatt med i vernet.

Nordreisa bonde- o småbrukarla : Lommernoen og området sørøst for denne må tas ut,
brukes mye i næring og frilufsliv. Et alternativ å trekke verneområdet videre oppover i dalen
mot øst, der vern er til mindre hinder for bygda.

Lokalbefolknin en i Reisadalen o Oksf orddalen: Flytte grense til kote 100 pga dagens drift
og vedlikehold av utmarksbeite.

1forskriften ønskes generell adgang til å
sette opp nødvendige gjerder/gjerdeanlegg for landbruk og reindrift
gjennomføre idrettsarrangement, teltleir og annen organiser aktivitet
ta ut ved til brensel for husholdninger
ta ut sykt og skadd bufe samt vilt, både på bar- og snødekt mark
bruke ATV-kjøretøy i forbindelse med forrige punkt
sette i stand, vedlikeholde og skjøtte kulturminner, samt merke eksisterende stier.
reiselivsvirksomhet/aktivitet
tiltak for forvaltning av vilt og fisk
utkjøring av saltstein og fôr, samt tilsyn av dyr på utmarksbeite
oppkjøring av skiløype i Oksfjorddalen
at man får like god beskyttelse for lokalt næringsliv gjennom verneplanen som
reindriften får.

Sentrale hørinosuttalelser
Direktoratet for mineralforvaltnin DMF : Verneforskriften bør åpne for at det kan gjøres
grunnleggende kartlegging av mineralske råstoffer og at undersøkelsesarbeider kan utføres
(uten terrenginngrep). DMF har gjort geologiske kartlegginger/undersøkelser i
Oksfj orddalen.
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Etterlyser synliggjøring av nasj onale og regionalt viktige mineralressurser, slik at disse kan
ivaretas på en måte som ikke er til hinder for framtidig verdiskapning. Saken ikke godt nok
opplyst til å gjøre riktige beslutninger.

Såmediu i/Sametin ets stedsnavnf eneste ved nordsamisk navnekonsulent Jonnv Ino-eNutti
Forslag til samisk navn: Åksovuonvuomi luonddureservåhtta.

F Ikesmannens tilrådnin
Avgrensning: Fylkesmannen tilrår at Oksfjorddalen naturreservat fredes med avgrensing som
foreslått i høringsutkastet. Kommentarer: Det har kommet innvendinger fra lokale
gårdbrukere som bruker nedre del av lia ovenfor Lommemoen til beite, og som frykter
gjengroing av beitet ved et vern. De har lite egen jord og ønsker grensen flyttet til kote 75 i
nord og kote 120 i sørøst.
Fylkesmannen begrunner standpunktet faglig med at lia inngår i et større og velutviklet
kjerneområde med hogstaudebjørkeskog, verdisatt til A svært viktig. Skogen er rik på grunn
av stedvis kalkspat i skiferen og med flere kravfulle og dels rødlistede arter typisk for slike
miljø. Det er mangel på vern av denne typen skog i Troms. Området er klassifisert som
nasjonalt verneverdig og dekker mangler i skogvernet av rodlistearter og naturtyper, og
ligger delvis i mellomboreal vegetasjonssone. De flate nesene synes å ha flommarkskog.
Vedhogst og eventuelt treslagsskifte til gran vil være negativt. Fra flere hold foreslås
utvidelse av området mot øst som kompensasjon for at område i nedre dela i lia ovenfor
Lommemoen foreslås tatt ut. Men de som har registrert området på nytt i 2010 viser til at
skogen blir fattigere mot øst.

Navn: Fylkesmannen foreslår å ta inn samisk navn i tillegg til det norske etter forslag fra
Sametingets stedsnavntjeneste : Åksovuonvuomi luonddureservåhtta

Vernefarskrifi: Fylkesmannen har ikke gått inn for å åpne for at det kan gjøres
grunnleggende kartlegging av mineralske råstoffer i naturreservatet uten terrenginngrep.

0 summerin av endrin er i forskrift:
NvEndrin

4 nr. 5Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger i
henhold til tilstand på vernetids-
punktet.

Be runnelse
Tas inn i alle områder da det har vist
seg at det kan finnes eksisterende
anlegg som ikke var kjent på
vernetidspunktet. Endres her i
henhold til standard forskrift.

Side 35

Side 93



Verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms —FM i Troms sin tilrådning til DN —juni 2013

FORSKR1FT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV OKSFJORDDALEN
NATURRESERVAT/ ÂKSOVUONVUOMI LUONDDURESERVAHTTA, I NORDREISA
KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer gammel og rik
løvskog i naturlig dynamikk, og som har en særlig betydning for biologisk mangfold i form
av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Oksfjorddalen naturreservat inneholder ei sørvendt skogsli med høgstaudebjørkeskog og
gråorliskog, med noen varmekjære og kalkkrevende arter og flere artsrike naturtyper som
kalkrike berg, rasmark og kilder. Området inneholder en svært viktig og flere viktige
naturtyper, flere nært trua planter, sopp og lav, samt en trua soppart (VU).

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: 61/1 i Nordreisa kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på 4269 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk .1:15 000 datert
Miljøverndepartementet De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nordreisa kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å flerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for torrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttommende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for
1. Sanking av bær og matsopp.
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Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale til
husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
I. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,

politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,
idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjatsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Hogst av etablerte plantefelt.
Etablering av nye stier og merking av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift

10.Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksornhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.

I 1.0ppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
12.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt trase
Hogst av etablerte plantefelt (§ 7 nr 4)
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 11
Øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr 1
Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 2.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 5.
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§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsrnyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 3. Lindovara naturreservat i Nordreisa kommune

Areal: 2872 dekar, herav 2530 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier ocrh'emrnels runnla
** - Regionalt verneverdig

Verneverdier: Området har stor naturvariasjon i vegetasjon, berggrunn og terreng.
Dekningen av sjeldne og kalkrike naturtyper er god og omfatter kalkrik furuskog, kalkrik
bjørkeskog og rike myrer. Området er ganske stort og inneholder et større areal med gammel
furuskog særlig på knauser. På breelvsedimenter mot Reisaelva i øst er det nokså storvokst
og produktiv furuskog. Området er relativt artsrikt med flere kalkkrevende og varmekjære
arter. Det omfatter lavtliggende, produktiv skog i mellomboreal sone i overgang mot
kontinentalt klima. 8 rodlistearter i mange grupper, sopp, lav, karplanter og fugl.

Mangelinndekking: Middels til god. Området vil kunne bidra til oppfylling av flere viktige
mangler i skogvernet, fremst ved rike skogtyper med kalkskog. I tillegg kommer i noen grad
mangelinndekking ved viktig forekomst av rødlistearter og av gammel furuskog i form av
urskog eller naturskog. Av prioriterte skogtyper inngår kalkskog med kalkfuruskog av frisk
type og kalkbjørkeskog av frisk og av tørr type samt noe boreal løvblandingsskog i form av
ospebestand. At dette er lavtliggende skog under 300 m (mellomboreal, overgangsseksjon) er
i tillegg en mangel som dekkes inn.

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer
gammel furuskog og kalkskog i lavlandet, og som har særlig betydning for biologisk
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Lindovara naturreservat omfatter en lav og langstrakt åsrygg med gammel furuskog, frisk
kalkfuruskog, frisk og tørr kalkbjørkeskog, et ospebestand, fattigere skoger, rike myrer, berg
og tjern. Området har variert natur og inneholder viktige naturtyper og flere sjeldne og nær
trua planter, fugl, sopp og lav, samt to trua lavarter (EN og VU).

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus

LNF

Innarepsstatus 


Gamle skiferbrudd i øst. Enkle driftsveger i vest. Gammel kjerrevei/traktorvei i øst (gammel
ferdselsvei gjennom Reisadalen).Spor etter hogster. Skiløype kjøres opp. Bygning ved
Reisaelva midt i området?

Lokale hørin suttalelser
Rekkefolge: grunneiere/rettighetshavere, kommune,ffikeskonunune, lokale/regionale etater,
lokale/regionale organisasjoner og ev. enkeltpersoner

Grunneier Statsko SF reoion Troms: Avgrensing er etter instruks fra DN. Området på
høring er 615 daa større enn arbeidsgruppas forslag. Kjerneområdene registrert i 2012 ligger
innenfor arbeidsgruppas forslag til avgrensing. Området ligger midt i Reisadalen og er mye
brukt til ulike aktiviteter av enkelt- personer og større arrangementer (idrett leirskole,
friluftsliv).
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Terje Nordberg: Kritiserer at ikke alle rettighetshavere er blitt tilskrevet. Norberg har
eiendommer med beiterett til Lindovara. Phikahistama og Gearpesorda. Han mener at
begrensningene vil gi kraftig forringelse av beiteretten pga ikke tillatt med hogst, oppsett av
skillegjerder og skillekve, utkjøring av saltstein eller nødvendig utstyr med motorisert
ferdsel. Eieroverdragelse på gang, satsing på turisme i tillegg til sau vil hindres med
restriksjonene f.eks hundkjøring eller annen organisert aktivitet.
Bygdefolket har hogd ved og tatt ut tømmer til eget bruk i områdene. Skirenn og o-løp er
viktig aktiviteter. Det kjøres i dag mange skiløyper gjennom Lindovara som er kjerneområde
for undervisningen i Sappen Leirskole og feriesenter.

Foreslår at Lindovara, Phikahistama og Gearpmesorda tas ut av verneplanen, i alle fall
Lindovara, siden den gir størst negative ringvirkninger for bygdefolket.
Naturgrunnlaget for lokal kvensk, samisk næringer har fått for liten omtale og for dårlig vern
i verneforslaget. Dette strider med verneformålet, ILO-konvensjonen og nasjonale lover for
vern av minoriteter.
Nordberg krever minst like god beskyttelse for lokalt næringsliv gjennom verneplanen som
det reindriften får.

Lokalbefolknin en i Oksf orddalen o Reisadalen: Ved gjengroing av skogen etter vern blir
området forringet til allmenn bruk/rekreasjon. Orienteringsområde og skiløyper i Lindovara
vil måtte flyttes, Dolmahaugrennet vanskeliggjøres. NNM i 0-løp vært arrangert i
Lindovara, med gode tilbakemeldinger om terrenget. Sappen leirskole har brukt Lindovara
og Phikahistarnaelva siden 1975 i undervisning for barn og unge om natur og miljø. Grense i
nord flyttes sør for Svartvannet/gamle vei til Marjastilla. Bør ikke gis tillatelse til oppsetting
av permanent sperregjerde langs Reisaelva pga hjorteviltet sine vandringsveier/
krysningsplasser.

Underskriftsliste med 100 navn mot vern. Kartvedlegg til alternativt verneområde
østover/sørover —lenger opp i dalen. Etter lyser konsekvensanalyse for de 4 omr. I Nordreisa
er 30 % av arealet vernet. Landbruket berøres negativt pga at ressursene ikke kan utnyttes.
Dette vil ha negativ virkning på eksisterende biologisk mangfold. Pleie av utmarksbeite
hindres. Uttak av biobrensel reduseres. Lokalt næringsliv berøres negativt. Organiserte
ldretts- og fritidsarrange ment vil bli sterkt berørt.

Cohkolat 'a Biertavarri reinbeitedsitrikt nr 36 —konsultas'on 22.3.2010: Distriktet har behov
for reingjerde i sørøstlig del av Lindovara, ca 3 km langt. Årsaken er at rein kan rømme over
Reisaelva mens det ennå er snø og is og komme over i distrikt 42 sitt område (som også
distriket 35 Favrosordda bruker om høsten). Distriktet har hytte i Lindovara (?).
Phikahistamaelva og Lindovara er også arbeidsområder i reindriften, samleområder til
hovedkalvernerking i august (Gahperus). Distriktet har ikke plan om å endre driftsmønsteret
de nærmeste 10 årene. Det brukes tidvis helikopter til driving.

Nordreisa kommune: Vedtak i sak 13/13 i Nordreisa kommunestyre:
"Per i dag er 920 km2 av kommunen vernet. Bruk er beste vern. Nordreisa kommune har en
mangfoldig natur og kultur. Dette skal videreføres på best mulig måte sammen med
muligheter for næringsutvikling og annet.
Det er beklagelig at vernemyndigheten ikke tar hensyn til at verneplan berører kommunen
sterkt og spesielt grender og næringsinteresser (les gårdsbruk) og utvikling av kommunen.
Nordreisa kommune har samlet sett nok areal som er vernet. Nordreisa kommune går imot
verneplan for kommunen slik den er fremlagt".

Fra saksframlegget framkommer om Lindovara:
I dag går det en etablert skiløype fra skogsbilvegen og nordover i den østlige delen av det
foreslåtte området. I forslag til verneforskrift er kjøring av skiløyper med motorisert kjøretøy
bare tillatt etter søknad. Siden det er en etablert skitrase gjennom området i dag, mener vi
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oppkjøring av denne løypa burde omfattes av de generelle unntakene (§6) fra vernebestem-
melsene. Dette er også i tråd med forslaget fra arbeidsgruppa.

Troms fylkesting: peker på at det i Lindovara er friluftsinteresser og skogbruksinteresser, og
at området ligger helt ned til bebyggelsen på Sappen. Fylkestinget ber om at området tas ut
av verneplanen.

Naturvernforbundet i Troms o sentralt : Hele området må vernes. Verdifullt område med
lavereliggende produktiv skog og innslag av kalkskog. Fururnoen viktig, da den trolig er av
den nasjonalt sjeldne typen sandfuruskog.

Nordreisa Skoaeierlag: Synes det er vernet nok i Nordreisa og Troms. Hvis vern som
foreslått, mister bygdefolk og skogbruk store fremtidige ressurser og arbeidsplasser.
Lindovara må tas ut av verneplanen.

Nordreisa bonde- o småbrukarla Lett tilgjengelig område for skogbruk og friluftsliv.
Fordi vernet vil ha så store konsekvenser for bygda, må det kun omfatte de to kjerneom-
rådene, dersom noe skal vernes her. Laget mener at alle verneforslagene bør forkastes.
Vernemyndigheten må legge stor vekt på lokale høringsuttalelser. Det er vi som skal prøve å
leve videre her.

Troms bondelag: Området som er foreslått vernet er et verdifullt, lett tilgjengelig og sentralt
skogsområde. Hogst av hogstmoden skog i Lindovara vil kunne være en betydelig ressurs,
mens eldre furutrær uansett er vernet gjennom miljøkravene i skogbruket. Troms Bondelag
mener derfor det er svært uheldig å verne hele dette området mot hogst i all fremtid. Vi fore-
slår at vernegrensen reduseres til kun å gjelde kjerneområdet. Krever at prosessen stoppes.
Mener den naturfaglige kartleggingen ikke er tilfredsstillende.

Troms skogselskap: Området bør tas ut av planen. Et mindre ønsket alternativ er at vestre
kjerneområde blir vernet. Hensyn til viktig og godt utnyttet skogområdet midt i Reisadalen.
Skogbruksaktiviteten har vært høg. Området er mye nyttet til tur og friluftslivsaktiviteter,
men er likevel attraktiv for vern.

Nordreisa idrettsla inkludert orienterin : 0-kart fins for området. Nordreisa IL har fått
tilskudd i 1978 og 1979 på i alt 49000 kr som forutsetter drift i 40 år —til 2044. Kostnader
for nytt anlegg anslås til kr 3-400 000 kr. Tidlig bart i områder som er godt egnet til o-løp.
Årlig o-løp der ved Nordreisa IL., også NNM og kretsmesterskap, og for nybegynnere.
Samlings og innkomstplass utenfor foreslått verneområde. Spor etter trening/konkurranse vil
være neglisjerbare. Bytter jevnlig terreng uten å slite ut noen.

Troms Orienterin skrets Trok : Viser til uttalelse fra Troms idrettskrets i forhold til
tildeling av spillemidler til o-kart for disse områdene. I forskriften: Ber om at forbud mot
idrettsarrangement tas ut og bestemmelsene om forbud mot større arrangement beholdes.
Trok protesterer sterkt mot forslagene om vern av Lindovarre-området i Nordreisa og
utvidelse av Røykeneselva naturreservat. Subsidiært må vi kreve at bestemmelser om forbud
mot organisert idrett i områdene blir tatt ut av vernebestemmelsene —også i det eksisterende
Røykeneselva naturreservat.
Lindovarre er det mest verdifulle område for orientering i kommunen, og avgjørende viktig
for o-aktivitetene i N-Troms og i videre sammenheng i og med at NN mesterskap er
arrangert i området. En fredning med forbud mot organisert idrett vil innebære alvorlig
svekkelse av muligheter for o-idrett i Nordreisa. Området har vært brukt svært ekstensivt,
aktiviteten vil ikke kunne påvises kort tid etter at arrangementet er gjennomført.
Lindovarre er et sentralt og aktivt brukt skogområde i Nordreisa med den gamle kjøreleia,
opp Reisadalen gjennom området. Lett tilgjengelig og intensivt utnytta skogsområde.
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Næringslivets hovedor anisas'on NHO re ion Troms: NHO Troms synes det er svært
negativt at DN instruerer FM om å øke vernearealet i Lindovarre, Heggdalen og Tverr-
elvdalen. Naturtypen i de utvidede områdene er enten karakterskog i Troms, eller innehar
ikke spesielle verneverdier. Lokalbefolkningen blir avskåret fra en av sine næringsaktiviteter
som er vedproduksjon eller skogbruk. NHO Troms ber om at dette blir overprøvd og
omgjort.

Sentrale hørin suttalelser

Direktoratet for mineralforvaltnin DMF : Det er gjort geologiske kartlegginger/under-
søkelser i disse 3 områdene inkludert Lindovara. Verneforskriften bør åpne for at det kan
gjøres grunnleggende kartlegging av mineralske råstoffer og at undersøkelsesarbeider kan
utføres (uten terrenginngrep).

Nor es eolocriske undersøkelse NGU : I tilknytning til Lindovara er det en stor skifersone
med flere forekomster som kan være viktige, som muresteinsforekomster til lokalt uttak.
Neppe regionalt eller nasjonalt viktige. Metallforekomstene nevnt i utredningen har trolig
liten økonomisk interesse.

S råkrådet. Kvensk stedsnavnf eneste —Paikannimi alveus: Godkjent skrivemåte av det
kvenske naturnavnet i Sentralt stedsnavnregister (SSR) er, Lintuvaaran luononreservaatti
(Lintuvaara).

Sametin ets stedsnavnf eneste v/nordsamisk navnekonsulent: Forslag til samisk stedsnavn:
Loddevårri (nom.) Loddevåri luonddureservåhtta.

F Ikesmannens tilrådnin
Avgrensning: Fylkesmannen tilrår at avgrensingen i horingsforslaget opprettholdes. Det er
registrert viktige verneverdier av rodlistearter og kalkskog også utenom kjemeområdene ved
supplerende naturfaglig registrering i 2012. Fylkesmannen har lagt vekt på naturfaglig
variasjon i topografi for en hel ås, økologiske forhold og funksjoner på mellomstor skala.
Det er ganske store skogbruksinteresser i Lindovara. Av hensyn til disse ble området
beskåret med nær det halve arealet før oppstart av verneprosessen. Fylkesmannen mener det
er av stor verdi å verne et lavtliggende område med gammel furu og løvskog i mellomboreal
vegetasjonssone.

Navn: Fylkesmannen foreslår kvensk og samisk navn i tillegg til det norske:
Lindovara naturreservat/Lintuvaaran luononreservaatti/Loddevåri luonddureservåhtta

Forskrifter: I horingen framkommer at området ligger midt i bygda Sappen og brukes mye av
leirskolen og andre til friluftsformål og organisert idrett, særlig o-løp og skiløping. Fylkes-
mannen mener at aktivitetene vil kunne kombinere med et vern. Se kap 9. 4.3.
For oppkjøring av skiløype etter fast trasé vil det kunne gis flerårige dispensasjoner etter § 7.

0 summerin av endrin er i forskrift:
Endrin

44 nr. 8 Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger i
henhold til tilstand på vernetids-

unktet.
7nr.12 g. Vedlikehold av bygninger og

andre anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 nr 8

Be runnelse
Tas inn i alle områder da det har vist
seg at det kan finnes eksisterende
anlegg som ikke var kjent på
vernetids unktet.
Hjemmel for å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.
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FORSKR1FT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV L1NDOVARA
NATURRESERVAT/ LINTUVAARAN LUONONRESERVAATTI/LODDEVÅRI
LUONDDURESERVÅHTTA I NORDREISA KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19.juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer gammel furuskog og
kalkskog i lavlandet, og som har særlig betydning for biologisk mangfold i form av
naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Lindovara naturreservat omfatter en lav og langstrakt åsrygg med gammel furuskog, frisk
kalkfuruskog, frisk og tørr kalkbjørkeskog, et ospebestand, fattigere skoger, rike myrer, berg
og tjern. Området har variert natur og inneholder viktige naturtyper og flere sjeldne og nær
trua planter, fugl, sopp og lav, samt to trua lavarter (EN og VU).

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: 31/3 i Nordreisa kommune:

Naturreservatet dekker et totalareal på 2 872 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:7500 datert
Miljøverndepartementet De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nordreisa kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1.,framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utforing av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleQgelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsopling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.
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§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for

Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldendelovverk.
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.
Rydding av eksisterende stier, dvs. f_jerningav greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale til
husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjelden de norske rødlisten.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
I. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,
politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer.
idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Hogst av etablerte plantefelt.
Etablering av nye stier og merking av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift

10.Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.

11.0ppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
12.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt tras
Hogst av etablerte plantefelt (§ 7 nr 6)
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 15
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Øvingsvirksornhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr I
Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 2.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 8.

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 4. Pihkahistamaelva naturreservat i Nordreisa kommune

Areal: 587 dekar, herav 511 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier ocrh'emmels runnla
** - regionalt verneverdig
Verneverdier: Flornmarksskogen omkring Phikahistamaelva er vurdert som en velutviklet
og relativt storvokst skog, med et stort nok areal innenfor kjerneområdet. Den inneholder
relativt mange råtevedarter av sopp og skorpelav. Sammen med Javreoaivvit naturreservat
kan det være mulig å skille ut en bekkekløft langs Pikahistamaelva, der den dypeste kløfta
inngår i Javreoaivvit naturreservat, men litt også kommer inn i sørvestdel av Pikahistama
naturreservat. I nordvest er det furuskog og blandingsskog med bjørk og furu. En del grove
furu er spart ved tidligere hogster. Vest for elva er det mest eldre bjøreskog dels
storbregnebjørkeskog. Arronderingen er ikke ideell på grunn av grensen mot privat grunn
faller en del av flommarksskogen utenfor verneforslaget.

Mangelinndekking: Middels. Gråorheggeskogen på flommark dekker den generelle
mangelen rike skogtyper. Det samme arealet dekker også den regionale skogvernmangelen
gråor-heggeskog i Indre Troms.

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer
gråor-heggeskog på flommark, og som har en særlig betydning for biologisk mangfold i
form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Phikahistamaelva naturreservat inneholder en rik og til dels gammel gråor-heggeskog på
flommark omgitt av en kulturpreget bjørkeskog og furuskog. Området inneholder en svært
viktig naturtype og to nær trua lavarter.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus
LNF

Inngrepstatus

Gjerde langs elva i sørøst. Noe innplanta gran. Traktorvei.

Lokale hørin suttalelser

Grunneier Statsko SF re ion Troms: Phikahistamaelva naturreservat kan aksepteres,
dersom tradisj onell bruk kan fortsette som før. Til verneforskriften: Nødvendig motorisert
transport av skadde dyr på beite, utkjøring av saltstein og tilsyn med dyra må kunne foregå
som tidligere. Dette på lik linje med reindrifta.

Nordreisa kommune: Vedtak i sak 13/13 i Nordreisa kommunestyre:
"Per i dag er 920 km2 av kommunen vernet. Bruk er beste vern. Nordreisa kommune har en
mangfoldig natur og kultur. Dette skal videreføres på best mulig måte sammen med
muligheter for næringsutvikling og annet.
Det er beklagelig at vernemyndigheten ikke tar hensyn til at verneplan berører kommunen
sterkt og spesielt grender og næringsinteresser (les gårdsbruk) og utvikling av kommunen.
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Nordreisa kommune har samlet sett nok areal som er vernet. Nordreisa kommune går imot
verneplan for kommunen slik den er fremlagt".

Lokalbefolknin en i Reisadalen oa Oksf orddalen: Til verneforskriften: For de 4 omr:
Lindovara, Gearpmesorda, Phikahistama og Oksfjorddalen bør det være generell adgang
til å:
- sette opp nødvendige gjerder/gjerdeanlegg for landbruk og reindrift
-gjennomføre idrettsarrangernent, teltleir og annen organiser aktivitet
-ta ut ved til brensel for husholdninger
- ta ut sykt og skadd bufe samt vilt, både på bar- og snødekt mark

bruke ATV-kjøretøy i forbindelse med forrige punkt
- sette i stand, vedlikeholde og skjøtte kulturminner, samt merke

eksisterende stier.
-reiselivsvirksomhet/aktivitet
- tiltak for forvaltning av vilt og fisk
- utkjøring av saltstein og for, samt tflsyn av dyr på utmarksbeite
- oppkjøring av skiløype i Lindovara og Oksfjorddalen

like god beskyttelse for lokalt næringsliv gjennom verneplanen som reindriften får.

Terje Nordberg: Se Lindovara. Foreslår at Lindovara, Phikahistama og Gearpmesorda tas ut
av verneplanen, i alle fall Lindovara, siden den gir størst negative ringvirkninger for
bygdefolket.

Gunn Marit Nordbera: Nærmeste private grunneier, føler seg sterkt berørt av verneplanen.
På vegne av GMN, Odd Stefan Nordberg, Ken Olav Nordberg. Kartet er kritikkverdig. Ut fra
kartet umulig å se om vernet gikk inn på privat eiendom. Ser ut til at vernet går inn på privat.
Området har vært brukt til rekreasjon og beitemark for husdyr i generasjoner. Vern av skog
fører til at den gror igjen og har negativ virkning på biologisk mangfold. Vern vil vært stort
hinder for framtidig næringsutvikling, generasjonsskifte i Reisadalen nå, unge vil flytte
tilbake og vurderer andre næringsmuligheter enn tradisjonell gårdsdrift. Mer vern fører i
ytterste konsekvens til fraflytting. Forkastelig å verne et område midt i bygda og som blir
benyttet så mye som det gjør. Synes unødvendig med mer vern særlig midt i bygda. Hvis
dere må verne noe så er det områder i nærheten av eksisterende nasjonal park som har den
samme biotopen og som er i mindre konflikt med lokalbefolkningen. Vi påpeker at det
mangler konsekvensutredning for lokalsamfunnet for hele verneplanen til hele området i
Nordreisa.

Reinbeitedistrikt Cohkolat & Biertavarri fra konsultas'on 22.3.2010
Området inngår i reinbeitedistriktet og reindriften har tidvis noe beiting og eventuelt
veduttak i området. Phikahistamaelva og Lindovara er også arbeidsområder i reindriften,
samleområder til hovedkalvemerking i august (Gahperus). Distriktet har ikke plan om å
endre driftsmonsteret de nærmeste 10 årene. Det brukes tidvis helikopter til driving.

Nordreisa sko eierla v/Per J. Lvn mo: Phikahistamaelva naturreservat kan aksepteres,
dersom tradisjonell bruk kan fortsette som før. Til verneforskriften: Nødvendig motorisert
transport av skadde dyr på beite, utkjøring av saltstein og tilsyn med dyra må kunne foregå
som tidligere. Dette på lik linje med reindrifta.
Synes det er vernet nok i Nordreisa og Troms. Hvis vern som foreslått, mister bygdefolk og
skogbruk store

Nordreisa Bonde- oa småbrukarla : Til verneforskriften for alle verneforslagene i
kommunen inkl Phikahistamaelva naturreservat. Det bør inn i verneforskriftene at bøndene
kan hente ut skada og sjuke dyr med motorisert kjøretøy uten å måtte varsle oppsynet for
verneområdet i forkant. Gårdbrukerne må også kunne kjøre ut nødvendig utstyr på barmark.
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Tronsanes Cam in v/Heidi o Ken Henriksen: Vi legger inn protest mot forslag til
verneområder Oksfjorddalen , Lindovara og Phikahistamaelva og Gearprnesordda.
Muligheten for at folk kan kjøre rett fra campingen og ut i scooterloypa blir borte hvis
området blir vernet. Da er også grunnlaget for campingen borte.

Troms skoaselska : Forslag til ny avgrensing: Fra nordøst av Javreoaivit naturreservat
trekkes linje mot sørøst til første brekkpunkt på foreslåtte områdets ø linje. Herfra trekkes
linja sør- sørøst til tredje brekkpunkt slik at trekanten i øst (en del av kjerneområdet) tas ut.
Gårdene beholder beite og vedhogstområde. Avgrensinga i høringsdokumentet går for nært

t ,aårdene.

Sentrale horinosuttalelser

Direktoratet for mineralforvaltina DMF: DMF har gjort geologiske kartlegginger/-
undersøkelser i disse 3 områdene Oksfjorddalen, Lindovara og Phikahistamaelva.
Verneforskriften bør åpne for at det kan gjøres grunnleggende kartlegging av mineralske
råstoffer og at undersøkelsesarbeider kan utføres (uten terrenginngrep).
Verneforskriften bør åpne for at det kan gjøres grunnleggende kartlegging av mineralske
råstoffer og at undersøkelsesarbeider kan utføres (uten terrenginngrep).

S råkrådet. Kvensk stedsnavnf eneste —Paikannimi alveus: Forslag til kvensk stedsnavn:
Pihkahihtamanjoen luononreservaatti (Pihkahihtamanjoki nom.)

F Ikesmannens tilrådninu:

Avgrensing: Fylkesmannen tilrår å opprettholde avgrensing for Phikahistamaelva
naturreservat som i høringsutkastet. Det har kommet forslag om å redusere arealet fra fiere
hold fordi det er nært til gårdsbrukere i bygda og beiteareal. Flommarkskogen er viktig
kjerneområde og hoveddel av verneformålet og ville bli sterkt beskåret dersom ønsket skulle
etterfølges. Skuterløypa går like utenfor området i øst.

Navn: Fylkesmannen tilrår følgende kvenske navn i tillegg til det norske:
Pihkahihtamanjoen luononreservaatti

Verneforskrifi:
Det har kommet mange forslag om å flytte søknadspliktige forhold fram til generelt unntak i
§ 4. og § 6.
0 summerin av endrin er i forskrift:

N Endrin Be runnelse
4 nr. 5

-

Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger i
henhold til tilstand på vemetids-
punktet.

7 nr.

-

Vedlikehold av bygninger og
12. g	 andre anlegg og innretninger som

nevnt i § 4 nr. 5

Tas inn i alle områder da det har vist
seg at det kan finnes eksisterende
anlegg som ikke var kjent på
vernetidspunktet. Var tidligere anført
bare for s erre 'erde for sau.
Hjemmel til å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.
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FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV PHIKAHISTAMAELVA
NATURRESERVAT I NORDREISA KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer gråor-heggeskog på
flommark, og som har en særlig betydning for biologisk mangfold i form av naturtyper,
økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Phikahistamaelva naturreservat inneholder en rik og til dels gammel gråor-heggeskog på
flommark omgitt av en kulturpreget bjørkeskog og furuskog. Området inneholder en svært
viktig naturtype og to nær trua lavarter.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: 30/3 i Nordreisa kommune:

Naturreservatet dekker et totalareal på 587 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1: 5000 datert
Miljøverndepartementet  De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nordreisa kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
ealnpingvogner, brakker e.1.,framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall. gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forserpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for

Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og flske i samsvar med gjeldende lovverk.
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
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Beiting.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.
Rydding av eksisterende stier, dvs. flerning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke
felles.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale
til husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,
politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,
idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Hogst av etablerte plantefelt.
Etablering av nye stier og merking av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med belikopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift

10.Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsrnyndigheten.

11.0ppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
12.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt trase
Hogst av etablerte plantefelt (§ 7 nr 4)
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 11
Ovingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr 1
Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 2.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 5
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§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomførin
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 5. Gearpmesorda naturreservat i Nordreisa kommune

Areal: 3428 dekar, herav 2289 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnlaa
*** - Nasj onalt verneverdig

Verneverdier: Gearpmesorda utgjør et nokså stort areal med gammel og dels storvokst
boreal (nordlig) løvskog. Solinnstrålingen i den sorvestvendte lia og elver fra fjellet bidrar til
høy produktivitet og frodighet. De største verdiene knytter seg til velutviklet
naturskogsstruktur med høy tetthet av gamle grove trær, og stående og liggende død ved.
Variasjonen i treslag er også ganske stor. Det varierte naturgrunnlaget og store areal med
gammelskog gir dette området høy verdi.

Mangelinndekking: Stor. I generelle mangler "rike skogtyper" og "urskogspreget skog i
naturlig dynamikk", inngår mye av løvskogen. Høgstaudebjørkeskog og gråorheggeskog vil
kunne dekke den regionale mangelen "rike løvskoger". Furuskogen er nokså gammel og kan
bidra til å dekke den generelle mangelen "urskogspreget skog i naturlig dynamikk", og i liten
grad også "furuskog på breelvsedimenter".

Verneformål: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer
gammel og til dels storvokst bjørkeskog og noe furuskog, og som har en særlig betydning for
biologisk rnangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske
prosesser.

Gearpmesordda naturreservat består av ei sorvestvendt løvskogsli med mye hogstaude-
bjørkeskog og stort innslag av andre treslag som gråor og osp, samt et område med gammel
furuskog. Skogen er variert, i naturlig dynamikk og inneholder en del død ved. Området
inneholder to svært viktige naturtyper og flere nær trua planter, sopp og lav, samt en trua
lavart (VU).
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus

LNF

Inngrepstatus 


Ingen kjente tekniske inngrep.

Lokale horin suttalelser

Grunneier Statsko SF: Avgrensning i htt arbeidsgruppas forslag. I løpet av prosessen har
det vist seg at et vern er til hinder for uttak av vann til et framtidig hyttefelt i Svartfosslia
med 35 hyttetomter. Dette er et konkret eksempel på at skogvernet hindrer utvikling av
Statskog eiendommer og nye inntekter til fellesskapet.

Terje Nordberg: Norberg har eiendommer med beiterett til Lindovara, Phikahistama og
Gearpesorda. Han mener at begrensningene vil gi kraftig forringelse av beiteretten pga ikke
tillatt med hogst, oppsett av skillegjerder og skillekve, utkjøring av saltstein eller nødvendig
utstyr med motorisert ferdsel. Eieroverdragelse på gang, satsing på turisme i tillegg til sau vil
hindres med restriksjonene f.eks hundekjøring eller annen organisert aktivitet.
Bygdefolket har hogd ved og tatt ut tømmer til eget bruk i områdene. Skirenn og o-løp er
viktig aktiviteter. Det kjøres i dag mange skiløyper gjennom Lindovara som er kjerneområde
for undervisningen i Sappen Leirskole og feriesenter.
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Foreslår at Lindovara, Phikahistama og Gearpmesorda tas ut av verneplanen, i alle fall
Lindovara, siden den gir størst negative ringvirkninger for bygdefolket.

Lokalbefolknin en i Reisadalen o Oksf orddalen: Endring i V/NV. Området nordøst for
Svartfoss trekkes ut av forslaget, fordi det er plan om å etablere sikker vannforsyning til
bolig/landbruk i Svartfossenområdet her. Det er og viktig utrnarksbeite for nærliggende
gårdsbruk.

Reinbeitedistrikt 42 —Beahceaealli —Fim aid siida v/ Ellen Inaa Kristine Hætta
Henviser til uttalelse fra reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, og har samme syn på
saken.
Fra bruksregler i distriktsplan:
1.2 Sommerbeiteområde
Distriktet flytter nordover til sommerbeiteområdet etter endt kalvernerking innenfor fastsatte
beitetider og grenser i hht reindriftsstyrevedtak sak 56/05 konf 9/85. Det gjetes i sommer-
beiteområdet. Flokken trekker nordover mot høyereliggende områder i Giebarassa,
Gearbmesrassa, Cahppeslåhku og nordover til Doaresavzi videre sørøstover øverst i
Navitdalen mot Sieiddevaggig, Vuostalahku og områdene n og ø for Beahcegealhåldi.
Viktige samleområder ligger øverst i Navitdalen og sø over mot Sieiddevåggi. Ved
innsamling foregår tlyttingen både ø og v for Beahcegealhåldi. Reinen vil naturlig beite etter
vær og vindforhold over hele sommerbeiteområdet.
Vedlagte kart til Deling D35 jf RS sak 9/85 og RS sak 56/05 viser at rbd 42 har beitetid i
foreslått verneområde i tiden 15.rnai —20.august og at rbd 35 har beitetid i det samme
området i tiden 21.august —31. desember.

Reinbeitedistrikt 42 Beache ealli konsultas'on 22.3.2010: Onsker hytte ved Svartfoss nær
Gearprnesordda. Fra 21. aug er området høstbeite for distrikt 35 etter avtale, innenfor distrikt
42 sitt område (opp til Imo). På grunn av at reineen beiter på sopp, så kommer den ned i
dalen om høsten. Distriktet bruker områder i juni, juli og til 20.august, men har ingen anlegg
fra gjerdet ved Imo og nordover. De ga uttrykk for at det fortsatt bør kunne hentes nødvendig
trevirke til vedlikehold av gjerde bla i områdene.

Favrosordda reinbeitedistrikt nr 35 konsultas'on i 2010
Distriktet bruker Garppmesordda både før 23. juni og etter 20. august. Distriktet har søkt
hyttetomt ved kjerneområde 1, utenfor rød arbeidsgrense. Distriktet bruker helikopter om
høsten. Det er lite sannsynlig at de vil bygge gjerde i området. Ved Girko/Bilto kommer
reinen ned.

Nordreisa bonde-o småbrukarlaa: Hele verneområdet må dras oppover i dalen slik at
Gearpmesjohka kommer utenfor verneområdet. Elva skal brukes til ny vannforsyning for
grenda. Til verneforskriften: For alle verneforslagene inkludert Phikahistamaelva må det tas
inn i verneforskriftene at bøndene kan hente ut skada og sjuke dyr med motorisert kjøretøy
uten å måtte varsle oppsynet for verneområdet i forkant. Gårdbrukerne må også kunne kjøre
ut nødvendig utstyr på barmark.

Nordreisa sko eierla v/Per J. L namo
Synes det er vernet nok i Nordreisa og Troms. Hvis vern som foreslått, mister bygdefolk og
skogbruk store fremtidige ressurser og arbeidsplasser. Gearpmesorda kan aksepteres, dersom
tradisjonell bruk kan fortsette som før. Til verneforskrift: Nødvendig motorisert transport av
skadde dyr på beite, utkjøring av saltstein og tilsyn med dyra må kunne foregå som tidligere.
Dette på lik linje som reindrifta har.

4.1 Bruk av motorisert k'øretø . Distriktet benytter snøskuter, 4-hjuls og 2-hjuls
terrengsykler til gjeting, transport og vedlikehold av anlegg. Det er også behov for fly og
helikopter i visse tilfeller f.eks ved transport av utstyr og samling av rein.
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Tronsanes Cam in v/ Heidi o Ken Henriksen: Vi legger inn protest rnot forslag til
verneområder Oksfjorddalen, Lindovara, Phikahistamaelva og Gearprnesorda. Muligheten
for at folk kan kjøre rett fra campingen og ut i scooterløypa blir borte hvis området blir
vernet. Da er også grunnlaget for campingen borte. Verneområdet vil også sperre for all
framtidig utbygging av plassen, for oss og framtidige generasjoner.
F lkesmannens kommentar: Det er ikke lenger riktig at Gea sperrer for kjøring fra
campingplassen til skuterløypa. Avgrensing for Gearprnesordda naturreservat er justert etter
melding om oppstart der skuterløype inngikk, til høring, et område i vest ble tatt ut).

Troms sko selska v/leder Vi o Johansen: Ved Svartfoss kommer det foreslåtte området
altfor nært gårdene. Kjerneområde 2 tas ut. Vestgrensa kan trekkes slik at linja øst for
kjerneområde 2 går mellom de to østre brekkpunkta.

Sentrale hørin suttalelser
S råkrådet. Kvensk stedsnavnf eneste —Paikannimi alveus
Forslag til kvensk navn: Kårmisvaaran luononreservaatti (Kårmisvaara nominativ)

Såmedi i/sametin ets stedsnavnf eneste v nordsamisk navnekonsulent:
Forslag til samisk navn: Gearpmesorda (nom.): Gearpmesordda luonddureservålitta

F lkesmannens tilrådnin
Før høring ble det på grunn av skogbrukstiltak inkludert tilplanting med gran og skogsveier,
tatt ut 629 daa i nordvest. Med dette ble også området med skuterløype (Svartfossløypa)
fiernet. Statskog opplyser at de ønsker å kunne ta vann til et planlagt hyttefelt. Det lå ikke
ved kart for dette. Lokalbefolkningen arbeider med bedre vannforsyning til hus og landbruk.
Det er sannsynlig at det er ønsket vann fra den største elva Gearpmesjohka. Bonde-og små-
brukarlaget ber om at hele området flyttes lenger oppover i dalen. Av hensyn til vannfor-
syning og landbruk. Til verneforskriften sies fra flere hold at syke og skadde dyr må kunne
kjøres bort uten å melde fra til forvaltningsmyndigheten først. Flere mener at utkjøring av
utstyr (på barmark) må kunne foregå uten å søke dispensasjon. På liklinje med i reindriften.
Reindriftsnærinen påpeker behov for snøskuter, 2-og 4-hjuls barrnarkskjøretøy og helikop-
ter til gjeting, transport og vedlikehold av anlegg. Fylkesmannen kjenner ikke til at det
innenfor verneforslagets grenser er noen anlegg.

Området har meget variert skog.

Avgrensing: Fylkesmannen tilrår at området vernes som naturreservat med avgrensing som i
høringsutkastet. Årsaken er at dette er et nasjonalt viktig skogområde med variert skog.

Navn: Fylkesmannen tilrår at det tas inn følgende kvenske og samisk navn på området i
tillegg til det norske: Kärmisvaaran luononreservaatti\Gearpmesordda luonddureservåhtta

Forskrift:

0 summerin av endrin er i forskrift:
Endrin

44.nr 8 Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger i
henhold til tilstand på vernetids-

unktet.
77 nr. 12 Vedlikehold av bygninger og

andre anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 nr 8

Beurunnelse
Tas inn i alle områder da det har vist
seg at det kan finnes eksisterende
anlegg som ikke var kjent på
vernetids unktet.
Hjemmel til å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.
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FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV GEARPMESORDA
NATURRESERVAT/ KÅRMISVAARAN LUONONRESERVAATTI I NORDREISA
KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19.juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturrnangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer gammel og til dels
storvokst bjørkeskog og noe furuskog med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper,
økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Gearpmesordda naturreservat består av ei sørvestvendt løvskogsli med mye
høgstaudebjørkeskog og stort innslag av andre treslag som gråor og osp, samt et område med
gammel furuskog. Skogen er variert, i naturlig dynarnikk og inneholder en del død ved.
Området inneholder to svært viktige naturtyper og flere nær trua planter, sopp og lav, samt
en trua lavart (VU).

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: 29/1 i Nordreisa kommune:

Naturreservatet dekker et totalareal på 3428 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:17 500 datert
Miljøverndepartementet De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nordreisa kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utforing av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.
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§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for
1 Sanking av bær og matsopp.

Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
Skjæring av sermegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale til
husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med
luftfartøy.

§6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
I. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingsvirksomhet.

2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.

3. Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.

4. Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
I. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,

idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Hogst av etablerte plantefelt.
Etablering av nye stier og merking av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift

10.Bruk av reservatet i miljøttlpasset reisefivsvirksornhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.

11.0ppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
12.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt tras
Hogst av etablerte plantefelt (§ 7 nr 4)
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 11
Ovingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.
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Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 2.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 8

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjotsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 6. Røykeneselva naturreservat (utvidelse) i Storfjord kommune

Areal utvidelse: 2220 dekar, herav 768 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla
Verneverdier: Viktig tilskudd til Røykeneselva naturreservat ettersom Bjørnskogen har en
del relativt storvokst furuskog og høy ospeandel. Bjørk finnes spredt over alt og danner et
krattformet belte mot alpin sone. Vurderes som regionalt verneverdig.

Mangelinndekking: Bidrar ikke til prioriterte mangler i skogvernet.

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer
kystnær furuskog med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og
naturlige økologiske prosesser.

Røykeneselva naturreservat inneholder furuskog med en særlig stor ligradient fra fjord til
fiell og med høy andel osp.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus
LNF

Inngrepstatus

Bruer over Olderelv og Gobielv langs tursti.

Lokale hørin suttalelser

Grunneier Statsko SF
Se under 9.1. under generelle merknader til verneplanen fra lokale høringsparter.

Storfjord kommune 


Vedtak i sak 24/13 i Storfjord kommunestyre (møte 24.4.13):
"Storfjord kommune går i mot utvidelsen av Røykeneselva naturreservat. Forslag til forskrift
om verneplan for skog. Vern av Røykeneselva naturreservat i Storfjord kommune, Troms
fylke må forkastes. Det foreligger ikke et tilstrekkelig miljøfaglig grunnlag for vern av det
foreslåtte området". Enstemmig vedtatt.
I saksframlegget henvises til uttalelse 2010 om at verneområdet tett på Skibotn sentrum kan
hindre utvikling av bla jernbane mot Finland og framtidig utbygging. Videre vist til
skogbruksinteresser og beitebruk. Området er betydelig redusert i omfang fra melding om
oppstart for å imøtekomme konfliktene. Forslaget vil ikke få store konsekvenser for Storfjord
da de mest konfliktfylte områdene i Bjømskogen ned mot lysløypa er tatt ut. En del
drivverdig skog igjen. Mener at vernet er unødvendig ut fra et miljøfaglig perspektiv.

Troms skogselskap 


Området tas ut. Området har ingen mangelinndekking. Skogen er verdifull og lett utdrivbar.
Rett ovafor Skibotn og et mye brukt område.

Skibotn idrettslag
Skibotn IL protesterer mot forslaget om vern av en utvidelse av Røykeneselva naturreservat.
Subsidiert vil vi kreve at bestemmelser om forbud mot organisert idrett i Røykeneselva
naturreservat og den foreslåtte utvidelsen blir tatt ut.
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Nærområde for Skibotn, svært aktiv bruk til orientering, postkasser, skiidrett, terrengsykling.
2 o-kart. Terrengsykling har blitt viktig i Skibotn. Org og uorg aktivitet ved Skibotn IL,
LHL, reiseliv, alle fastboende. 0-gruppe reetablert nylig. Bruk av nærområdet med basis i
skolen til opplæring og aktivitet. Må kunne fortsette. Lite snø i området, tidlig snøbart, viktig
for barmarksaktivitet som ellers kommer sent i gang i Troms.

Siri-Janne Koht

Ber om at o-løp kan arrangeres. 0-kart fins. Dersom o-løp kan arrangeres, er vernet en fordel
for o-idrett. Ber om at dette skal gjelde for både allerede vernet område og for utvidelsen.
Onsker området utvidet litt sørover og østover slik at hele Sledo kommer med og hovedløpet
for elva. Kommunen og Ishavskysten friluftsråd beskriver området: "Juvet og fossen ved
Hengen er verdt turen i seg sjøl. Iflointicla er det et syn å se Olderelva som har brutt seg ut
over sine bredder ved Sledo og danner et slør utover hele fiellsida". Hengen kommer med i
området. Hele juvet nedenfor mot Sommarset er en spesiell naturformasjon og burde ha vært
vurdert vernet. Oppfordrer til befaring.

Troms orienterinaskrets
Vern av Røykeneselva og Lindovara med foreslåtte bestemmelser vil ha meget store
konsekvenser for o-idretten i Nord-Troms spesielt, men også i Troms generelt. Vises til
uttalelse fra Troms idrettskrets i forhold til tildeling av spillemidler til o-kart for disse
områdene. Til verneforskrifter: Vi ber om at forbud mot idrettsarrangement tas ut og
bestemmelsene om forbud mot større arrangement beholdes.

Såmedi i/sametin ets stedsnavnf eneste v nordsarniske navnekonsulent
Forslag til samisk navn på området_Ruikatjohka (nom.) Ruikatjoga luonddureservåhtta,

S råkrådet. Kvensk stedsnavnf eneste —Paikannimi alveus:
Ruikkatanjoen luononreservaatti (Ruikkatanjoki)
(Bjørnskogen —Karhumettå)

Sentrale hørin suttalelser

F lkesmannens tilrådnin
Fylkesmannen tilrår at arealet for utvidelse av Roykeneselva naturreservat som var på høring
(tidligere kalt Bjørnskogen) blir tatt ut av verneplanen fordi det på tross av regional
verneverdi ikke tilfører etterspurte mangler i skogvernet. Det er betydelig motstand mot
vernet fordi området ligger rett opp for Skibotn sentrum med ønsker fra kommunen om å ha
areal tilgjengelig for samfunnsutvikling bla ti Ijernbane og lignende. Det er også skogbruks-
interesser i området og store friluftsinteresser. Et areal ble tatt ut av området før høring.
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Nr 7. Postdalslia naturreservat i Balsfjord kommune

Areal: dekar, herav dekar produktiv sko

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla lokalt verneverdio

Verneverdier: Det vokser flere sjeldne plantearter i øvre høydelag, særlig knyttet til sør-
berg, rike sig og rik fiellflora. Naturverdiene knyttet til skog vurderes til lokalt verneverdige
blant annet fordi skogen er nokså ung og lik i alder. Området omfatter 600 høydemeter av en
bjørkeli under Postfjellet, nær 1100 meter.

Mangelinndekking: Området vil bare i begrenset grad kunne bidra til å dekke inn mangler i
skogvernet. Det omfatter inndekking innenfor den generelle mangelen rike skogtyper
(hogstaudebjørkeskog).

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer
bjørkeskog med høgstauder med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer,
arter og naturlige økologiske prosesser.

Postdalslia naturreservat inneholder ei frodig og artsrik, vestvendt bjørkeskogsli opp mot
fiellet med innslag av gråor-heggeskog, rasrenner med åpne hogstaudeenger og rike berg
med kalkkrevende plantearter.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus

LNF

Inngrepstatus 


Ingen kjente tekniske inngrep. Noe hogst ned mot vegen.

Lokale hørin suttalelser

Grunneier Statskoo SF
Henviser til generelt kapittel 9.

Såmedi i/sametin ets stedsnavnf eneste v/ nordsamiske navnekonsulent: Forslag til samisk
navn Allavåggi (nom.) —Dette navnet må sjekkes nærmere. Her kan det finnes samiske navn
i bruk.

Troms sko selska v/leder Vi o Johansen: De flate områdene langs fylkesvegen bør tas
ut. Grensa flyttes 50-100 m mot øst. Grensa i nord trekkes 100 m fra elva.

Sentrale hørinosuttalelser

F lkesmannens tilrådnin

Postdalslia er et såkalt null-område for drift, unntatt nederst mot riksvegen. Det er derfor
liten konflikt om vern. Området fikk lokal verneverdi etter ny registrering i 2012, nedjustert
fra regional verdi. Området representerer en ligradient av rik bjørkeskog (høgstaudeskog)
opp mot kalkrikt

Avgrensning: Fylkesmannen tilrår at Postdalslia vernes med avgrensning som i hørings-
utkastet med unntak av en ny buffer mot riksvegen på 50 meter fra vegens midtlinje og en ny
buffer mot Postdalselva i sør på 30 meter fra elvebredden. Det kan være tatt inn et lite
område på privat grunn i nord. Grense for Statskog SFs grunn på gnr 43 bnr er avsagt etter
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dom i Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms sak nr. 2/2002 Tamokdalen, dom avsagt
16. september 2003. Grensa skal gås opp og merkes i september 2013 og blir ikke endelig
fastsatt før etter grensegang i felt. Del av denne grensa blir nordgrense i naturreservatet.

Forskrift: Forskriften i høringsutkastet oppga et private gnr og bnr. Riktig gnr. bnr. på
statsgrunn skal være gnr. 43 bnr. 1. og tas inn i forskriften. Av hensyn til vedlikehold av veg,
er det lagt inn en buffer på 50 m fra vegens midt-linje og av hensyn til ferdsel opp langs
Postdalselva er det lagt inn en buffer på 30 meter mot Postdalselva i sør. Begge disse
forholdene medfører at totalarealet og areal av produktiv skog blir lavere og må endres i
forskriften.

0 summerin av endrin er i forskrift:
Endrin

2 Naturreservatet berorer statsgrunn
å anr/bnr: 43/1

2 Naturreservatet dekker et totalareal
på  dekar landareal

4 4.8 Vedlikehold av eksisterende
bygninger anlegg og andre
innretninger i henhold til tilstand

å vernetids unktet.
7 nr 11 7 nr 11 Vedlikehold av bygninger og

f. andre anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 nr 8


Be runnelse
Riktig gnr/bnr for Statsgrunn er
43/1, det var o itt feil nr/bnr.
Ny buffer mot fylkesveg på 50 rn fra
vegens midtlinje og 30 m mot
Postdalselva i sør.
Tas inn i alle områder da det har vist
seg at det kan finnes eksisterende
anlegg som ikke var kjent på
vernetids unktet.
Hjemmel til å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.
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FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV POSTDALSLIA
NATURRESERVAT I BALSFJORD KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon 	 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndeparternentet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer bjørkeskog med
høgstauder med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og
naturlige økologiske prosesser.

Postdalslia naturreservat inneholder ei frodig og artsrik, vestvendt bjørkeskogsli opp mot
fjellet med innslag av gråor-heggeskog, rasrenner med åpne høgstaudeenger og rike berg
med kalkkrevende plantearter.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: 43/1 i Balsfjord kommune:

Naturreservatet dekker et totalareal på dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk datert
Miljøverndeparternentet  De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Balsfjord kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
1naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for torrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilforsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for

Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
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Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale til
husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rodlisten.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,
politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
ovingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,
idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Etablering av nye stier og merking av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
Bruk av reservatet i miljatilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.

10.0ppforing av gjerder og samleanlegg for beite.
11.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Utkjøring av saltstein på snødekt mark.
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt trase.
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 10.
Ovingsvirksornhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.
Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 2.

f Vedlikehold av bygninger og andre anleg og irmretninger som nevnt i § 4 nr 8

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
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sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan/skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 8. Skardet naturreservat i Balsfjord kommune

Areal: 10872 dekar, herav 5280 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla

** - regionalt verneverdig

Verneverdier: En viktig verdi er å ivareta en hel u-dal med to skogkledde lier eksponert mot
nord og sør og med stor variasjon i naturtyper fra strandsonen ved Fjellfroskvatnet på 125 rn
til over skoggrensa på 680 m oh. Innslaget av kalkfuruskog av frisk type med kalkkrevende
arter av karplanter og noe sopp, av gammel furuskog, hogstaudebjørkeskog, samt ulike
myrtyper er av regional verdi

Mangelinndekking: Mangelinndekkingen er middels stor. Areal av gammel furuskog, kalk-
furuskog, gråorskog og rikere myrer er relativt små. Høgstaudebjørkeskog dekker stme
areal.

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer
bjørkeskog og furuskog i lavlandet, og som har en særlig betydning for biologisk mangfold i
form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Skardet naturreservat omfatter en hel dal fra lavland til fjell med ulike typer bjørkeskog, frisk
kalkfuruskog, gammel furuskog, gråor-heggeskog i bekkeli og rike myrer. Området
inneholder en svært viktig og flere viktige naturtyper, flere nær trua planter, sopp og lav,
samt en trua lavart (VU).

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus

LNF

Inngrepstatus 


Kraftlinje gjennom området, gammel ferdselsveg. Laftet gapahuk ved bredden av
Fjellfroskvatnet. Tjæremilebunn. Rest av gamme/skogshusvære. Små gravespor etter
forsvarets bruk.

Lokale horin suttalelser

Fellfroskvatn fiske- o utmarksla (FFU): FFU stiller seg positiv til fredning av Skardet.
Laget har tilrettelagt for almenheten med oppføring og drift av gapahuk, rydding av sti fra
gapahuk til over skogbandet mot Reingjærdsfiellet, samt noe rydding av sti lan s vannkanten
i hele strandsonen i verneområdet. Stiene er ikke nevnt i beskrivelsen, heller ikke et jakttårn  
med gamme som har stått i området i mange år. Vi mener at det finnes andre områder som
dekker deres (Forsvarets) behov, med hele Mauken/Blåtind samt mange andre ikke vernede
øvingsfelt. De siste års aktiviteter har ikke vært særlig merkbar i dette området.
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Balsfjord kommunes ønske om skuterløype gjennom Skardet med tilknytning til løypenett
mot Sverige, og at det ikke finnes andre skredsikre alternativ, må være feil. Eks Heia-
Mauken —Solvollskardet —Tamokdal, med eventuell tilknytning til Myrefjell. I Heia-
Maukenområdet er det mye motorferdsel likevel. Det viktiaste er at Skaret vernes mot store
fysiske og tekniske inngrep som forandrer bruken av området vesentlig.

Troms sko selska v/leder Vi o Johansen

Flate /slake parti forbeholdes skogbruk. Slake områder i vest tas ut. Ved Fjellfroskvatn bør
grensa flyttes til kote 220. Har vært plan om skogsveg fram til den private skogeiendommen
Lundsætra. De verdifulle nordvestre skogareal på Statskog sokner til en slik veg.
Området brukes av Forsvaret og er attraktivt for utvikling av turisme (skikjøring med mer).

Sentrale hørin suttalelser

Forsvarsb eiendom v/avdelin sleder areal lan.
Viser til uttalelse også i oppstartfase. Kontraktsområde (med Statskog SF) for øvelser med
lettere kjøretøy, skuter og beltevogn. Svært viktig område for Forsvaret, må erstattes om
Skardet vernes, umulig å øve med foreslåtte forskrifter. økonomiske og praktiske
konsekvenser. Skardet har stort areal, bare mindre areal av naturfaglige kjerneområder, men
samme restriksjon på hele.
Til verneforskriftene: Forsvaret ber FM utrede om det er mulig å kombinere verneområdet
med Forsvarets øvingsaktivitet, eventuelt med begrensninger, enten gjennom
forvaltningsplan og /eller gjennom mer differensierte (verne) bestemmelser.

Dersom det ikke er mulig å kombinere verneformålet med Forsvarets aktiviteter, medfører
verneforslaget at to nasjonale interesser må veies opp mot hverandre på departementsnivå.

Forsvaret Hæren, Hærens 0 eras'onsstøtteavdelin

Skardet berøres av et område som Forsvaret leier av grunneier til øvingsformål. Kontrakten
er mellom Forsvarsbygg og Statskog, og Forsvarsbygg gir innsigelse i forhold til dette
området i eget skriv.

F Ikesmannens tilråclnin

På grunn av at Forsvaret vurderer bruken av Skardet til nærøvingsområde som svært viktig,
tilrår fylkesmannen etter en samlet vurdering at Skardet tas ut av verneplanen. I dette tilfellet
er det lagt større vekt på Forsvarets interesser som står for en nasjonal samfunnsverdi enn de
regionale verneverdiene for skogen i Skardet. Vi vilta nærmere kontakt med Forsvaret slik
at verdiene for biologisk mangfold i skogen kan ivaretas ved fortsatt bruk av området selv
om arealet ikke vernes gjennom naturmangfoldloven.
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Nr 9. Heggedalen naturreservat i Lenvik kommune

Areal: 25856 dekar, herav 7907 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla
** - regionalt verneverdig

Verneverdier: De frodige sør- og østvendte liene med storbregnebjørkeskog og
høgstaudebjørkeskog mot Heggvatnet er spesielle, selv om antall registrerte rødlistede arter
er beskjedent. Det samme gjelder vannlokaliteten med sjeldne vannplanter og naturtypen
kroksjøer, flomdamtner og meandrerende elveparti. Området er stort og omfatter en gradient
fra bredden av Lysvatnet på 22 moh. til fjellet på 576 moh. Det inkluderer et smalt dalføre,
Heggedalen, og slakere og videre telTeng ved Lysvatnet. Bjørk er dominerende treslag,
unntatt i enkelte partier der furu dominerer. Området omfatter også vatn og myrer.

Mangelinndekking: Mange av naturverdiene er knyttet til andre vegetasjonstyper enn skog.
Området er stort, har relativt store partier som er urørte, men inngrepene er totalt sett mange.
Liskogen i nord er spesielt frodig og bidrar til mangelinndekking for rike skogtyper.

Verneformilet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og
sårbar natur med bjørkeskog og furuskog, dels på breelvsedimenter med sitt biologiske
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

fleggedalen naturreservat omfatter en dal fra lavland til fjell med frodig bjørkeskog i de sør-
og østvendte liene og furuskog på skrinn grunn i lavlandet. Myrer dekker et betydelig areal.
Gråor-heggeskog finnes langs Heggelva, dels på flommark. Artsmangfoldet er betinget av
hogstaudebjørkeskogen, og av naturtyper som ferskvann og meandrerende elv.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus
LNF

Inngrepstatus

Det går kraftlinje gjennom området og en rest av gammel telegraflinje. Gammel ferdselsvei
fra Poststøa midt på Lysvatnet til Heggvatnet. 5 hytter, inkludert reindriftshytte. Merket
tursti "Senja på Langs" nord for Heggvatnet. Tufter av boliggamme og fjøsgamme på
Heggmoen.

Lokale hørin suttalelser
Grunneier Statsko SF: Avgrensing etter instruks fra DN. Området som er på høring er 2955
daa større enn arbeidsgruppas forslag. I arbeidsgruppas forslag er et areal som er mye
benyttet til vedhogst tatt ut.

Lenvik kommune horin suttalelse inn for sent : Kommunestyrevedtak i sak43/13 den
25.4.2013 (enstemmig): "Lenvik kommunestyre går i mot forslaget til vern av Heggedalen.
Dette fordi eksjsterende vernede skogområdet på Senja ivaretar skogtypene i Heggedalen.
Heggedalen inneholder verdifulle ressurser for kommunen og befolkningen, slik som rike
lauvtreforekomster av bjørk, furu og losmasser som kan utnyttes i næringssammenheng i
framtiden".

Nord-Sen'a reinbeitedistrikt ved Per M. Skum: Horingsuttalelse: I snorike vintre beiter
reinen bjørkelav og skjegglav. Til verneforskriften: Reindriften må kunne benytte nedfalt og
opptørket furu som brensel innenfor området. Ved dårlig vær utgjør gammel og tørr furu
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viktigste kilde til opptenning. Granplanting ødelegger viktige vårbeiter for reindriften og
sperrer viktige flytteveier.

Konsultas'on før hørin : 7.4.2010 ved distriktsformann Per Mattis Skurn : Nord-Senja
RBD ønsker ikke å måtte søke dispensasjon for å drive reindrift. Er ellers positive til vern.
Skum nevnte at ferdsel i tilknytning til hytter er et stort problem i reindriften. Skum mente at
punkt 6 i Sametingets brev om forvaltningsordninger for eventuelt verneområde som
naturreservat var noe uklart.
Generelt og konkret har Nord-Senja følgende behov i området:

Tar ut tørr furu til tennved, ca 1 i året, og ved til hytte i Nord-Heggdalen
Helikopter brukes for å få rein i gjerde hvert år, ved "Natofjellets" fot (Corrovarri)

Frakter materiell med liten 4-hjuling til hytta i Nord-Heggdalen i trase nord for
Heggedalsvatnet.

Midt-Troms sko eierla v/Steinar N Tmo: Navn: Hegedalen med e (fuge-e). Planen gir lite
vern, men mykje areal. Frodige blomlier vernes fordi dei er vanlege, 3 like kjerneområder.
Vier kjerr. Dårleg kvalitet på miljøregistreringar.
Til verneforskriften. Det er lite tenkelig at verneforskriften kan heimle bygdefolket sin bruk
av skogen. Dette er eit tradisj onelt samisk område. Bygda bruker allmenningen til skogsdrift,
vedhogst for salg.
Konklusjon: Foreslår vedtak:

Framlagt forslag om naturreservat (skogvernområde) i Nord-Heggedalen
statsallmenning bør leggast bort som uaktuelt ut frå ei samla vurdering av rettslige,
økonomiske økologiske og sosiale sider ved tiltaket. Omsynet til bygdefolk og —
næringar må her tilleggast større vekt enn eit generelt ønske om å auke vernearealet.
FMVA tek opp arbeidet med å få til ein verne- og skjøtselsplan for områda på begge
sier av Tømmerelva —Litjevatnet, helst også Tømmervatnet —Bjelma. Saka bør
fremmast som Frivillig vern.

Området attover Heggedalen (f.o.m. Heggevatnet og attover) blir undersøkt for å registrere
mulige udekte verneverdiar, og i positivt fall, fremming som vernesak etter
naturmangfoldlova.

Troms sko selska : Viktig skogområde for bosettinga ved Lysvatnet. Kjerneområde 3 er
sterkt påvirket av hvordan kraftverket like ved blir kjørt. Et større område må tas ut: Grense
legges i nordøst ved kote 200m og følger denne til Raudskardelva og følger elva ned til
Fleggelva. Fra skjæringspunktet mellom disse to elvene tas ei rett linje til grenselinjas
brekkpunkt ved Brenthaugen i sørøst.

Troms Kraft Produks'on AS TKP : Verneområdet går inn i nedbørsfeltet til Lysbotn
kraftverk, samt går helt ned mot rørgaten fra kraftverket til inntaksdam ved Helvetesvatn.
Konsesjon gir rett til adkomst for å drifte og vedlikeholde reguleringsanleggene. Normalt
transport av person og utstyr opp gjennom Revnesdalen . I tillegg noe helikoptertransport.
Enkelte ganger brukes Heggedalen som adkornst tilreguleringsanleggene.
Til verneforskriften: TKP ber om tilføyelser: §4, nytt pkt. 12: Gjennomføring av gjeldende
konsesjonsvilkår og manøvreringsreglement for Helvetselva. § 5; nytt pkt. 2: Troms Kraft
Produksjon AS gis med bakgrunn i konsesjon av 28.11.1939 rett til motorisert ferdsel,
herunder start og landing av luftfartøy i forbindelse med drift og vedlikehold av
reguleringsanleggene tilhørende Lysbotn kraftverk.

Såmedi i/sametin ets stedsnavnf eneste: Foreslår samisk navn: Leanggaviikka
luonddureservåhtta.

Troms F lkestin utdraa av vedtaket : 3. Spesielt vil vi rette oppmerksomheten mot
områdene HeQgedalen, Lindovara og Tverrelvdalen..... I Heggedalen finnes løsmasser i
området som kan være verdifulle, og bjørke- og furuskogen er viktige ressurser for
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kommunen og befolkningen. Fylkestinget ber derfor at disse tre områdene tas ut av
verneprosessen.

Nærin slivets liovedor anisas'on NHO Troms: NHO Troms synes det er svært negativt at
DN instruerer FM om å øke vernearealet i disse tre områdene (Lindovara Heg,gedalen og
Tverrelvdalen). Naturtypen i de utvidede områdene er enten karakterskog i Troms, eller
innehar ikke spesielle verneverdier. Lokalbefolkningen blir avskåret fra en av sine
næringsaktiviteter som er vedproduksjon eller skogbruk. NHO Troms ber om at dette blir
overprøvd og omgjort.

Naturvernforbundet: Tilrår på det sterkeste at områdene i nord også vernes, bjørkeskog med
høgstauder, viktig karaktertype for Troms av regional verdi.

F lkesmannens tilrådnin
Det har kommet inn mange uttalelser om det arealet nord i Heggedalen som ble tatt inn igjen
før høring, etter ønske fra DN, for å få med alle kjerneområdene. Det har kommet inn
uttalelser som peker på at bjørkeliene i nord er lett tilgjengelige for hogst og at lokale
vedprodusenter har behov for skogen til hogst av ved for salg. Troms Skogselskap har bedt
om uttak av et større område av hensyn til skogressursens betydning for lokal bosetning.
Lenvik kommune har gått inn for at området ikke vernes fordi de mener at tilsvarende
områder alt er vernet på Senja og at skogen er en viktig ressurs. Et felt av løsmasser ved
Lysvatnet kan ha verdi.
Troms Kraft AS har påpekt at de ønsker å kunne bruke motorferdsel til ordinær drift og
vedlikehold av reguleringsanleggene ved Lysbotn kraftverk uten søknad.
Reindriftsnæringen har påpekt at de ønsker å ta ut ca 1tørr furu i året til tennved, og ellers
ikke ønsker restriksjoner på driften, men er for øvrig positive til et vern av området.

Avgrensning: Fylkesmannen tilrår en avgrensning som i høringsutkastet av hensyn til det
biologiske mangfoldet. Vern av hogstaudebjørkeskog er en viktig mangel i verneområder i
Troms i følge naturfaglig evaluering av norske verneområder, 2010.  Disse skogene er noe
varmekjære og ligger i lavlandet i svakt kystnære områder, en mangel i skogvernet.

Navn: Fylkesmannen foreslår endring av navnet fra Heggdalen til Heggedalen etter innspill
fra lokale personer.Fylkesmannen foreslår tatt inn følgende samiske navn i tillegg til det
norske navnet: Leanggaviikkaluonddureservåhtta.

Forskrift: Fylkesmannen har ikke endret forskriften etter ønske fra Troms Kraft på
motorferdsel til ordinært vedlikehold av kraftledninger, men for konsesjonsvilkår og
manøvreringsreglement.
0 summerin av endrin er i forskrift:

N Endrina Be runnelse
7 nr 14 Vedlikehold av bygninger og Hjemmel til å kunne gi dispensasjon

andre anlegg og innretninger som til motorisert ferdsel i forbindelse
nevnt i § 4 nr 5 med tillatt vedlikehold.

4 4 nr.12 Gjennomføring av gjeldende Foreslått vernegrense grenser til
konsesjonsvilkår og manøvrer- sørbredden av Helveteselva fra
ingsreglement for Helveteselva. utløpet og til et stykke ovenfor øvre

Helvetesfossen.
6 6 nr.6 Nødvendig bruk av motorferdsel i Dette inkluderer også landing og

forbindelse med gjennomføring av start med helikopter.
konsesjonsvilkår og manøvrerings-
reglernent for reguleringsanlegg-
ene tilhørende L sbotn kraftverk.
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FORSKR1FT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV HEGGEDALEN
NATURRESERVAT/ LEANG'GAVIIKKA LUONDDURESERVAHTTA I LENVIK
KOMMUNE, TROMS FYLKE
tde to uthevete bokstavene skal erstattes av en samisk bokstav.

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndeparternentet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur med
bjørkeskog og furuskog, dels på breelvsedimenter med sitt biologiske mangfold i form av
naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Heggdalen naturreservat omfatter en dal fra lavland til fjell med frodig bjørkeskog i de sør-
og østvendte liene og furuskog på skrinn grunn i lavlandet. Myrer dekker et betydelig areal.
Gråor-heggeskog finnes langs Heggelva, dels på flommark. Artsmangfoldet er betinget av
høgstaudebjørkeskogen, og av naturtyper som ferskvann og meandrerende elv.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: 124/1 i Lenvik kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på 25 856 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk datert
Miljøverndepartementet De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Lenvik kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke,
i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndeparternentet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fierne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfyl ling og lagring
av masse, utforing av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsopling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttommende.
Bruk av naturreservatet tilteltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for
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I. Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.
Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
Rydding av kratt og trær rundt eksisterende hytter inntil 1 dekar.
Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og
kraftanlegg.

10.0ppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av
linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlig fysiske endringer i forhold til
verneformålet.

11.Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale til
husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

12.Gjennomføring av gjeldende konsesjonsvilkår og rnanovreringsreglement for
Helveteselva

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,
politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomforing av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig rnotorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og
kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til
forvaltningsmyndigheten.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.
Nødvendig bruk av motorferdsel i forbindelse med gjennomføring av konsesjonsvilkår og
rnanovreringsreglement for reguleringsanleggene tilhørende Lysbotn kraftverk.

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsrnyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,
idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
lstandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og flsk.
Hogst av etablerte plantefelt.
Etablering av nye stier og merking av stier.
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Hogst av bjørkeved og gran til ved til eksisterende hytter i reservatet etter plan godkjent
av forvaltningsmyndigheten.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med belikopter i forbindelse med reindrift

10.Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
11.0ppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
12.Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av

forvaltningsmyndigheten.
13.0ppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
14.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Transport av varer, materialer og utstyr til eksisterende hytter i området, med
beltekjøretøy på snødekt mark etter fastlagt trase.
Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt tras
Vedlikehold, oppgradering og fornyelse av kraftledninger
Hogst av etablerte plantefelt § 7 nr 5
Hogst av bjørkeved og gran til ved til eksisterende hytter, § 7 nr 7
Oppføring av gjerde og samleanleg for beite § 7 nr 13
Ovingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd
Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 3
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 5

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjøtsel
Forvaltningsrnyndigheten, eller den forvaltningsrnyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 10. Anderdalen nasjonalpark (utvidelse) i Tranøy kommune

Areal: 9035 dekar, herav 3022 dekar produktiv skog.

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla

** - reaional verneverdi
Verneverdier: Området vil tilføre nasjonalparken bjørke- og furuskog i mellomboreal sone
og ned mot sjøen, og store bestander av osp og selje. (Bjørk er vanligste treslag, men furu er
også svært vanlig og stedvis dominerende, spesielt på flatene og på knauser i liene. Død furu
finnes spredt, hovedsakelige begrenset til uframkommelige, bratte lier mellom Skipsbåtneset
og Molvika. Enkelte lier har moderate mengder dødved også av andre lovtrær enn bjørk).

Mangelinndekking: Området bidrar til inndekking av mangelen på frodig og variert kystnær
løvskog.

Verneformålet: Formålet med nasjonalparken er
I) å bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde med opprinnelig furuskog bjørkeskog og
et og fjordlandskap som er karakteristisk for ytre deler av Troms. Landskapet og
naturmiljøet med dyre- og plantelivet skal bevares.
2) å bevare et naturområde med samiske og andre kulturminner.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse av
tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Planstatus
LNF

Inngrepstatus

Ingen kjente tekniske inngrep.

Lokale hørin suttalelser

Statskog SF:  Vi viser tilrådingens kap 9.1 Generelle merknader fra lokale høringsparter. .

Tranøy kommune: Utvalg for plan, næring og drift i møte 17.4.2013. Vedtak i sak 23/13:
"Utvalg for plan, næring og drift viser til Fylkesmannens høringsforslag om utvidelse av
verneområder på Statskog SFs grunn i Tranøy. Utvalget vil presisere at mer enn nok av
arealet i Tranøy kommune er vernet oa er I utgangspunktet mot utvidelse av Ånderdalen
nasjonalpark. I forslaget til utvidelse av nasjonalparken er det ikke noen av de opplistede
naturtypene i pkt 9.10.2 som ikke finnes innenfor dagens nasjonalpark. Utvalget er likevel
fornøyd med at vesentlige bemerkninger fra kommunen til Fylkesmannens første utkast til
utvidelse av Ånderdalen nasjonalpark synes å være i varetatt".

Midt-Troms skoaeierlaa c/o Steinar N mo: Viser til s. 11 i høyringssvaret til
oppstartmeldinaa: Framlagt plan om skogvern i form av naturreservat i Jøvika leages bort
som uaktuell ut fra ei samla vurdering av økonomiske, økologiske og sosiale sider ved saka.
Tidligere forfordeling ved utparsellering fra gnr 18 og omstendighetene rundt det seinare
salget til Statskog må her vektlegges sterkere enn et generelt ønske om å auke vemearealene.
Tilbørlig hensynstaking til den totale vernebelastninga i Tranøy kommune og bygdas behov
for arbeidsplasser teller i samme retning.
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Troms skoaselska v/leder Vi o Johansen: Til avgrensing: To skogområder der det har
vært mye vedhogst tas ut, de er godt tilgjengelig med traktor. Nordøstdel er viktig og mye
brukt skogområde som bor tas ut av planen. Traktorveg inn i ornr. Nordøstdel må tas ut.
Grense blir høgdekote 300 m fra nordøstdel av Skipbåtnesvarden til der koten dreier 90
grader, herfra ned til midt i Storvika. (1gm: To kjerneområder av 3-4 tas ut, nr 4: gammel
løvskog, lokalt viktig, 3 bjørkeskog med hogstauder viktig).

Tranø botn .e.(zer-o fiskerforenina: Ingen merknader

Sentrale hørin suttalelser
Ingen tok for seg utvidelsen av Ånderdalen nasjonalpark spesifikt.

F Ikesmannens tilrådnin
Avgrensning: Fylkesmannen tilrår utvidelse av Ånderdalen med et areal på 9035 daa med
avgrensning som i horingsutkastet.

Navn: Ånderdalen nasjonalpark

Vernekategori: Området foreslås som utvidelse av Ånderdalen nasjonalpark.

Forskrif Fylkesmannen tilrår en endringsforskrift for eksisterende Ånderdalen nasjonalpark
der det nye arealet i tilknytning til skogvern på 9035 daa legges til eksisterende areal som i
gjeldende nasjonalpark er på ca 124,9 km2og til 133,9 km2 som vil bli nytt areal etter
endring. Gjeldende forskrift for Ånderdalen ble fastsatt ved kgl. res 4.juni 2004 med
hjemmel i naturvernloven.

0 summerin av endrin er i forskrift:
Endrincr Be runnelse

1 Nasjonalparken dekker et areal på Arealet tilrås økt med 9035 daa som
ca 133,9 km2 del av skogvern på statsgrunn.
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ENDR1NGSFORSKRIFT FOR ÅNDERDALEN NASJONALPARK I TRANØY OG
TORSKEN KOMMUNER

Forskriften etter naturvernloven vil bli endret gjennom en endringsforskrift til eksisterende
forskrift. Endringsforskriften vil omfatte utvidelsen av areal. Oppdatert vernekart er en del
av endringsforskriften.

Utvidelsen av areal er på 9035 daa. Ånderdalen nasjonalpark vil etter endringen ha et areal
på 133,9 km2. Det er ingen endring i eierforhold som gnr.bnr.

Gjeldende forskrift for Ånderdalen nasjonalpark ble fastsatt ved kgl.res. 4. juni 2004 med
hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet
av Miljøverndepartementet.
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Nr 11. Tverrelvdalen naturreservat i Målselv kommune

Areal: 9306 dekar, herav 2327 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla

**-regional verneverdi

Verneverdier: Verneverdiene er først og fremst knyttet til at dette er et lite berørt dalfore
med stor variasjon i ulike bjørkeskogstyper, store arealer frodig høgstaudebjørkeskog dels
med gråor-heggeskog, og noe kalkpåvirket skog. Området illustrerer også godt effekten av
snøskred og omfattende reinbeite som økologiske faktorer i bjørkeskog. Omfatter et dalføre
med U-formet dal og markant forskjell mellom nord- og sørsiden på grunn av klima og
berggrunn.

Mangelinndekking: Området har rike skogtyper i form av høgstaudebjørkeskog, men
samlet sett dekker området bare i liten grad mangler ved skogvernet.

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer
bjørkeskog med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og
naturlige økologiske prosesser.

Tverrelvdalen naturreservat omfatter et dalføre med høgstaudebjørkeskog og andre typer
bjørkeskoger opp mot fjellet, gråor-heggeskog på flommark og i li, en bekkekløft med
kalkkrevende fiellflora og lavalpine områder. Skogen påvirkes av snøras, bjørkemåler og
reinbeite som gir ulik alder på skogen.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus

LNF

Inngrepstatus 


1 liten åpen hytte, Reiersdalsgammen. Tufter etter 2 utmarksløer på Vollasletta.

Lokale hørin suttalelser

Statskog SF: Avgrensningen er foreslått etter instruks fra DN. Området som er på høring er
3328 daa større enn arbeidsgruppas forslag. Liten mangelinndekking. Det bør være større
rom for å hensynta lokale interesser.

Målselv kommune: Sak 35/2013 i kommunestyret. Utdrag av vedtaket: Kommunen påpeker
at Tverrelvdalen ligger i fjellheimen i indre del. Området er utilfredsstillende kartlagt. Det
har lav mangelinndekking. Området er viktig for utmarksbasert turisme.

UL Freidig: Kunnskapsgrunnlaget er dårlig, ungdomslaget er kritisk til Fylkesmannen som
ikke ba om ny undersøkelse av dette området. Mangelinndekkingen er dårlig. Verneverdien
er lav. Området inneholder tidligere skogslåtter og 7 utmarksløer viser kulturpreg. Sterkt
reinbeitet. Skoginteresser, bygd skogsbilveg ca 2400 111innover dalen, ved liten forlengelse
vil vegen gi tilgang til store skogområder. Turisme: Gammel ferdselsåre Rostadal-Signaldal.
Tilknytning til Arctic Trail med skuterløype vil gi adgang til stort nett i Finland. Eneste
skredsikre forbindelse mellom Indre Troms —Kilpis. Området i dag er lite brukt til
tradisjonelt friluftsliv. Også tilknytning til isfiskeløype gjennom Tverrelvdalen -
Trollelvskardet til Moskanjavri ønskelig. Snøskuterløyper viktig for økt vinterturisme. Også
Balsfjord kommune er interessert. Firma som blir negativt påvirket av verneforslaget er
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Rostadalen Camping AS, Hattavarre Utvikling AS, Lyngsfjord Adventure, Tamok AS,
Chokka 0Y-Finland, Tamokdalen bygde-og idrettslag og Finndalsløypa vel. —

Området er vurdert som potensielt viktig i Konsekvensutredningen "Vern av skog på
Statskog SFs grunn Målselv. Utredning av konsekvenser for næring og bosetning i Målselv
og Troms ved vern av 9 områder i Målselv" (Ecofact rapport 9, 2010). Norut (2006) har
trekt fram Arctic Trail som fellesnordisk snøscooterloypenett som kan gi økt besøk i Indre
Troms. Reiselivslokornotiv (inkl Målselv Fjellandsby) som kan gi vekst i næringslivet.
Hundespannsafari krever også oppkjørt løype. Konklusjon er at vern av Tverrelvdalen må
stoppes.

Troms skoaselska v/leder Via o Johansen: Mangelinndekking er liten. Det er flere høylaer
og skog med tydelig preg av bruk. 2400 m skogsveg inn mot området. Til avgrensning: Ta ut
kjerneområde 1 og 2 fra vernet. Sørvestgrensa trekkes langs bekk 100-150 m innafor kjerne
omr 1, ned til knekkpunkt i elva ca 50 m nordost for kjerneområde 2. Herfra i sør vestlig
retning til områdets n-grense.

Troms F Ikestin utdra for hele uttalelsen se unkt 9.1 : Spesielt vil vi rette
oppmerksomheten mot områdene Heggedalen, Lindovara og Tverreivdalen. Tverrelvdalen
ligger inne i fiellheimen i indre deler av Målselv kommune der det fra før er store
vernearealer. I høringsdokumentet beskrives området i liten grad å dekke inn mangler med
dagens skogvern. Området har viktige skogressurser og vil være svært viktig for utvikling av
utmarksbasert turisme i Indre Troms.

Nærin slivets hovedoraanisas'on Troms: NHO Troms synes det er svært negativt at DN
instruerer FM om å øke vernearealet i disse tre områdene (Lindovara, Heggedalen og
Tverrelvdalen). Naturtypen i de utvidede områdene er enten karakterskog i Troms, eller
innehar ikke spesielle verneverdier. Lokalbefolkningen blir avskåret fra en av sine
næringsaktiviteter som er vedproduksjon eller skogbruk. NI-10 Troms ber om at dette blir
overprøvd og omgjort.

Sentrale hørinasuttalelser

Såmedia i/sametin ets stedsnavnf eneste: Foreslår det samiske navnet Gållågåibbevåkki
luonddureservåhtta.

Forsvaret: Tverrelvdalen berører scooter- og beltevognløype som går igjennom dalen.
Forsvaret er ikke tatt med som interessent i høringsdokumentet, og det er heller ikke
beskrevet negative effekter etter Forsvarets bruk. Løypa går over skoggrensen, og berører
ikke kjerneverdiene i verneforslaget. Flytting av løypa vil medføre at Forsvaret må bruke
områder der skredfaren normalt er større.

Forsvaret ber primært om at grensene for de foreslåtte verneområdene i Tverrelvdalen,
Devddesvuopmi og Brennskoglia, justeres slik at Forsvarets aktivitet kan fortsette på dagens
nivå uten å berøre områdene. Dersom grensene beholdes, ber Forsvaret om at verne-
bestemmelsene endres slik at Forsvarets aktivitet på dagens nivå, tillates innenfor
vernområdene.

Naturvernforbundet: Tilrår på det sterkeste at områdene i nord også vernes, bjørkeskog med
høgstauder, viktig karaktertype for Troms og i tillegg gråor-heggeskog. Regionalt viktig. Det
er allerede tatt ut store areal med verneverdig skog i Målselv, og ingen ytterligere
innskrenkinger må skje.
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Fylkesmannens tilrådnin

Det har vært rettet oppmerksomhet mot Tverrelvdalen i høringen, fra Målselv kommune, fra
nabokommunen Balsfjord, fra fylkestinget, UL Freidig og flere turistbedrifter. Flest
ankepunkter gjelder skogbruksinteresser og om framtidig vinterturisme med mulig
snøskuterløype. Det anføres også fra flere at de mener Tverrelvdalen har så liten
mangelinndekking for vern at de også derfor går imot et vern. Kommunen, bygdelaget og
turistnæringen onsker etablert en snøskuterloype i skredsikkert område langs gammel
ferdselsveg i Tverrelvdalen - Reiersdalen over til indre Signaldalen/Parasdalen via Gappo og
Golda —hyttenelangs svenskegrensa og finskegrensen til Kilpisjärvi Tollstasjon i Finland.
Løypa tenkes knyttet opp mot Arctic Trail skuterløyper i Finland. I dag hjemler ikke
motorferdselloven en generell muligbet for å etablere nye snøskuterloyper for turistformål.
Regjeringens forslag til ny motorferdsellov har likevel åpnet for at 40 kommuner med grense
mot Sverige og Finland kan etablere rekreasjonsløyper som fører til løypenett i nabolandet
for en periode på 2014 - 2018. Stortinget skal ta stilling til dette spørsmålet.

Vern av Tverrelvdalen som skogreservat vil trolig hindre en slik gjennomgående skuterløype
dersom den ikke kan gå i fjellet der Forsvarets løype synes å være. Også løype for
hundekjøring er nevnt. Det opplyses om at dalen er mindre brukt tilallment friluftsliv.
Forsvaret har gjennom horingen opplyst at de har en avtale med grunneier Statskog om
tillatelse til skredsikker ferdsel under øvelser, med løype for snøskuter og beltevogn på
østsiden av dalen over skoggrensen. Kart var ikke vedlagt uttalelsen. Etter møte med
Statskog SF nylig har Forsvaret videre klargj ort et behov for i tillegg å kunne krysse dalen
og kjøre opp Våvrrosvaggi til Dopparhøgda.

Avgrensing: Fylkesmannen tilrår å ta ut deler av området i sør i tråd med grense som sendt
inn til DN i 15.10.2010, av hensyn til skogverdier. Kjerneområdet med høgstaudeskog som
da tas ut, har lokal verdi, det samme gjelder flommarkskogen på Vollasletta som er mye
påvirket av hogst og slått og har lite av egentlig frodig flommarksvegetasjon igjen i
skogbunnen. Fylkesmannen mener at gjenværende areal med et nokså urørt dalføre
kvalifiserer til vern da både høgstaudebjørkeskog og bekkekløft med rik fjellvegetasjon i
tillegg inngår som viktige kjerneområder. De kjerneområdene som da tas ut, har lokal verdi
for skogvern.
Forsvaret har ikke lagt ved kart over ønsket løype for snøskuter og beltevogn. Fylkesmannen
har derfor ikke tatt stilling til eventuell endret ytre avgrensing over skoggrensa i østdelen av
området. Informasjonen er vurdert som for liten. Fylkesmannen vil derfor om mulig overlate
til DN å avklare Forsvarets behov og om det er aktuelt å endre grensen i øst.

Navn: Fylkesmannen foreslår følgende samiske navn i tillegg til det norske:
Gållågåibbevåkki luonddureservåhtta

7 nr 12 Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 nr 5

Be runnelse

Hjemmel til å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.

Forskrift:

0 summerin av endrin er i forskrift:
Endrin
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FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV TVERRELVDALEN
NATURRESERVAT I MÅLSELV KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndeparternentet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer bjørkeskog med sitt
biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske
prosesser.

Tverrelvdalen naturreservat omfatter et dalføre med høgstaudebjørkeskog og andre typer
bjørkeskoger opp mot fjellet, gråor-heggeskog på flommark og i li, en bekkekløft med
kalkkrevende fiellflora og lavalpine områder. Skogen påvirkes av snøras, bjørkemåler og
reinbeite som gir ulik alder på skogen.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr Målselv kommune: 90/5, 90/6, 90/7 og 110/2

Naturreservatet dekker et totalareal på 12 634 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1: 15 000 datert
Miljøverndepartementet De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fierne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og
unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring
av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framforing av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrleging, uttak, oppfylling og
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilforsler,
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler.
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer. idrettsarrangementer eller andre større
arrangementer er forbudt.

§4 GenereIle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for

Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
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Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.
Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet.
Rydding av kratt og trær rundt eksisterende hyttetomt til Reiersgammen inntil 1 dekar.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale til
husflid og bruksgj enstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som til enhver tid står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemtnelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,
politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels-
og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder
ikke øvingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for vemeområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snoskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
I. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,

idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Etablering av nye stier og merking av stier.
Hogst av bjørkeved til eksisterende hytte for allmennheten, Reiersgamrnen, i reservatet
etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkj ent av
forvaltningsmyndigheten.
Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med

Transport av varer, materialer og utstyr til hytte Reiersgammen i området, med
beltekjøretøy på snødekt mark etter fastlagt trase.
Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt trase
Hogst av bjørkeved til eksisterende hytte Reiersgammen § 7 nr 5.
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 10.
Ovingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.
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Uttransport av felt elg med andre kjøretoy enn det som fremgår av § 6 nr 2.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 5

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan/skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 12. Revelva naturreservat i Målselv kommune

Areal: 2792 dekar, herav 1284 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmelsarunnla
*** - nasjonal verdi

Verneverdier: Furuskogen i området representerer en sjeldent god tilstand av relativt rik og
produktiv furunaturskog. Revelva har stor variasjon i kvaliteter viktige for biologisk
mangfold, som bekkekløft i gråor—heggeskog (østlige halvdel) med god forekomst av den
rødlistede og trua påvekstlaven fossenever, gammel furuskog med naturskogspreg, med en
del død ved. I tillegg har området god forekomst av bjørk som grove, gamle trær, høgstubber
og død ved. Variasjonen i vegetasjonstyper er god. Området er forholdsvis lite.

Mangelinndekking: Revelva bidrar til å dekke manglene på skog under overveiende
naturlig dynamikk og rike skogtyper. Videre bidrar Revelva til å dekke den regionale
mangelen urskogpreget furuskog.

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som representerer
gammel furuskog, bjørkeskog og bekkeklat, og som har en særlig betydning for biologisk
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Revelva naturreservat har et større parti gammel furuskog med innslag av gammel og grov
bjørk og en bekkekløft med gråor-heggeskog. En del død ved forekommer. Området
inneholder en svært viktig og en viktig naturtype, flere nær trua sopp og lav, samt en trua
lavart (VU).

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus
LNF

Inngrepstatus

Skogsvei inn fra nord, gammel hesteveg. Merket tursti til Ruten. Åtebu for rovviltjakt,
midlertidig.

Lokale hørin suttalelser

Statskog SF: Eksisterende avtale for ei åtebu (brukt til rovviltjakt) i området foreslått til
vern. Det må tas høyde for bua og bruken i vernebestemmelsene. Til verneforskriften:
Åtebua må tillates videreført. Det må tillates (motorisert) transport av åte og framtidig
uttransport av bua.
Oppsummering. Utdrag. 2. kulepunkt: Alle områdene som bidrar i stor grad til å dekke inn
mangler med eksisterende skogvern foreslås vernet. Dette gielder følgende områder:
Oksfjorddalen, Gearpmesorda, Revelva og Brennskoglia

Saarivuorna samebv konsultas'on v/ ordførande Per —AndersNutti o John Thomas Påve
9.3.2010: I Revelva har samebyen kjøretrase på barmark. Traseen går i øvre del av
arbeidsgrensene for dette området (rød grense på kart) eller så høyt at den faller utenfor.
Brukes for å komme nord for Ruten og vestover for å se etter rein.
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Generelt og konkret har samebyen følgende behov i områdene: - Behov for å hogge bjørk til
brensel, som plukkhogst. - Behov for å hogge bjørk til gjerdestolper er minfinalt, i dag
kjøpes inn gjerdestolper. Kan tenkes noe til reparasjon. - Samebyen ønsker å slippe å
forholde seg til dispensasjoner på motorferdsel på barmark (jfr. Punkt 5 i brevet fra
Sametinget). De ønsker mulighet direkte i forskriften.

Troms skoselska v/leder Vi o Johansen: I området er det er hentet bygningstømmer og
ved. Skogsveg inn i deler av området. De produktive områda nedafor (nord og aust for )
myrområdet i kjerneområde 3 bør tas ut.

Sentrale hørin suttalelser
Forsvarsbygg: Viser tiluttalelse også i oppstartfase. Ikke lenger konflikt med Revelva etter
grensejustering, men fortsatt konflikt mot Skardet.

Forsvaret: Revelva berører ikke Forsvarets interesser direkte, men Forsvaret leier et
nærøvingsområde som grenser til verneforslaget.

F Ikesmannens tilrådnin
Før oppstart ble det tatt ut et område i nord av hensyn til Forsvaret. Også nord for den
kommunale vegen ble et område tatt ut av arronderingsmessige hensyn, da en ikke ønsket
veg gjennom området. I alt ble det tatt ut 487 daa, alt trolig produktiv skog. Det var en stor
flom i Revelva i 2012.

Avgrensing: Fylkesmannen tilrår avgrensning som i høringsutkastet

Vernelbrskrifi: Statskog har avtale om en midlertidig åtebu for rovviltjakt i området.
Fylkesmannen tilrår at åtebua fortsatt skal kunne brukes, og at det kan gis tillatelse etter
søknad til å kjøre fram åte, til å flytte eller kjøre vekk åtebua.
Saarivuoma sameby kjører nord for fiellet Ruten for å se til rein vest i området. Det kan
tenkes at et lite område sør i verneforslaget vil kunne bli berørt. Det vil være søknadspliktig
å kjøre langs denne traseen, men det vil kunne påregnes unntak for flere år til dette. Flerårig
tillatelse kan forventes gjennom søknad og forvaltningsplan.

0 summerinu av endrin er i forskrift:
Endrin

4 4 nr 8 Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger i
henhold til tilstand på vernetids-

unktet
7 nr 11 7 nr 11 Vedlikehold av bygninger og

andre anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 nr 8

7 nr. 11 7 nr 11 Utkjøring av åte til midlertidig
åtebu for rovviltjakt og som står i
området på vernetidspunktet, samt
uttransport eller flytting av åtebua

Be runnelse
Tas inn i alle områder da det har vist
seg at det kan finnes eksisterende
anlegg som ikke var kjent på
vernetids unktet.
Hjemmel til å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.
Det fins behov for bua til rovviltjakt,
og det foreligger avtale mellom
Statskog og jeger. Åtebua står i
nordvest i kjerneområde 3 i
nordenden av Storsteinsmyra
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FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV REVELVA NATURRESERVAT
I MÅLSELV KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som representerer gammel
furuskog, bjørkeskog og bekkekloft, og som har en særlig betydning for biologisk mangfold i
form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Revelva naturreservat har et større parti gammel furuskog med innslag av gammel og grov
bjørk og en bekkekløft med gråor-heggeskog. En del død ved forekommer. Området
inneholder en svært viktig og en viktig naturtype, flere nær trua sopp og lav, samt en trua
lavart (VU).
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr i Målselv kommune: 107/2

Naturreservatet dekker et totalareal på 2792 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:10 000 datert
Miljøverndepartementet  De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er

forbudt å fierne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

1 . Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjodsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
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Beiting.
Rydding av eksisterende stier, dvs. flerning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke
felles.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av
materiale til husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller
uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemrnelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,
politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels-
og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsrnyndigheten. Unntaket gjelder
ikke øvingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverfiaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
I. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,

idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Etablering av nye stier og merking av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
Bruk av reservatet i miljotilpasset reiselivsvirksornhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.

10.0ppforing av gjerder og samleanlegg for beite.
11.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt trase
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 10
Ovingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 forste ledd
Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 2.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 8
Utkjøring av åte til midlertidig åtebu for rovviltjakt og som står i området på
vernetidspunktet, samt uttransport eller flytting av åtebua.
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§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsrnyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kaniskal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 13. Skjelbekken naturreservat i Målselv kommune

Areal: 3750 dekar, fierav 2799 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla

** - regionalt verneverdig

Verneverdier: Området utgjør et ganske typisk og representativt utsnitt av lisidene i
reionen, og det er temmelig variert med ganske mange ulike skogtyper. Området vurderes å
ha lokal til regional verneverdi. Som følge av å være et litt større område med god variasjon,
ganske mye rik bjørkeskog, innslag av rik sumpskog, mye rikmyr, og eldre furuskog,
vurderes Skjelbekken som regionalt verneverdig. Fossenever finnes i rik sumpskog i
området.

Mangelinndekking: Området vil ikke kunne bidra vesentlig til inndekking av mangler ved
skogvernet. Først og fremst hogstaudebjørkeskog vil i noen grad dekkes inn, i tillegg rik
surnpskog, men små arealer.

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer
bjørkeskog og furuskog med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer,
arter og naturlige økologiske prosesser.

Skjelbekken naturreservat inneholder frodig bjørkeskog, dels høgstaudebjørkeskog og eldre
furuskog i veksling med rikmyr og rikt sumpskogsparti med vier og selje.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus
LNF

Inngreøstatus

Skogsveier, bandvognspor. Rest av skogshusvære.

Lokale hørin suttalelser

Grunneier Statsko SF: Fylkesmannen Viser til kapittel 9. Generelle merknader til
verneplanen. 9.1 merknader fra lokale høringsparter.

Målselv kommune: Fylkesmannen viser til kapittel 9. Generelle merknader til verneplanen,
9.1 merknader fra lokale horingsparter.

Saarivuoma sameb : Området Skjellbekken ble ikke spesielt omtalt under konsultasjon
9.3.10. Se også kap 9.

Troms sko selska v/leder Vi o Johansen: Det er hogd tømmer og betydelige mengder ved
i området. Skogsveg kommer inn i deler av området. Til avgrensing: De lettdrevne og lett
tilgjengelige skogsområde nedafor kote 280 må tas ut.

Sentrale hørin suttalelser

Ingen tar for seg dette området spesifikt.
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Fylkesmannens tilrådnina

Troms skogforvaltning har spilt inn at det er en del lettdrevet skog i området og ønsker et
konkret areal opp til kote 280 moh tatt ut av hensyn til dette. Fylkesmannen mener at
området som foreslås tatt ut er vesentlig for å beholde verneverdiene og helheten i området.
Uttaket ville omfatte nær halve området med de lavestliggende delene, inkludert begge
kjerneområdene som delvis er inne i verneområdet, delvis ligger på privat grunn. Kjerne-
områdene har svært frodig bjørkeskog med hogstauder, også med rik sumpskog og del av en
kløft, dels kalkskog på tørrere koller.

Avgrensning: Fylkesmannen tilrår området vernet med avgrensning som i horingsutkastet.

Forskrifter:
0 summerin av endrin er i forskrift:

Endrin
44 nr.8 Vedlikehold av bygninger og

andre anlegg og innretninger i
henhold til tilstand på vernetids-

unktet.
7 nr 11 7 nr 11 Vedlikehold av bygninger og

andre anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 nr 8

Be runnelse
Tas inn i alle områder da det har vist
seg at det kan finnes eksisterende
anlegg som ikke var kjent på
vernetids unktet.
Hjemmel til å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.
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FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV SKJELBEKKEN
NATURRESERVAT I MÅLSELV KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon 	 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturrnangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndeparternentet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer bjørkeskog og
furuskog med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige
økologiske prosesser.

Skjelbekken naturreservat inneholder frodig bjørkeskog, dels hogstaudebjørkeskog og eldre
furuskog i veksling med rikmyr og rikt sumpskogsparti med vier og selje.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: i Målselv kommune: 4412

Naturreservatet dekker et totalareal på 3750 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:10 000.datert
Miljøverndepartementet De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og
unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som feks. oppføring
av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker framforing av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tmlegging, uttak, oppfylling og
lagring av masse, utforing av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler,
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler.
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttommende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større
arrangementer er forbudt.

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.

Side 89

Side 147



Verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms —FM i Troms sin tilrådning til DN —juni 2013

Rydding av eksisterende stier, dvs. fierning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke
felles.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale
til husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,
politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjutsels-
og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder
ikke ovingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,
idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Etablering av nye stier og merking av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.

10.0ppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
11.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt tras
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 10
Øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd
Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 2.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 8

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
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sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturrnangfoldloven § 48.

§ 9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturrnangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan/skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 14. Devddesvuopmi naturreservat i Målselv kommune

Areal: 15166 dekar, herav 3690 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla
*- lokal verneverdi

Verneverdier: Området er gitt lokal verneverdi i skogvernsammenheng med en svak
mangeloppfylling i forekomsten av hogstaudebjørkeskog. For øvrig framstår dalføret som
helhetlig og med få inngrep ut over at Devddesjavri er regulert. Områder med rik fjellflora
og spesielle, kalkkrevende arter opptrer og områder med ekstremrik myr. Som tidligere
boplass for (svenske) reindriftssamer gjennom lang tid, har området svært mange samiske
kulturminner som er registrert fra ulike tidsepoker.

Mangelinndekking: Mangelinndekkingen er liten; bare i svak grad oppfyller området
mangelen på høgstaudeskog, men uten å ha spesielt godt utviklete slike miljøer.

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer
fjellbjørkskog med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og
naturlige økologiske prosesser.

Devddesvuopmi naturreservat omfatter en åpen, skogkledd fjelldal med fjellbjørkeskog som
spenner fra ordinære skoger til frodige og rike fjellskoger med kalkpåvirkning. En del myr,
sump og lavalpin vegetasjon har varierende grad av kalkpåvirkning.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus
LNF

Inngrepstatus

Del av gammel sommerboplass for Lainiovuoma sameby, nord for Devddesjohka, ble
rekonstruert ca 1996 med bealljegamme, geitgamme, 2 stillas; utedo, bru over Gironjohka og
lavvostenger

Loale hørin suttalelser

Lainiovuoma samb v/ ordforande Per Gustav Idivuoma: Området har stor betydning for
samebyens reindrift. Verneplanen kan utgjøre en beskyttelse for området fra andre
samfunnsmessige interesser, under forutsetning av at samebyens virksomhet kan utvikles og
fortsette selv etter at området er vernet i verneplanen.

Samebyen mener at beskrivelsen av reindriftens bruk er mer vidtfavnende enn bare
"Reindrift ved Lainiovuoma sameby som tar ved". Området er både vår- og sommer/høst-
land som regelmessig benyttes i reindriften. Områdets karakter og beliggenhet som ytterste
utpost mot snaufiellet og grensefiellene innebærer en beskyttelse for reinen i uvær og blir
meget ofte benyttet til stort sett alle årstider.

Til verneforskriften: Det er ønskelig at ytterligere arkeologiske undersøkninger kan utføres i
området. Til paragraf 6 unntak fra ferdselsbestemmelsene. Samebyen finner det bemerk-
elsesverdig at reindriftens behov er flyttet til § 7. spesifiserte dispensasjonsbesternmelser. I
likhet med det Sametinget innledningsvis har anført, handler det om en næring som er blitt
drevet i historisk tid i området og kommer til å drives i en ikke overskuelig fremtid.
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Samebyen anser "med fog" at punktene 5,6 i § 7 spesiflserte dispensasjonsbestemmelser skal
flyttes til § 6 "Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene".
§ 10: Forvaltningsplan. Samebyen forutsetter i samband med at en forvaltningsplan skal
utarbeides for dette området, at samebyen gis mulighet til å delta aktivt uten kostnader for
sarnebyen. § 11. Forvaltningsmyndighet. Samebyen forutsetter at de får muligheter til å
aktivt delta i forvaltningsmyndighetens arbeid uten kostnad for samebyen.

Konsultas'on med Lainiovuoma sameby i 2010: Samebyen tar ut ved til brensel i
Dødesskogen/Devddesvuopmi. Samebyen opplyste at vedbehovet var 1-2 skuterlass pr.
hytte. Det er dermed behov for ved til 40 —45 hytter. Sarnebyen tar ut ved i øvre del av
Devdisvuopmi, på begge sider av Devddesvuopmijohka, men også litt lenger ned på sørsiden
av elva. Sarnebyen forutsetter at dette vil bli tillatt i fortsettelsen. Sarnebyen bruker i dag en
kjoretrasé som delvis går langs sti på sørsiden av Devddesvuopmejohka og sørover til
Cievccas både sommer og vinter. Denne ønskes opprettholdt. Det er registrert mange
samiske kulturminner i Devddesvuopmi i de senere år. For områdene Sleppelva —Kvernelva
har samebyen ingen spesielle kommentarer ut over at ved Sleppelva er det (2odelavbeiter
som smelter tidlig fram.

Troms sko selska : Området må avgrenses og gis slike bestemmelser at det kan være en
god sti langs vatnet.

Overb d Je er- o Fiskerforenin : Dødesskogen og elva benyttes ofte til teltleirer. Til
verneforskriften: §6 Generelle unntak fra ferdselsbesternmelser pkt 3: Nødvendig uttransport
av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor". Dette er nesten umulig å få til.
Defin& "lett beltekjøretøy" og "varige spor i terrenget" (5 år, 20 år, 100 år?). § 3 punkt 4,
ref §7.Er friluftsloven fremdeles gjeldende? Må det søkes om tradisjonell telting?

Sentrale hørinasuttalelser
Såmedi ui/sarnetincrets stedsnavnf eneste: Forslag til samisk navn på området:
Devddesvuomi luonddureservåhtta.

Forsvaret, Hæren Hærens 0 eras'onsstøtteavdelin : I Devdesvuopmi er ikke Forsvaret tatt
med som interessent, men området berøres av scooter- og beltevognloype på nordostsiden.
Det er ikke beskrevet negative effekter av Forsvarets virksomhet. Løypa går hovedsakelig
over skoggrensen, og den berører ikke kjerneområdene i verneforslaget. Konklusjon:
Forsvaret ber primært om at grensene for de foreslåtte verneområdene i Tverrelvdalen,
Devddesvuopmi og Brennskoglia, justeres slik at Forsvarets aktivitet kan fortsette på dagens
nivå uten å berøre områdene. Dersom grensene beholdes, ber Forsvaret om at
vernebestemmelsene endres slik at Forsvarets aktivitet på dagens nivå, tillates innenfor
verneområdene.

Naturvernforbundet: Hvis noe skal tas ut, kan det være Devdesvuopmi da verneverdien er
lokal.

F Ikesmannens tilrådnin
Fylkesmannen tilrår at det utarbeides en forvaltningsplan for hvor det kan tas ved til brensel
reindriftsnæring i området. Det vil kunne gis flerårige dispenasjoner for uttak av ved. For
videre spørsmål om reindrift og andre spørsmål mht forskrifter, se de generelle
kommentarene under pkt. 9.
Gjennom høringen er Fylkesmannen blitt kjent med at Forsvarets løyper for snøskuter og
beltevogn går i skogbandet på nordøstsiden av verneforslaget. Det står ikke klart om dette er
helårs- eller vinterløyper, trolig er det vinterløyper. Da det ikke var vedlagt kart som viser
trasé har Fylkesmannen ikke kunnet ta stilling til om området skal beskjæres slik at
Forsvarets løyper faller utenfor forslaget til verneområde.
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Det er i horingen foreslått fra Troms Skogselskap at det skal kunne-epparbeides en god sti
rundt vatnet. For å komme rundt vatnet vil det da være nødvendig med ei bru over
Devddesvuomejohka. Det vil være av interesse å kunne bruke området til friluftsliv, og
hjemmel for å bygge bru etter søknad vil kunne finnes i § 7 nr 4. Arkeologiske undersøkelser
har vært drevet i området, og den svenske samebyen i området, Lainiovuorna er interessert i
at det skal kunne fortsette, da det er avdekket mange samiske kulturminner. Det er ikke
oppgitt om det kan være snakk om større utgravinger.

Avgrensing: Fylkesmannen tilrår området vernet med en avgrensning som i høringsutkastet.

Navn: Fylkesmannen tilrår å ta inn følgende samisk navn i tillegg til det norske navnet på
naturreservatet: Devddesvuomi luonddureservåhtta

Forskrift:
0 summerin av endrin er i forskrift:

NEndrin
7 nr 11Vedlikehold av bygninger og

andre anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 nr 5

77 nr 12 Oppføring av bru over
Devddesvuomejohka i vest, i
sammenheng med etablering av sti
rundt Devdes'åvri.

77 nr 13 Arkeologiske undersøkelser i
området

7 nr 4Etablering av nye stier og merking
av stier

Be runnelse
Hjemmel til å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.
Bruk av området til friluftsliv er
positivt og kan gi forståelse for
verneverdiene.

Området har vist stor verdi og
mange samiske kulturminner
Justert tekst i likhet med øvrige
områder
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FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV DEVDDESVUOPMI
NATURRESERVAT I MÅLSELV KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon 	 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens rnangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer fjellbjørkskog med sitt
biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske
prosesser.

Devddesvuopmi naturreservat omfatter en åpen skogkledd fjelldal med fjellbjørkeskog som
spenner fra ordinære skoger til frodige og rike fjellskoger med kalk—påvirkning. En del myr,
sump og lavalpin vegetasjon har varierende grad av kalkpåvirkning.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr i Målselv kommune: 95/1

Naturreservatet dekker et totalareal på 15166 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:20 000 datert
Miljøverndepartementet De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avrnerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder folgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder dode busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og
unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring
av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og
lagring av masse, utforing av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler,
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler.
Forsopling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større
arrangementer er forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for

Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
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Beiting.
Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke
felles.
Rydding av trær og kratt rundt eksisterende gammer inntil 1 daa.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale
til husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

1naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemrnelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
I. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,

politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels-
og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder
ikke øvingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,
idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Etablering av nye stier og merking av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med hellkopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.

10.0ppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
11.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Transport av varer, materialer og utstyr til eksisterende gammer og anlegg med
beltekjøretøy på snødekt mark etter fastlagt trase.
Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt trase
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 10
øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr 1
Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 3.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 5
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Oppføring av bru over Devddesvuornejohka i vest, i sammenheng med etablering av sti
rundt Devdesjåvri.
Arkeologiske undersøkelser i området

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan/skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndihet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 15. Brennskoglia naturreservat i Målselv kommune

Areal: dekar, herav dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla

*** nasjonalt viktig

Verneverdier: De storste verdiene er knyttet til den gamle furuskogen med mye dødt
trevirke, de gamle ospeholtene og et uvanlig rikt artsmangfold med mange rodlistearter i
flere artsgrupper. Spesielt skiller vedboende sopp på furu seg ut og i noe mindre grad også
lavfloraen og fuglefaunaen. I alt 20 rodlistearter er registrert, derav 7 som er truet. Området
er todelt, og ligger i ei vestvendt li. Det fanger opp en ligradient med god variasjon i ulike
skogtyper. Området ligger mest i mellomboreal vegetasjonssone, også i nordboreal sone og i
svakt kontinental vegetasjonsseksjon. Skog i mellomboreal sone og samtidig i svakt
kontinental seksjon er uvanlig i Nord-Norge og fins bare i Troms, begrenset til i de store
dalførene.

Mangelinndekking: Stor mangelinndekking, særlig inndekking av viktige forekomster av
rødlistearter, rike skogtyper og skog i naturlig dynamikk. Også av spesielle skogtyper er
forekomsten av kalkskog ("mineralrik furuskog") og boreal løvskog godt oppfylt, mangelen
av urskogspreget furuskog er middels godt oppfylt, mens typene gråor-heggeskog og
hogstaudeskog er svakere oppfylt.

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som inneholder truet,
sjelden og sårbar natur i form av furuskog med innslag av løvskog, og som har en særlig
betydning for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige
økologiske prosesser.

Brennskoglia natulTeservat inneholder ei vestvendt li med gammel furuskog i veksling med
yngre furuskog, dels kalkfuruskog, og innslag av gamle ospeholt, gråor-heggeskog langs
bekker, blandingsskog og bjørkeskog. Området inneholder en svært viktig og en viktig
naturtype, og har et rikt mangfold av arter, særlig av hulerugende fugl, vedboende sopp og
lav, inkludert mange trua og nær trua arter av sopp og lav.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus

LNF

Inngrepstatus 


Skogsveier, kraftlinje, jakttårn

Lokale hørin suttalelser

Grunneier Statsko SF: For øvrig vises til kap 9. Generelle merknader til verneplanen 9.1.
Utdrag av oppsummering. Hele kulepunkt 2: Alle områdene som bidrar i stor grad til å
dekke inn mangler med eksisterende skogvern foreslås vernet. Dette gjelder følgende
områder: Okstjorddalen, Gearpmesorda, Revelva og Brennskoglia

Målselv kommune: Til verneverdier: Mest ung skog i god vekst. Det er gjort store grunnlags-
investeringer i driftsveier og området er viktig for skogbruksnæringen. Mye er vernet i
Dividalen fra før.
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Troms skoo-selska v/leder Vi o Johansen: Har vært og drives svært aktivt skogbruk, bla
store hogster til sponplatevirke. Furuskogen er viktig til forsyning av sagbrukene. Området
sør for vegen til Devdisvatnet må tas ut.

Lainiovuorna Sarneb v/Per-Gustav Idivuoma: Samebyen har ingen infrastruktur i området,
men uavhengig av det, er området viktig for samebyens reindrift, med tanke på at områdets
strategiske beliggenhet ved for eksempel sene vårer, der reinen behøver beskyttelse for
ekstremvær som er vanlig i disse områdene.
Samebyen har hatt diskusjoner med Målselv kommune om samebyens medlemmers behov
for reindriftshytter (renvaktarstugor) i Dividalen. Ett av områdene som var med i diskusjonen
var området Devdiselva (skal trolig være Devdislia tidligere navn på Brennskoglia). Ifølge
Målselv kommune var det ingen mulighet for å bygge reindriftshytter innenfor
verneområdet.
Til verneforskriften: Sarnebyen har samme syn på vernebestemmelsenes § 6 som under
punktet om Devddesvuopmi. Det viPsi at samebyens virksomhet skal være generelt unntatt i
likhet med det som er framført under Devddesvuoprni.

Lainiovuoma sameb —konsultas'on i 2010: Brennskoglia ble ikke omtalt spesielt under
konsultasjonen, men for nærliggende Sleppelva ble det sagt: For områdene Sleppelva —
Kvernelva, har samebyen ingen spesielle kommentarer ut over at ved Sleppelva er det gode
lavbeiter som smelter tidlig fram.

Troms Bondelag mener at Indre Troms og Målselv allerede har store areal underlagt
restriksjoner. Om lag 20 % av arealet er i dag vernet, i tillegg kommer Målselvvassdraget og
store rovdyrsoner. Vi mener dette i dag medfører betydelige begrensinger for næring og
bosetting i kommunen. Vi finner det påfallende at utvalgte områder ligger innenfor de
økonomisk drivbare skogarealene og ikke er lagt til nullområder som i dag utgjør minst 40 —
50 % av fylkets skogareal. Vi mener dette viser at arbeidet som er gjennomført ikke holder
tilfredsstillende naturfaglig kvalitet, samt at intensjonene i forhold til gjennomføring av
prosessen ikke er fulgt. Dette vil føre til stor lokal motstand og konflikter.

Troms kraft roduks.on AS v/Ronald Hardersen: Adkomstveg og reguleringsanlegg er del av
forslag til naturreservat. Til verneforskriften: Forslag til ny § 5, nytt punkt 2: Troms Kraft
Produksjon AS gis med bakgrunn i konsesjon rett til motorisert ferdsel, herunder start og
landing med luftfartøy i forbindelse med drift og vedlikehold av reguleringsanleggene
tilhørende Dividalen kraftverk.

Norsk Ornitolo isk forenin NOF avd. Troms: I særdeleshet ett område bør gis et strengere
vern enn det som fremkommer i høringsutkastet. Det gjelder Brennskoglia. NOF avd Troms
mener at lia er i særstilling blant områdene som er foreslått. Det kommer også tydelig fram i
beskrivelsen av området.

Til verneforskriften: Det bør ikke gis generelle unntak fra vernebestemmelsene eller
ferdselsbestemmelsene. Det bor heller ikke åpnes for adgang til dispensasjoner av noe slag i
området.

Sentrale hørin suttalelser

Forsvaret Hæren Hærens 0 eras.onsstøtteavdelin : Verneforslaget i Brennskoglia ligger
inntil veien mellom Dividalen og Devddesjåvri. Dette er den mest brukte adkomsten til
Forsvarets løypenett i retning nordover. Forsvarets aktivitet vil normalt ikke berøre området
utenfor veien. Konklusjon: Forsvaret ber primært om at grensene for de foreslåtte
verneområdene i Tverrelvdalen, Devddesvuopmi og Brennskoglia, justeres slik at Forsvarets
aktivitet kan fortsette på dagens nivå uten å berøre områdene. Dersom grensene beholdes,
ber Forsvaret om at vernebestemmelsene endres slik at Forsvarets aktivitet på dagens nivå,
tillates innenfor verneområdene.
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Naturvernforbundet i Nor e v/Arnodd Hå nes o i Troms Wibeke Ber heim : Store areal er
tatt ut av et nasjonalt verneverdig område, kanskje det mest verneverdige i verneplanen. Vi
er sterkt kritiske til at ikke en gang kjenreområdene i sin helhet er inkludert i forslaget.
Området er ett av 50 unike områder i Norge omtalt i rapport fra Naturvernforbundet/wwf.

F lkesmannens tilrådnina
Fylkesmannen tilrår Brennskoglia vernet med en avgrensning som foreslått i høringsutkastet
med unntak av at det foreslås en større buffer mot anleggsvegen til Devddesjavri.
Området har høy verneverdi, stor mangelinndekking, og svært mange rødlistearter.
Brennskoglia er et vestvendt skogsområde i svakt kontinental vegetasjonssone som samtidig
har mellomboreal vegetasjon. Dette er uvanlig i Nord-Norge og finnes bare i de store
dalforene i Troms og ingen av de øvrige fylkene i Nord-Norge. Det er betydelig lokal
motstand mot vern på grunn av store skogbruksinteresser i området og mange verneområder
fra tidligere i Dividalen. Fylkesmannen tok i samråd med Arbeidsgruppa ut en del av
området før oppstartmelding av denne grunn, i alt 2595 daa.

Avgrensning: Fylkesmannen tilrår Brennskoglia vernet med en avgrensning som foreslått i
høringsutkastet med unntak av at avstanden til anleggsvegen mot Devddesjavri økes til 20 m
fra midtlinjen. Dette gjelder sørgrensen av verneforslagets nordlige delområde. Begrunnelsen
er at det ikke skal være problemer knyttet til vedlikehold av anleggsvegen mot verne-
forslaget. Forsvaret bruker også denne vegen som adkomst til Forsvarets løypenett nordover.

Forskrifter:
0 summerin av endrin er i forskrift:

Endrin
2 Naturreservatet dekker et areal på

dekar landareal.

4 4.10 Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger i
henhold til tilstand på vernetids-

unktet.
7 nr. 13 7 nr 13 Vedlikehold av bygninger og

andre anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 nr 10

7 nr 6 Etablering av nye stier og merking
av stier


Be runnelse
Noe reduksjon av areal på grunn av
at buffer nord for anleggsvegen
mellom de to delområdene økes til
20 m fra midtlin'en.
Tas inn i alle områder da det har vist
seg at det kan finnes eksisterende
anlegg som ikke var kjent på
vernetids unktet.
Hjemmel til å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.
Justert tekst i likhet med øvrige
områder
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FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV BRENNSKOGLIA
NATURRESERVAT I MÅLSELV KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturrnangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som inneholder truet, sjelden og sårbar
natur i form av furuskog med innslag av løvskog, og som har en særlig betydning for
biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske
prosesser.

Brennskoglia naturreservat inneholder ei vestvendt li med gammel furuskog i veksling med
yngre furu—skog,dels kalkfuruskog, og innslag av gamle ospe--holt, gråor-heggeskog langs
bekker, blandings—skog og bjørkeskog. Området inneholder en svært viktig og en viktig
naturtype, og har et rikt mangfold av arter, særlig av hulerugende fugl, vedboende sopp og
lav, inkludert mange trua og nær trua arter av sopp og lav.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr i Målselv kommune: 95/1

Naturreservatet dekker et totalareal på 3583 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1: 20 000 datert
Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka.
Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsopling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.
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§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for

Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og
kraftanlegg.
Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av
linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlig fysiske endringer i forhold til
verneformålet.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale til
husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

10.Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,
politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels-
og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder
ikke øvingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og
kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til
forvaltningsmyndigheten.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
I. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,

idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
Istandsetting, vedlikehold og skjatsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Hogst av etablerte plantefelt.
Etablering av nye stier og merking av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
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9. Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
10.0ppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
11.Bruk av reservatet i miljatilpasset reiselivsvirksornhet, etter plan godkjent av

forvaltningsmyndigheten.
12.0ppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
13.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt trase
Vedlikehold, oppgradering og fornyelse av kraftledninger
Hogst av etablerte plantefelt § 7 nr 5
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 12
Ovingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd
Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 3.

11.Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 10

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjotsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan/skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 16. Sanddalen naturreservat i Målselv kommune

Areal: 30395 dekar, herav 6138 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla

** regionalt verneverdig.

Verneinteresser og naturtyper: Furuskog, dels med urskogspreg i mindre partier.
Gradienten av furuskog i nedre del via litt gråorskog og et stort areal bjørkeskog av frodig og
fattigere bjørkeskog opp til snaufjell på en lang strekning i Sanddalen utgjør et helt
landskapsrom med få tekniske inngrep. Området bidrar også med hogstaudebjørkeskog og
noe gråor-heggeskog på flommark og har stor variasjon naturtyper. 11 rødlistearter
forekommer, alle nær truet. Området ligger i svakt kontinental og nordboreal sone.

Mangelinndekking: Middels. Området gir en liten mangelinndekking på urskogspreget
furuskog og i form av rike skogtyper som høgstaudebjørkeskog og gråorheggeskog i form av
flommarksskog. Arealene er relativt små av disse skogtypene slik at mangelinndekkingen er
vurdert som lav. Området har likevel verdier i stort areal av ulike bjørkeskoger, og grenser
opp mot å representere et storområde

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et stort naturområde som
representerer bjørkeskog og furuskog med overgang til fjell, og som har en særlig betydning
for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske
prosesser.

Sanddalen naturreservat inneholder en dal med et urørt preg og lommer av urskogspreget
furuskog i nedre del. Den har fylkets høyeste skoggrense for f.jellbjørkeskog og har variasjon
i berggrunn, skogtyper og arter. Floraen er kalkbetinget noen steder i øvre del av dalen.
Området inneholder flere viktige naturtyper og mange nær trua arter av planter, sopp og lav.

Planstatus

LNF

Innurepstatus 


Ingen kjente inngrep.

Lokale hørin suttalelser

Grunneier Statsko SF: Se kapittel 9.1 for generell uttalelse

Målselv kommune: Se kapittel 9.1 for generell uttalelse

Troms skoaselska v/leder Vi o Johansen: Nedre del har verdifull og lettdrevet skog. Med
alt som er fredet og restriksjonsbelagt (Ivo) er denne furuskogen viktig for næringsdrift på
nabogårdene. Nedre del av området tas ut. Srøstgrense for verneområdet blir Raselva. Følger
Sandelva ned i kjerneområde 4, går så over til kote 240 moh og følger denne til områdets
nordgrense.

Saarivuoma samebv —konsultas'on 9.3.2010: Samebyen ønsker at grensen for Sanddalen
trekkes ned mot øvre del av Sanddalen der dalen smalner, for å fjerne området noe bort fra
hytter, og fordi det hogges brensel der.
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Generelt og konkret har samebyen følgende behov i områdene:
Behov for å hogge bjørk til brensel, som plukkhogst
Behov for å hogge bjørk til gjerdestolper er minimalt, i dag kjøpes inn gjerdestolper.
Kan tenkes noe tilreparasjon.
Samebyen ønsker å slippe å forholde seg til dispensasjoner på motorferdsel på
barmark (jfr. Punkt 5 i brevet fra Sametinget). De ønsker mulighet direkte i
forskriften.

Øverb d Je er- o Fiskerforenin
Ikke uvanlig med teltleire for småviltjegere jf. verneforskriften § 6 punkt 4.
Til verneforskriften §6 Generelle unntak fra ferdselsbesternmelser pkt 3: Nødvendig
uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor". Dette er nesten
umulig å få til. Definer "lett beltekjøretøy" og "varige spor i terrenget" (5 år, 20 år, 100 år?).
Til verneforskriften § 3 punkt 4, ref §7.Er friluftsloven fremdeles gjeldende? Mål det søkes
om tradisjonell telting? Definer teltleir: antall telt, type telt (str) ant personer, ant døgn?

Sentrale hørinasuttalelser

F lkesmannens tilrådnin
Fylkesmannen tilrår at området vernes med avgrensning som i horingsutkastet. Det har
kommet innspill fra Troms skogselskap om å ta ut areal sør for Sandelva, nedenfor Raselva,
et område på ca 2,5km 2og med ca 1,1 km2 skog, av hensyn til ressurstilgangen til nærlig-
gende gårder. Fylkesmannen tok ut 2 områder registrert med skogverdier i Dividalen, og
reduserte de to gjenværende områdene før høringen, særlig ved å ta ut lavtliggende deler.
Årsaken var belastning av vern i Dividalen. Av hensyn til de gjenværende verneverdiene
med furuskog og bjørkeskog og av hensyn til at dette er et stort område, der landskaps-
økologi og landskapsrom spiller en viktig rolle, mener Fylkesmannen at det er viktig å
fortsatt inkludere nedre deler av Sandelvas markerte kløft, med variert skog av furu og
løvskog sør for elva.

Reindriftsnæringen har en sommerboplass øverst i Sanddalen, i Høgskardet, med en del
hytter. Saarivuoma sameby opplyste under konsultasjonen at de tar ved i øvre del av dalen
og ønsket området redusert av den grunn. Fylkesmannen reduserte Sandddalen før høring
med 2042 daa, mest i nedre del, men også litt i øvre del av hensyn til vedhogsten. Fylkes-
mannen tilrår at virke til brensel og eventuell reparasjon av gjerder kan tas ut i øvre del etter
søknad. Verneforskriften foreslås opprettholdt også for reindriften av hensyn til verne-
verdiene, men det kan gis flerårige tillatelser og eventuelt utarbeides en forvaltningsplan for
uttak av virke. Reindriftsnæringen ønsker i tillegg å kunne kjøre på barmark uten å søke i
forkant. Se også omtale av reindrift i kap 9.4.4.

øverbygd Jeger- og fiskerforening opplyser at det ikke er uvanlig med teltleire i forbindelse
med småviltjakt. Vi antar at dette er mindre leire med relativt få personer. Telting etter
friluftsloven er tillatt, og mindre arrangement omfatter et antall under ca 30 personer (en
skoleklasse). Dette skulle da være mulig uten søknad. Dersom verneformålet på sikt blir
forringet, vil det kunne innskjerpes etter verneforskriften.

Avgrensing: Fylkesmannen tilrår området vernet med avgrensning som i høringsutkastet.

Forskrif
0 summerin av endrin er i forskrift:

Endrin Bearunnelse
4 4 nr 8 Vedlikehold av bygninger og Tas inn i alle områder da det har vist

andre anle o innretnin er i sea at det kan finnes eksisterende
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7 nr 4

7 nr.11 7 nr 11
e.

7 nr. 11 7.nr 11
fl

henhold til tilstand på vernetids-
unktet.

Etablering av nye stier og merking
av stier.
Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 nr 8
Oppkjøring av skiløype etter
fastlagt tras

anlegg som ikke var kjent på
vernetids unktet.
Justering av forskrift som blir lik de
øvrioe områder.
Hjemmel til å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.
Dette punktet var uteglemt for Sand-
dalen. (Ligger vanligvis om kt b).
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FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV SANDDALEN
NATURRESERVAT I MÅLSELV KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon 	 med hjemmel i lov 19.juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndeparternentet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et stort naturområde som representerer bjørkeskog
og furuskog med overgang til fjell, og som har en særlig betydning for biologisk mangfold i
form av naturtyper, økosysterner, arter og naturlige økologiske prosesser.

Sanddalen naturreservat inneholder en dal med et urørt preg og lommer av urskogspreget
furuskog i nedre del. Den har fylkets høyeste skoggrense for fjellbjørkeskog og har variasjon
i berggrunn, skogtyper og arter. Floraen er kalkbetinget noen steder i øvre del av dalen.
Området inneholder flere viktige naturtyper og mange nær trua arter av planter, sopp og lav.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaaet.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr i Målselv kommune: 104/3

Naturreservatet dekker et totalareal på 30395 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:35 000 datert
Miljøverndepartementet De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
1naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fierne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvoaner, brakker e.l., framforing av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrleaging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for

Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
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Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.
Rydding av eksisterende stier, dvs. t:jerning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles,
og stående eller liggende tørr furu skal ikke brukes til bål.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale til
husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
I. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbesternmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,
politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels-
og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder
ikke øvingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverfiaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,
idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Rydding, merking og vedlikehold av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.

10.0ppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
11.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 10
Øvingsvirksornhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd
Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 2
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 8.

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
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sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjotsel
Forvaltningsrnyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan/skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 17. Grønlia naturreservat i Bardu kommune

Areal: dekar, herav dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla
** regionalt verneverdig

Verneinteresser: Rike løvskoger, hovedsakelig høgstaudebjørkeskog, men og små areal
med myr- og sumpskog. Kjerneområdet med bjørkeskog med høgstauder er en ren
høgstaudebjørkeskog og er et godt eksempel på ekstremfrodig, produktiv
høgstaudebjørkeskog i Sor-Troms. De eldste trærne er voksested for flere krevende lavarter
av knappenålslav, dels 2 nær trua arter, men og andre signalarter av knappenålslav
(rustdoggnål og hvithodenål mf.). Videre forekommer 2 arter av glye (puteglye og brun
blæreglye) på rogn. For øvrig er ikke høgstaudeskogen spesielt rik på sjeldne arter.

Mangelinndekking: Middels mangelinndekking Grønlia kan bidra betydelig til inndekking
av skogvernmangelen rike skogtyper/høgstaudebjørkeskog selv om arealet ikke er så stort.

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer
bjørkeskog med sitt biologiske rnangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og
naturlige økologiske prosesser.
Grønlia naturreservat inneholder frodig bjørkeskog med hogstauder og en del grov og
gammel bjørk og selje.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus
LNF

Inngrensstatus

Ingen kjente innenfor området. Reindriften tynnet skog for flyttelei. Midlertidig fangarm for
gjerde.

Lokale horin suttalelser

Bardu kommune:  Kommunen mener at behovet for vern må vurderes på nytt. Området bør
erstattes med skogsområder som ikke er økonomisk drivbare. De ber om at ytterligere vern
gjennomføres i god dialog med lokale interesser. Kommunen mener at Polar Zoo er sterkt
berørt, og at det må tas tilstrekkelighensyn til å kunne drifte og vedlikeholde parken.
Kommunen påpeker transportbehov for oppsyn og vedlikehold av gjerder, og nødvendige
tiltak ved dyrerømming.

Gielas rbd 21:  Tilverneforskriften: Distriktet ønsker å kunne tynne skog for å lette flytting
med rein. Behov for motorferdsel ved snøskuter, ATV og helikopter i drifta. Merkegjerde
med midlertidige fangarmer i området. Aktuelt å flytte disse. Aktuelt med fdringsgjerde i
området. Støtter Reindriftsforvaltningen i Troms sin uttalelse av 10.4.13. Området brukt i
århundrer av rein-driften uten å ha blitt forringet. Sentralt område i reindrifta. Eneste
flyttevei fra kalvingsområde Snorken til resten av rbd. Hatt avtale med Statskog SF om tillatt
tynning av skog for flyttingen. Konklusjon: Godtar ikke innskrenking av rettighet til bruk og
avhengig av dispensasjon fra FM.

Konsultas'on med Gielas reinbeitedistrikt —2010 utdra : Gielas er ikke imot fredning hvis
ikke vår bruk hemmes. Grønnlia er eneste flyttevei til kalvingsområdet Snorken. Vi har
drevet med tynning av skog i flytteveien slik at den er fremkommelig, hentet ut brensel og
stolper, og det vil vi ha behov for også i fremtiden (Vi har hatt avtale med Statskog om
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dette). Vi har også, og vil ha behov for gjerder i området, både for merking, foring og
slakteuttak. Jeg vil også legge til at staten i tidligere tider var meget restriktiv til å selge
områder til private som ble intensivt brukt av reindriften, blant annet til flytteveier. Slike
områder ble også kjøpt tilbake og kalt lappevesenets eiendom. Vi tror at også Grønlia er et
eksempel på et slikt område.
Generelt og konkret har Gielas følgende behov i området:

Tynne skog langs flytteveg som kommer ned fra nord og nordvestdel av Grønlia
Hente vinterbrensel til distriktet i flyttevegen i Grønlia (tynningsmateriale flytteveg)
Sette opp midlertidig gjerde i 3-4 uker omkring St. Hans slik at reinen kommer inn
merkegjerdet vest for områdets norddel.

Polar Zoo v/Si b'ørn Sorensen konst da licr leder: skriver at Polar Zoo (PZ) grenser belt
inntil verneområdet: De påpeker at § 3 gir forbud mot motorferdsel. Det kan hindre pålagt
innfanging/avliving av rømte dyr med snøskuter. PZ ber om at det i § 6 eller § 7 tas inn et
punkt om dette der PZ i likhet ned reindrift gis anledning til bruk av snøskuter for å utføre
nødvendige tiltak i tilfeller av rømte dyr eller andre pålagte forhold.

Troms sko selska v/leder Vi o Johansen Sentrale hørin suttalelser
De lettdrevne skogareala mot E6 i nord tas ut. Denne yttergrensa flyttes 200 m mot sorøst.

Sentrale hørin sinstanser

Forsvaret Hæren Hærens 0 eras.onsstøtteavdelin

Gronlia berører ikke områder der Forsvaret har avtaler. Kolbanskardet/Lundlia er et meget
sentraft område under større øvelser. I den forbindelse er også Grønlia et viktig område for
styrker til fots. Det vil ikke være behov for å bruke kjøretøy eller bivuakkere i området.

F Ikesmannens tilrådnin

Polar Zoo bemerket at forslaget til vernegrense går helt inntil grensen til Polar Zoo. Fylkes-
mannen forutser problem med vedlikehold av ytre gjerde rundt Polar Zoo og foreslår derfor
endring av deler av østgrensen til en buffer på 15 meter med statsgrunn vest for arealet som
Polar Zoo disponerer og der det ytre gjerdet rundt parken går. Fylkesmannen tilrår videre at
grensen justeres litt i sorøst ved enden av Polar Zoos kjørevei.
Polar Zoo ønsker mulighet for å kunne kjøre hjem rømte dyr. Fylkesmannen foreslår et nytt
punkt i § 6. nr 5 under generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene. Fylkesmannen mener at
disse tilpasningene kan gjennomføres uten at det biologiske mangfoldet reduseres.

Gielas reinbeitedistrikt ønsker å kunne fortsette med å tynne skogen i flytteveien til
kalvingsområdet uten forutgående dispensasjon. Eneste flyttevei er gjennom Grønlia og, de
må flytte over E6. Fylkesmannen tilrår mulighet for dette gjennom søknad § 7 nr. 9 jf. plan
godkj ent av forvaltningsmyndigheten. Gielas ønsker direkte unntak for nødvendig hogst av
vinterved og stolper til gjerde. Fylkesmannen mener at dette kan dekkes ved mulighet for
flerårig dispensasjon til tynning av flyttelei, og det utarbeides en forvaltningsplan om
tynningen.

Gielas setter opp midlertidig gjerde under flyttingen og ønsker å kunne fortsette med dette,
en arm vil gå inn i naturreservatet. Dette kan løses enten ved å gi adgang til dette gjennom
flerårige dispensasjoner etter søknad jf. § 7 nr. 8. Eller/og at det lages en forvaltningsplan .
Distriktet har også behov for gjerder til merking, foring og slakteuttak i området. De har også
et merkegjerde like vest for nordenden av området med fangarm inn i verneforslaget.
Fylkesmannen foreslår at disse ønskene tas inn i en forvaltningsplan der hensynet til
verneverdiene i lauvskogen søkes balansert mot behovet i reindriftsnæringen.

Forsvaret ber i sin uttalelse om at vernebestemmelsene for Grønlia åpner for militær
virksombet til fots innenfor det vernede området. Forsvarets styrker har behov for å ferdes til
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fots i området under større øvelser i Kolbanskardet/Lundlia. De har ikke behov for kjøretøy
eller å slå leir i området (bivuakk). Generelt er det forbud mot militære øvelser i
naturreservat, jf. definisjon av militær operativ virksomhet i Forsvaret, brev 01.07.97 fra
Forsvarets Overkommando Operasjonsstaben. Fylkesmannen antar at ferdsel til fots, uten
graving eller bivuakkering kan foregå uten redusere verneverdiene i området. Dersom
verneverdier ble slitt, kan det innskjerpes gjennom forskriften.

Avgrensing: Fylkesmannen foreslår endring av grensen mot Polar Zoo ved at den trekkes
15n-ietervestover fra Polar Zoos areal i nordvest (der den først faller sammen med
horingsgrensen for naturreservatet) og sørover til brå vinkel mot sørøst for Polar Zoos
grense. Her foreslås å ta ut et lite areal ved snuplass for en veg som Polar Zoo har helt
sørvest i sitt område, nær Nordre Steinelv.

Forskrifi: Endring i areal som følge av grenseendring, arealet reduseres med nytt areal
som tilrås er på da.

0 summerin

2

4 4 nr. 8

7 nr 4

7 7 nr. 13
g.

6 6 nr. 5


av endrin er i forskrift:
Endrin
Naturreservatet dekker et totalareal
på dekar landareal.

Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger i
henhold til tilstand på vernetids-

unktet.
Etablering av nye stier og merking
av stier
Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 nr 8
Nødvendig motorferdsel i
forbindelse med uttransport/
avliving av dyr som har rømt fra
Polar Zoo. Kjøretøy som benyttes
skal være skånsomt mot
markoverfiaten. Det skal gis
melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet i forkant av kjøring.

Be runnelse
Arealet redusert for å gi plass for
Polar Zoo med en buffer på 15 111til
reparasjon av gjerde etc også på
vestsiden av deres a" erde/e iendom
Tas inn i alle områder da det har vist
seg at det kan finnes eksisterende
anlegg som ikke var kjent på
vernetidspunktet.
Justert tekst i likhet med øvrige
områder
Hjemmel til å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.
Etter ønske fra Polar Zoo.
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FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV GRONLIA NATURRESERVAT
I BARDU KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19.juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer bjørkeskog med sitt
biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske
prosesser.

Grønlia naturreservat inneholder frodig bjørkeskog med høgstauder og en del grov og
gammel bjørk og selje.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: 64/1 i Bardu kommune:

Naturreservatet dekker et totalareal på  dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1 : 5 000 datert
Miljøverndepartementet De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Bardu kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for

Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
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Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.
Rydding av eksisterende stier, dvs. f"jerningav greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale til
husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemrnelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,
politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsrnyndigheten. Unntaket gjelder ikke
ovingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snoskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport/avliving av dyr som har rømt fra
Polar Zoo. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis
melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,
idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Rydding, merking og vedlikehold av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
Rydding av eksisterende flyttelei og kjøretrasé i reindriften jf. plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
Oppføring av gjerder og samleanleg for beite.
Begrenset uttak av vann fra Nordre Steinelva
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt tras
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 11
Uttak av vann fra Nordre Steinelva § 7 nr 12
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e. Øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd
fl Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 2.

g. Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 8

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjotsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsrnyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller
kulturtilstand som er formålet med vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan/skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Vår ref. (bes oppgitt ved svar):

2013/742 NAT- FR- KST
Arkivkode:

434.1

Deres ref.:

Nordreisa kommune

9156 Storslett

DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING

N9Pr;RE!S;=,KOMMUNE
SERCTOET

Ut,
• :'e(iChl‘111

't ULi2013

25.06.2013

Svar på søknad om statlige midler til sikring av friluftslivsområde i
2013 - Saga i Nordreisa kommune

Direktoratet for naturforvaltning (DN) viser til søknad fra Nordreisa kommune av 15.1.2013
vedrørende statlig medvirkning til sikring av Saga i Nordreisa kommune (gnr/bnr 42/1) som
friluftslivsområde for allmennheten. Vi viser samtidig til Troms fylkeskommunes uttalelse og
anbefaling i brev av 21.3.2013.

Om søknaden
Eiendommen Saga er i privat eie og har vært drevet i over 20 år i en kombinasjon med landbruksdrift
om sommeren og idrett og friluftsliv om vinteren. Bakgrunnen for søknaden er at kombinasjonen nå er
blitt vanskelig å videreføre, og det er behov for mer tilrettelegging for at området skal fungere til
frilufts- og idrettsformål.
Troms fylkeskommune opplyser at det er gitt 2,6 millioner i spillemidler til anleggene på området i
perioden 1991-2010. Fylkeskommune ser ingen motsetning i at området benyttes både til frilufts- og
idrettsformål, men påpeker at det viktigste er at området sikres for befolkningen og at muligheten til
fysisk aktivitet i nærmiljøet styrkes.
Omsøkt område har et areal på 50 000 m2. Det er beregnet en grunnpris på kr 1 500 000, som skulle gi
en kvadratmeterpris på 30 kr. Det søkes om statlig medvirkning til erverv (100 prosent).

DNs vurdering og konklusjon
Både av søknaden og uttalelsen fra fylkeskommunen går det fram at omsøkt område delvis er et
idrettsanlegg. Den statlige investeringsposten for sikring av allmenne friluftslivsområder (nåværende
kap 1427 post 30) gjelder områder som er forbeholdt "allmenne friluftslivsforrnål". Innholdet i
begrepet "allmenne friluftslivsformål" vil til enhver tid avspeiles av den offentlige definisjon på
friluftsliv og friluftslivspolitikken for øvrig. Ut fra dagens innhold i begrepet, følger at en rekke
fritidsaktiviteter som kan utøves i friluft ikke vil bli definert som friluftsliv, enten fordi de er
motoriserte, fordi de krever store anlegg eller fordi de er konkurransepregede. Sikrede
friluftslivsområder skal i utgangspunktet ikke disponeres til slike aktiviteter. Anlegg for
konkurranseidrett er et eksempel på det. Årsaken er at idrettens bruk av anlegget i perioder vil kunne
medføre at allmennheten har begrenset tilgang til å bruke området.

DN vil på dette grunnlag av ovennevnte avslå søknaden om statlig medvirkning til å sikre Saga
som friluftslivsområde for allmennheten.

Besøksadresse: Telefon: Videokonf: Internett: Saksbehandler:
Bratt ørkaia 15 73 58 05 00 73 90 51 40 www.dirnat.no Kristine 0. Stene
Postadresse: Telefaks: E-post: Telefon:
Postboks 5672 Sluppen 73 58 05 01 Postmottak@dirnat.no 46 50 17 34Side 174



kil, DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING

Nordreisa kommune er imidlertid velkommen til å sende ny(e) søknad(er) på et senere tidspunkt for
områder med klarere formål knyttet til allmennhetensfriluftsliv.

Med hilsen
Dire oratet for naturforvaltning

Ber. •
A li gsdirektør

Kopitil:
Tromsfylkeskommune/ Romssafylkkasuohkan Postboks6600 9296 Tromsø
Fylkesmanneni Troms/ RomssaFy1kkamånni Postboks6105 9291 Tromsø
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Fylkesmannen i Troms
RornssaFylkkamänni

Rovviltnemnda i region 8

Troms og Finnmark

,.;HORDREISAt-K-(--MMLINE
Saksbehandler Telefon Vår dato Var re ,..

. ,, , SER}XiElft~ TORET"
17.06.2013 2013/

Andreas Vikan Røsæg 77642117 Deres dato
-

Deres ril:–.C;-i–:---

iH U1 2N20

4133.5

Adresseliste CYJKNR.—

WPENR--- TA—f;'K—K3r)tT---

Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 22.5.2013

Rovviltnemnda i region 8 hadde møte i Tromsø den 22.5.2013. Sekretariatet ved
Fylkesmannen i Troms sender her protokoll fra møtet.

Saklisten på møtet var som følger:

Sakliste
05/13 Godkjenning av innkalling og sakliste
06/13 Orienteringssaker
07/13 Referatsaker
08/13 Rovviltnemnda behandler høringsinnspill til forvaltningsplan for rovvilt
09/13 Kvoter for betingede skadefellingstillatelser på jerv, gaupe og ulv 2013/2014
10/13 Kvote for betinga skadefelling på bjørn
11/13 Rovviltnemnda avgjør når det evt. skal velges ny leder i nenmda
12/13 PulTingpå DN ang. anmodning om tilleggsbevilgning fra kap 1427.21
13/13 Svar fra rovviltnemnda ang. gaupe i sommerbeite til Lakselvdalen-Lyngsdalen
14/13 Driftstilskudd til kommuner som administrerer interkommunale skadefellingslag

Med hilsen

r\o- le er for rovviltnenmda

Vedlegg:
Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 22.5.2013

Rovviltnemnda i region 8, c/o Fylkesmar
Postboks 6105, 9291 Tromsø
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Adresseliste:

Kommunene i Troms
Statens Naturoppsyn, pb. 3672, 9278 Tromsø
Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss
NRL, postboks 508, sentrum, 9255 Tromsø
Troms Reindriftssamers fylkeslag, v/ Kristine Eira, 9357 Tennevoll
Troms Sau og Geit, v/Karl Idar Berg, 9146 Olderdalen
Troms Bondelag, boks 3021, 9498 Harstad
Troms Bonde- og Småbrukarlag v/Tor Odin Kjosvatn, 9050 Storsteinnes
Norges Miljøvernforbund- Region Nord, Postboks 446, 9255 Tromsø
NJFF Troms, 9470 Gratangen
Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen, her
Kommunene i Finnmark
Fylkesmannen i Fimimark, Statens hus, 9815 Vadsø
Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga, 8000 Bodø
Statens Naturoppsyn, boks 261, 9711 Lakselv
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, .Av2iluodda, 9520 Kautokeino
Reindriftsforvaltningen i øst-Fimimark, Postboks 174, 9735 Karasjok
Varanger reinsamelag v/Jan Iver Smuk, boks 59, 9820 Varangerbotn
Polmak flyttsamelag v/Stig Rune Smuk, 9845 Tana
Karasjok flyttsamelag, Boks 64, 9730 Karasjok
Kautokeino flyttsamelag, Postboks 334, 9521 Guovdageaidnu
Fellesaksjonen for ulv, Sollitangen, 2476 Atna
NOAH- for dyrs rettigheter, Osterhausgt. 12, 0183 Oslo
Naturvernforbundet, Grensen 9b, 0159 Oslo
Norges Miljøvernforbund, Postboks 593, 5806 Bergen
Foreningen Bygdefolk For Rovdyr, Vibakken 4, 2420 Trysil
Aksjonen Rovviltets Røst, pb. 1410, Texas, 2604 Elverum
Finmnark Sau og geit v/Roy Mikkola, 9930 Neiden
Finnmark Bonde- og småbrukerlag v/Arne Johanson, Mathisdalen, 9518 Alta
Naturvernforbundet i Finnmark v/Vigdis Siri, Bergeby, 9840 Varangerbotn
NJFF Fimunark, boks 26, 9915 Kirkenes
Heidi-Marie Gabler, her
Rovviltnemndas medlemmer og vararnedlemmer, sendes per e-post
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Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den
22.5.2013

Dato: 22.5.2013
Sted: Tromsø, Fylkeshuset i Troms —møterom Vanna
Møtetid: 10.-15. (fem timer møte pluss fem timer forberedelse)

Tilstede
Rovviltnemnda Andre
Fred Johnsen (nestleder) Heidi-Marie Gabler
Berit Oskal Eira Tore Simensen
Trine Noodt Åse Berg
Sigrund Hestdal Erlend Winje
John Karlsen Jørgen Remmen

Andreas Røsæg

Sakliste
05/13 Godkjenning av innkalling og sakliste s. 1
06/13 Orienteringssaker s. 1
07/13 Referatsaker s. 2
08/13 Rovviltnemnda behandler høringsinnspill til forvaltningsplan for rovvilt s. 2
09/13 Kvoter for betingede skadefellingstillatelser på jerv, gaupe og ulv 2013/2014 s. 3
10/13Kvote for betinga skadefelling på bjørn s. 7
11/13Rovviltnemnda avgjør når det evt. skal velges ny leder i nemnda s. 8
12/13 Purring på DN ang. anmodning om tilleggsbevilgning fra kap 1427.21 s. 8
13/13 Svar fra rovviltnemnda ang. gaupe i sommerbeite til Lakselvdalen-Lyngsdalen s. 9
14/13 Driftstilskudd til kommuner som administrerer interkommunale skadefellingslag s. 12

05/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:
Rovviltnemnda godkjenner innkalling og sakliste, men med følgende tilleggssaker:

12/13 Purring på DN ang. anmodning om tilleggsbevilgningfra kap 1427.21
13/13 Svar fra rovviltnemnda ang. gaupe i sommerbeite til Lakselvdalen-Lyngsdalen
14/13 Driftstilskudd til kommuner som administrerer interkommunale skadefellingslag

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 22.5.2013

06/13 Orienteringssaker
Nemnda orienterer om evt. aktiviteter siden forrige møte
Kort orientering fra Fylkesmannen i Finnmark
Kort orientering fra Fylkesmannen i Troms
Kort orientering fra Mattilsynet
Kort orientering fra Reindriftsforvaltningen
Kort orientering fra Statens naturoppsyn
Kort orientering fra Dyr i drift

1
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07/13 Referatsaker

Type Innhold Avs./Mot. Dato
Avgjørelse av klage på avslag —skadefelling av gaupe i Kåfjord DN 18.4.2013
Betingede fellingstillatelser på gaupe 2013 —utvidet tillatelse DN 15.4.2013
Tillatelse til felling av skadegjørende bjørn —Reinbeitedistrikt 1-2-3 DN 16.5.2013
Høring, forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmar.. SLF 14.3.2013
Overvåking av store rovdyr —Lappland Naturtjenester 2012 Lappland Natur.. 25.9.2012
Populasjonsovervåking av brunbjørn 2009-2012: DNA-analyse av Bioforsk 26.3.2013
Rovviltnemnda i region 8 —søknad om tilleggsbevilgning MD 22.4.2013
Svar på brev fra beitenæringene i Porsangerfjorden DN 9.4.2013
Søknad om midler til administrasjon og drift av skadefellingslaget Sør-Var. kom. 12.3.2013

08/13 Rovviltnemnda behandler høringsinnspill til forvaltningsplan for rovvilt

Vedtak:
Vedtatt som innstilt.

Innstilling til vedtak:
Rulleringssekretariatet representert ved SNO, Mattilsynet, Dyr i drift, Fylkesmannen i Finnmark
og Fylkesmannen i Troms hadde på møtet den 14.5.2013 en gjennomgang av alle høringsuttalelser
til rullering avforvaltningsplan. På bakgrunn av dette møtet har sekretariatet laget et utkast til
rovviltnemndas svar på de høringsuttalelser som har kommet (vedlagt saksfremstillinger). Det har
kommet en rekke innspill til forbedringer og presiseringer. Sekretariatet har gruppert de deler av
de enkelte horingsinnspill som går på samme tema sammen. Slik er det lettere å se uttalelsene i
sammenheng. Sekretariatet vil på møtet i dag legge frem de vesentligste forslag til endringer, for
så å ta i mot nemndas synspunkter på disse. I etterkant av møtet vil nemndas svar til
høringsuttalelser bli lagt ut til godkjenning fra nemnda, dette med en tidsfrist. Dersom det kommer
mange eller sprikende bemerkninger fi.a nemndas medlemmer kan det bli nødvendig med et
telefonmote for «nemndas svar til horingsuttalelser» godkjennes og legges ved protokoll fra motet.

Når nemnda har godkjent «nemndas svar til horingsuttalelser» er det sekretariatets oppgave å
gjøre de endringer/presiseringer /oppdateringer iforvaltningsplanen som går frem av «nemndas
svar til horingsuttalelser». Etter at dette er gjort kan rovviltnemnda i neste mote vedta
forvaltningsplanen.
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09/13 Kvoter for betingede skadefellingstillatelser på jerv, gaupe og ulv
2013/2014

Vedtak:
Betinget skadefellingskvote for gaupe settes til seks —6 —individer (ikke fem som innstilt),
betinget skadefellingskvote for jerv settes til 15 individer, betinget skadefellingstillatelse for ulv
settes til tre —3 —individer.

Innstilling til vedtak:
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 18jf. § 7 (8-12) fatter rovviltnemnda i region 8 vedtak om
følgende kvote for betinget skadefelling for perioden 1.6.2013-15.2.2014:
5 betingede fellingstillatelser på gaupe, 15 betingede fellingstillatelser på jerv og 3 betingede
fellingstillatelser på ulv.

Vedtaket er fattet på grunnlag av at bestandsmålet for jerv og gaupe for regionen er oppffit, store
tap av sau og rein til rovvilt siste år, samt vitenskapelig- ogforvaltningskunnskap om at et uttak
av denne kvoten ikke vil true artene gaupe eller jerv sin overlevelse, eller genetiske mangfold,
innenfor naturlige utbredelsesområder i Troms og Finnmark. I Vedtaket om kvote for skadefelling
av ulv er det lagt til grunn sentrale politiske vedtak om at denne arten ikke skal ha livskraftig
bestand i regionen.

Nemnda vil vurdere å trekke tilbake betingede fellingstillatelser, for eksempel hvis det
blir registrert eller fattet mistanke om annen avgang i løpet av perioden, eller hvis kjønns- og
alderssammensetningen blant skutte dyr er uheldig.

Fellingstillatelsen, som gis avftlkesmannen, bør om mulig gis til et kommunalt/interkommunalt
fellingslag dersom dette er etablert for det området fellingstillatelsen gis.

Politiske foringer og lovverk som ligger til grunn
Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget:

St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.6.2009

- Innst. S. nr. 174 (2003-2004)
- Lov av 29.5.1981 om viltet (Viltloven)
- Forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt.

Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 21.09.07.

Saksfremstilling
Betingede skadefellingstillatelser
Målet med en fellingstillatelse er i utgangspunktet å felle bestemte individer knyttet til
bestemte situasjoner, og ikke å regulere en rovviltbestand. Fellingstillatelser avgrenses derfor
i tid og rom. Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan
oppstå, mens regulering av bestandsstørrelsen i regelen skal skje gjennom lisensfelling eller
kvotejakt. For jerv er det ønskelig at skadefelling skal benyttes også der lisensfellingskvoten
ikke blir tatt ut.

Betinget skadefelling er vedtak med hjemmel i naturmangfoldlovens § 18 om felling av
enkeltindivid av rovvilt for å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein, der det på
forhånd er fastsatt kvote og vilkår av overordnet myndighet. Fylkesmannen kan av eget tiltak
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eller etter søknad, fatte vedtak om iverksetting av felling innenfor rammen av kvote for
betinget skadefelling gitt av rovviltnemnda eller Direktoratet for naturforvaltning (DN). Ved
vurderingen av om det skal gis tillatelse til skadefelling skal det legges vekt på føringene i
regional forvaltningsplan.

Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra
prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Det skal særlig tas hensyn til:

- områdets betydning som beiternark
skadenes omfang og utvikling
potensialet for framtidige skader
mulighetene for å gjennomføre forebyggende tiltak

En fellingstillatelse kan iverksettes i flere områder samtidig, forutsatt at nødvendig
kommunikasjon er etablert for å hindre at det skytes flere individer enn vedtatt kvote.

Det kan gis godtgjøring til medlemmer av kommunale/interkommunale skadefellingslag som
deltar når det gis skadefellingstillatelse. Det er fastsatt en døgnsats på kr. 1400,—per deltaker.
Fylkesmannen setter en økonomisk ramme for hver fellingstillatelse som gis. Direkte og
dokumenterte kostnader dekkes for alle fellingslag, også de som ikke er kommunalt eller
interkommunalt oppnevnte lag, begrenset oppad til kr. 15000,—.

Bestandsmål og myndighet til å fastsette kvote for betingede fellingstillatelser
Etter forskriften om forvaltning av rovvilt av 18.03.05 er landet delt inn i åtte
forvaltningsregioner. Hver region har tilhørende nasjonale mål for ynglinger innenfor
regionens grense. Finnmark og Troms er slått sammen til region 8 med følgende bestandsmål:

10 ynglinger av gaupe, hvorav 4 ynglinger i Finnmark
10 ynglinger av,jerv, hvorav 3 ynglinger i Finnmark
6 ynglinger av bjørn
0 ynglinger av ulv

Når bestanden ligger over eller på de nasjonalt fastsatte målene for den enkelte region kan en
Rovviltnemnd, tildele kvote for betinget skadefelling på gaupe, jerv, bjørn og ulv til
Fylkesmannen, for å forhindre at disse artene gjør skade på bufe eller tamrein. Vurdering av
om nemnda har myndighet baseres på tall fra det Nasjonale overvåkningsprogrammet. For
bjørn og ulv baseres dette på dokurnenterte data om siste års ynglinger. For jerv og gaupe
baseres det på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de siste tre årene. Kvota
for betinget skadefelling gjelder fra 1.juni til og med 15. februar.

Bestandssituasjonen for store rovdyr i region 8
Gaupe
I treårsperioden 2010-2012 er det i snitt påvist 13,6 årlige ynglinger av gaupe i regionen
(tabell 1). For registreringsperioden 2012/2013 har det nasjonale overvåkningsprogrammet
(NINA rapport 724 mai 2011) konkludert med at 13 ynglinger ble registrert. Resultatet for
registreringsperioden 2013/2014 foreligger ikke enda. Ut fra sekretariatets tolkninger av data i
rovbasen ser det ut til at registreringene vil tilsi en nedgang i antall ynglinger det siste året.

Kjent avgang
Avgang siden 1.6.2012 i region 8 er på 15 gauper, hvorav ni hanner og seks hunner. Avgang
mellom 1.6.2011 og 31.5.2012. var på 19 gauper, Fordelingen var på ni hunner og ti hanner.
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Vurdering av kvote for skadefelling
Betinget skadefellingskvote på gaupe var 6 dyr i region 8 forrige sesong. Gjennomsnittlig de
siste tre år har bestanden gått opp siden forrige skadefellingskvote ble satt. Sekretariatet
bemerker at deres tolkning av data i rovbasen tilsier at bestandsmålet sannsynligvis ikke blir
nådd i sesongen 2012/2013 sett over bare ett år. Sekretariatet mener likevel at den treårige
historikken med registreringer sammen med kjent avgang tilsier at kvote for betinget
skadefelling av gaupe kan settes på tilnærmet samme nivå som i fjor, til fem dyr.

Jerv
I perioden 2010-2013 er det i snitt påvist 23 årlige ynglinger av jerv i region 8. Per 21.5.2013
har SNO i år registrert 8 ynglinger i Troms (ikke kvalitetssikrede data), hvorav en yngling
(hunn med to unger er tatt ut ved hiuttak). I Finnmark er det ikke registrert ynglinger i 2013.
Det er sannsynlig at det i regionen blir registrert noen ynglinger til ved barmarkkontroll
senere i sommer. Det er likevel liten tvil om at det vil bli registrert færre ynglinger i 2013 enn
i de tre foregående årene.

Kjent avgang
I løpet av jaktårene (1. april-31.mars) 2010/2011, 2011/2012 2012/2013 er det registrert en
avgang på henholdsvis 41, 50 og 58 jerver, inkludert valper ved hiuttak. Etter 31. mars er det
tatt ut en tispe og to valper ved et hiuttak i Troms.

Vurdering av kvote for skadefelling
Avgangen av jerv har vært økende de siste år, til tross for dette har ikke forvaltninga lyktes å
komme ned på bestandsmålet. Uttak ved skadefelling av jerv skal i tillegg til å avhjelpe akutte
situasjoner og hindre tap, bidra til at kvoter for uttak blir fylt, om det viser seg at kvoten ikke
vil bli fylt gjennom ordinær lisensfelling før lisensfellingsperioden er over. Med denne
bakgrunn vil sekretariatet tilrå en kvote på 15jerver.

Ulv
Det er ikke påvist ynglinger av ulv, eller revirmarkerende par i region 8 de siste år.
Nærmeste yngling på finsk side var øst for Ivalo på grensa mellom Russland og Finland.
Denne flokken har status som "Removed" i Finland etter skadefelling, men det kan være
streifdyr i området igjen. I 2010 var det en økning i omfanget av streifdyr i finsk Lapland sett
i forhold til årene før. I jaktåret 2011-2012 ble en ulv felt nær norsk grense i området mellom
Nellim og Karigasnemi. Det har vært flere meldinger om ulv, men det har ikke blitt
dokurnentert med sikkerhet ulv i regionen siden 2011, hvor fire reiner ble dokumentert tatt av
ulv i Kautokeino.

Vurdering av kvote for skadefelling
Sekretariatet vil understreke viktigheten av eventuelt genetisk verdifulle individer. Vi mener
det er riktig å ha en skadefellingskvote på ulv, dette sett opp mot tapspotensialet som ligger i
evt. ulv i reinbeiteland, eller i sauebeiter. Sekretariatet vil tilrå en betinget skadefellingskvote
på tre ulver.

Bestandsmål
Bestandsmålet for gaupe og jerv i region 8 er oppfylt. Det er ikke bestandsmål for ulv i
regionen. Rovviltnemnda i region 8 har myndighet til å fastsette kvote for betingede
fellingstillatelser på gaupe, jerv og ulv i regionen for perioden 1. juni 2013 til og med 15.
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februar 2014. DN har myndighet til å fatte eventuelt kvote om betingede fellingstillatelser i
tilfeller der de nasjonale målene i regionen ikke er nådd, dette gjelder for kommende sesong
skadefelling bjørn i region 8.

Fylkesmennene administrerer skadefellingstillatelsene. Skadefellingstillatelser belastes kvoten
for lisensfelling etter at nemnda har fattet vedtak om kvote for kvote og lisensfelling.

Tabell 1. Bestandssituasjonen og bestandsmål for de store rovdyra i region 8.
Ynglinger Ynglinger Ynglinger Snitt tre Regionalt
i 2010 i 2011 i 2012 siste år bestandsmål

Gau e 15 11,5 13 13,6 10
Jerv 23 18 28 23 10
Worn 2 2,4 2,3 2,2 6
Ulv 0 0 0 0 0

Vurdering av kvote for betinga skadefelling 2012/2013
Bestanden av jerv og gaupe er på eller over bestandsmålet for artene i Troms og Finnmark og
rovviltnemnda for region 8 har derfor myndighet til å sette kvote for betinga skadefelling på
disse artene. Det er ikke bestandsmål for ulv i regionen og nemnda har derfor myndighet til å
fastsette kvote for betinga skadefelling også for ulv. Det er hjemmel i naturmangfoldloven §
18 til å tillate uttak av vilt for å avverge skade på for eksempel husdyr og tamrein. Det
dokumenteres hvert år tap av både sau og rein til jerv og gaupe i regionen som sannsynliggjør
store tap av beitedyr til disse rovdyrene.

I følge naturmangfoldloven § 5 skal alle arter og deres genetiske mangfold ivaretas på lang
sikt slik at de forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så
langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder
og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengig av. Naturrnangfoldlovens § 7 krever
at prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig
myndighet. Dette gjelder kunnskapsgrunnlaget § 8, føre var prinsippet § 9,
økosystemtilnærming og samlet belastning § 10, kostnader ved miljøforringelse § 11 og
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12.

Kunnskap om rovviltartene, både jerv, gaupe, bjørn og ulv er noe av det beste vi har på
artsnivå både når det gjelder bestandssituasjon og økologi. Rovviltforvaltningen har hatt høy
prioritet de siste år, og vi har etter hvert også en god forvaltningskunnskap om hvordan
rovviltartene reagerer på aktiv forvaltning.

Antall ynglinger av jerv i regionen er siste tre år langt over det bestandsmålet som er satt for
regionen og som er beregnet som nødvendig i regionen for å sikre artens overlevelse. Snitte
siste tre år har vært 23 ynglinger mens bestandsmålet er 10.

Antall ynglinger av gaupe er nært bestandsmålet for regionen. Resultat fra registreringer siste
sesong foreligger ikke nå, Trolig vil gaupebestanden ligge på eller like under bestandsmålet
denne sesongen isolert sett, mens den fortsatt vil ligge over bestandsmålet som gjennomsnitt
for de siste tre år. Gaupebestanden må derfor forvaltes noe varsomt for å unngå at bestanden
blir mindre enn det målet som er satt for å sikre gaupas overlevelse. Hvis det skjer vil
forvaltningsansvaret for gaupe overføres til Direktoratet for naturforvaltning. Beitenæringen,
spesielt reindriften har store utfordringer knyttet til gaupe, og historien har vist at vi ofte har
akutte skadesituasjoner hvor det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning enn skadefelling.

6

Side 183



Sekretariatet vil tilrå en skadefellingskvote på 5 gauper

Det er ikke bestandsmål for ulv i regionen. Dersom det oppstår skadesituasjon på grunn av ulv
kan den felles. Dette vil true artens overlevelse i regionen som er et naturlig
utbredelsesområde for ulv og kan redusere sjansen for å opprettholde ønsket genetisk
mangfold hos ulv. Siden det ikke er satt mål om ulv i region 8 er dette imidlertid i tråd med
gjeldene politikk og en aksept for at det ikke skal være ynglende ulv her.

Kunnskapsgrunnlaget er derfor godt nok til at det kan fattes en beslutning om kvote for
betinga skadefelling på jerv, gaupe og ulv i region 8. jf. prinsippet i naturmangfoldloven § 8.
Det er ikke nødvendig å legge føre var prinsippet (§9) til grunn i denne vurderingen. Kvoten
er mindre enn det som normalt settes for kvote- og lisensjakt for jerv og gaupe. Etter at
kvotejakt/lisensjakt starter vil dyr som felles på skadefelling belastes denne kvoten.
Skadefellingskvoter vurderes derfor ikke å føre til en samlet belasting (§10) som på sikt kan
true artenes overlevelse. Siden det ikke er snakk om kostnader ved miljøforringelse i denne
saken er det ikke aktuelt å vurderer saken i forhold til § 11. Skadefelling er en strengt regulert
aktivitet og det er ikke aktuelt å vurdere alternative miljøforsvarlige teknikker eller
driftsmetoder jf. § 12 her.

Konklusjon
Etter en samlet vurdering av bestandssituasjonen for gaupe og jerv, erfaringer med store tap
av beitedyr og etter naturmangfoldloves prinsipper §§ 8-12 vil rovviltnemnda sette kvote for
betinga skadefelling på jerv, gaupe og ulv for sesongen 2012/2013. Kvoten settes til 15jerv
og fem gauper. Det settes en kvote på tre ulv som beredskap hvis det skulle oppstå en
skadesituasjon forårsaket av streifende ulv.

10/13 Kvote for betinga skadefelling på bjørn

Vedtak:
Vedtatt som innstilt.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 anmoder Direktoratet for naturforvaltning om åfatte
skadefellingskvote på seks —6 —bjorner i region 8.

Saksfremstilling
Det er Direktoratet for naturforvaltning som setter kvote for skadefelling av bjørn i region 8.
Rovviltnemnda ønsker likevel å gi sin anmodning til Direktoratet om kvote for skadefelling
av bjørn i regionen på grunnlag av bestandssituasjon og skadebildet i regionen.

Bestandssituasjon
Det blir årlig registrert bjørnebinne med unger i både Troms og Finnrnark. Status for 2012 er
2,3 ynglinger av bjørn i region 8 basert på estimater fra det skandinaviske bjørneprosjektet.
I 2012 ble det samlet DNA fra 55 bjørn i region 8, i Finnmark: 49, hvorav 26 binner, og i
Troms: 6, hvorav 1 binne. I 2011 ble det samlet DNA fra 58 bjørn i region 8, i Finnmark: 46,
hvorav 23 binner, og i Troms: 12, hvorav 5 binner.

7

Side 184



Kjent avgang
Avgang siden 1.6.2012 er totalt 5 bjørn i region 8. I Troms ble det felt en bjørn på
skadefelling i Kåfjord kommune. I Finnmark ble det felt fire hannbjørner hvorav to på
skadefelling, en på lisensjakta og en på «særlige tilfelle».

Konklusjon
Nemnda viser til at rovviltforliket er tydelig på at man skal ta ut bjørn utenfor binneområdene.
Det er viktig å ha en kvote som gir handlingsrom for å ta ut skadevoldende bjørn hele
sesongen. Rovviltnemnda anbefaler en kvote på 6 bjøm i 2013. Dette er litt lavere enn
anmodningen fra nemnda i 2012 som var 8 dyr. Nemnda har da lagt til grunn at det er en
nedgang i antall registrerte bjørn i Troms og at en kvote på 6 dyr gir nok handlingsrom for å ta
ut skadevoldende bjørn i regionen basert på skadebildet siste år.

11/13 Rovviltnemnda avgjør når det evt. skal velges ny leder i nemnda

Vedtak:
Rovviltnemnda velger John Karlsen til leder. Rovviltnemnda velger Fred Johnsen til nestleder.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda avgjør selv hvordan dette skal gjøres.

12/13 Purring på DN ang. anmodning om tilleggsbevilgning fra kap 1427.21

Vedtak:
Vedtatt som innstilt.

Innstilling til vedtak:
Sekretariatet sender på vegne av rovviltnemnda forsalg til brev til Direktoratet for
natuiforvaltning.

Saksfremstilling
Forslag til brev til Direktoratet for naturforvaltning:

Purring ang. rovviltnemnda i region 8 sin anmodning om tilleggsbevilgning fra kap
1427.21
Rovviltnemnda i region 8 viser til eget brev til Miljøverndepartementet (MD) av 11.4.2013
hvor vi ber om en tilleggsbevilgning fra kap. 1427.21. MD ber, i brev av 18.4.2013,
Direktoratet for naturforvaltning behandle saken som rette vedkommende. Rovviltnemnda
trenger en snarlig tilbakemelding da det er avgjørende for vårt videre arbeid å få svar på om vi
får en tilleggsbevilgning. Dersom nemda ikke får tilleggsbevilgning som anmodet, vil vi ha
svar på hva vi skal nedprioritere.
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13/13 Svar fra rovviltnenmda ang. gaupe i sommerbeite til Lakselvdalen-
Lyngsdalen

Vedtak:
Vedtatt som innstilt.

Innstilling til vedtak:
Sekretariatet sender på vegne av rovviltnemnda «forslag til brev» til Reinbeitedistrikt 19/32T
Lakselvdalen-Lyngsdalen.

Saksfremstilling
Forslag til brev til Reinbeitedistrikt 19/32T Lakselvdalen-Lyngsdalen:

Svar fra rovviltnemnda ang. gaupe i sommerbeite til Lakselvdalen-Lyngsdalen
Rovviltnemnda i region 8 viser til purring av 18.5.2013, fra reinbeitedistrikt 19/32T
Lakselvdalen-Lyngsdalen. Purringen ble sendt til rovviltnemnda i region 8, med kopi til
prosjektet «Dyr i drift» ved Erlend Winje, postmottak hos Fylkesmannen i Finnmark og
postmottak hos Direktoratet for naturforvaltning. Purringen gjelder at distriktet ennå ikke har
mottatt svar på henvendelsen som distriktet gjorde per mail den 16. oktober 2012. Distriktet
ber om at rovviltnemnda besvarer e-posten så snart som mulig.

I Purringen av 18.5.2013 vises det også til e-post fra Henrik Gaup ang. Gaupe observert på
sommerbeite. Denne e-posten er datert 18.5.2013, og er sendt til postmottak hos
fylkesmennene i Troms og Finnrnark samt til Thomas Johansen ved Statens naturoppsyn.

I e-post om gaupe observert på sommerbeite blir det spurt om fylkesmennene i Troms og
Finnmark har fått melding om observasjon av gaupe på Sjursnes og om det er foretatt tiltak?

Videre blir det spurt om Fylkesmannen har noe mer konkret om at det er observert gaupe i
Lyngen?

Den 19.5.2013 sender Hem-ik Gaup e-post til postmottak hos Fylkesmannen i Troms,
Finnmark samt til DN, med kopi til Statens naturoppsyn ved Thomas Johansen, denne e-
posten har tittel «Rovvilt og reindrift i XT 19/32t». Vedlagt denne e-posten følger en
forsendelse fra reinbeitedistrikt 19/32T Lakselvdalen-Lyngsdalen. Forsendelsen inneholder
nyhetssak av 25.4.2013 ang. gaupe på Sjursnes, beregning av kalvetap iht. opplysninger fra
offentlig kontrollert reintelling og fra siidaandelsinnehavere samt «Reinerstatning 2011-2012
Rovvilt —sammenlikning nabodistriktene».

I «Beregning av kalvetap iht. opplysninger fra offentlig kontrollert reintelling og fra
siidaandelshavere» Viser distriktet til at de tidligere har gjort henvendelser til Fylkesmenn og
rovviltnemnda i region 8 —siste gang 16. oktober 2012 og 1. februar 2013. Her bes det om at
«Beregning av kalvetap iht. opplysninger fra offentlig kontrollert reintelling og fra
siidaandelshavere» behandles så snart som mulig.

Distrikt XT 19/32 T ber om at rovvilterstatningssakene deres legges på samme nivå og
behandles etter de samme vurderingskriteriene som Mauken/Trornsdalen. Kort oppsummert,
skriver distriktet, at det dreier seg om at distriktet krever at rovviltsakene til 19/32T overføres
administrativt fra Fylkesmannen i Finnmark til Fylkesmannen i Troms.
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Observasjoner av gaupe
Rovviltnemnda setter pris på meldinger om rovvilt, vi takker for henvendelsene og beklager
samtidig at det ikke har kommet svar fra rovviltnemnda tidligere.

Når det gjelder observasjoner av rovvilt vil rovviltnemnda vise til at Statens naturoppsyn
loggfører alle henvendelser om observasjoner av rovvilt, Statens naturoppsyn holder
fylkesmennene fortløpende oppdatert. Slik har det også vært ved disse konkrete tilfellene.
Kort tid etter at det ble meldt om gaupe ved Sjursnes ble en gaupe fanget på viltkamera i
Ramfjorden. Det kan godt tenkes det dreier seg om samme gaupe. Til samme tid som det kom
melding om at det var observert gaupe i Lyngen, var det en gaupe med radiosender i samme
område. Det er trolig at det dreier seg om samme gaupe. Det at en gaupe har radiosender gjør
den ikke mer "fredet" enn andre gauper, Fylkesmannen gjør de samme vurderinger. Gaupa
med radiosender har forlatt Lyngen, om den kommer tilbake vet vi ikke. Det må påberegnes at
en vil ha rovvilt som streifer inn i B-områdene, i gjeldende lovverk er det ikke åpnet for at
rovvilt kan tas ut bare på grunn av sin tilstedeværelse i et området. Rovviltnemnda vil
presisere at det gjennom hele året er mulig å sende en formell søknad til Fylkesmannen om
skadefelling. Da vil Fylkesmannen gjennom svar på søknaden gjøre en konkret vurdering av
situasjonen.

Beregning av kalvetap
Reinbeitedistriktet ber om at beregning av kalvetap iht. opplysninger fra offentlig kontrollert
reintelling og fra siidaandelshavere behandles så snart som mulig. Rovviltnemnda vil påpeke
at dersom distriktet mener FKT-tildelingen ikke er rettmessig, kan dette påklages innen
ordinær klagefrist, da vil distriktet sin klage, dersom klagen ikke blir tatt til følge, få en
vurdering fra overordnet myndighet. Utover dette har ikke hverken rovviltnemda eller
fylkesmennene hverken plikt eller kapasitet til å foreta den type beregning det bes om,
beklageligvis kan ikke denne anmodningen imøtekommes.

Reinbeitedistrikt 19/32T ligger under Vest-Finnmark reinbeiteområde. Fylkesmannen i
Finnmark behandler erstatningssakene i Vest-Finnmark. Uavhengig av
Reinbeiteområdetilhørighet og hvilken Fylkesmann som behandler erstatningssakene, vil
påviste tap til rovvilt fra den enkelte siidaandelshaver/siidaandelshavers siidagruppe ha
betydning for utmåling av erstatning, forekomst av rovvilt i de områder søker benytter
gjennom året vil også ha betydning.

Ved søknad om erstatning tas melding om reindrift og innmeldt tap av rovvilt i betraktning. I
tillegg beregnes kalvetilgang via Finnmarksmodellen utfra gjennomsnittlige slaktedata
distriktsvis på simler over to år. Erstatning av rein beregnes fra bunn, basert på
dokumenterte/antatte dyr drept av rovvilt.

Angående administrativ overføring av rovviltsaker mellom reinbeiteområder
Rovviltnemnda har i dialog fra fylkesmennene fått forståelse for at både Finnmark og Troms
hadde vært i telefonforbindelse med distriktet etter henvendelsen den 16. oktober 2012, og at
Fylkesmennene hadde svart så langt spørsmålene var innenfor deres myndighetsområde.

Fylkesmannen i Troms har i e-post av 15.10.2012, før distriktets henvendelse 16. oktober
2012, svart følgende:

Angående krav om 25 000,- i epost datert 15.oktober 2012 der det står, ;
«Fyikesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark innvilget hver kr. 25.000,- til
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forebyggende tiltak mot rovviltskader på rein 2012. Distriktet har ikke mottatt tilsagn om
midler til forebyggende og koufliktdempende tiltak mot rovvillskader på rein 2012 fra
Fylkesmannen i Troms. Det er kun mottatt en slik tilsagn fra Fylkesmannen i Finnmark.
Distriktet har nå sendt likelydende rapport både til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.»

Deres distrikt ligger under Vest Finnmark reinbeiteområde, og søknader omforebyggende og
konfliktdempende tiltak blir derfor behandlet av FM i Finnmark, ikke Troms. Vi har ikke
realitetsbehandlet din søknad. Du har altså ikkefått tilsagn om midler fra oss. FM i Troms
har ikke innvilget 25 000 til FKT tiltak til deres distrikt. Du har blitt gjort lyent med hvem
som skal motta søknaden om FKT tiltak tidligere, men velger fortsatt å søke til Troms. Så
lenge ditt distrikt tilhorer Vest Finnmark reinbeiteområde vil din søknad fortsatt bli behandlet
av Fylkesmannen i Finnmark, ikke Troms.

Når det gjelder inndeling av reinbeiteområder må rovviltnemnda vise til reindriftsloven § 5.
Reindriftsloven § 5 Samiske regionale reinbeiteområder lyder slik:

Det samiske reinbeiteområdet deles inn i samiske regionale reinbeiteområder som skal
være åpne for reindrift med slike særlige rettigheter og plikter som erfastsatt i eller i
medhold av denne lov. Kongen fastsetter inndelingen.

I Deleg. til LMD etter reindriftsloven (FOR-2007-06-15-628) er Landbruks- og
matdepartementet delegert myndighet til å fatte vedtak etter reindriftsloven § 5. Underlagt
Landbruks- og matdepartementet er Reindriftsforvaltningen. Skifte av
reinbeiteområdetilhørighet må avklares mellom distriktet og Reindriftsforvaltningen.
Rovviltnemnda er underlagt Miljøverndepartementet, og har ingen mulighet til å påvirke
inndeling av reinbeiteområder, det har heller ikke Fylkesmannen, Direktoratet for
naturforvaltning eller Miljøverndeparternentet.

Det går frem av Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og
konfliktdernpende tiltak § 8 at

Soknader om tiltak under kapittel 2 behandles avfylkesmannen i søkerens
bostedsffike/reinbeiteområde.

Rovviltnemnda mener dette er en logisk inndeling, som vi ikke ønsker å arbeide for å få
endret. Rovviltnemnda vil imidlertid vise til at en prosjektgruppe ledet av Direktoratet for
naturforvaltning 15. april 2011 sluttførte en Utredning —erstatningsordning for tamrein.
"Prosjektgruppa mener at en framtidig erstatningsordning bør baseres på tilgjengelig
kunnskap om rovvilt og reindrift. Ordningen må bli mer forutsigbar for reineier, og enklere å
administrere for fylkesmannen. En framtidig erstatningsordning må bygge på objektive
kriterier som sikrer lik behandling i alle reinbeiteområder. Prosjektgruppa foreslår at dagens
erstatningsordning endres til en ny kunnskapsbasert erstatningsmodell basert på rovviltfaglige
og reindriftsfaglige beregningsmodeller. Prosjektgruppa legger til grunn at det fortsatt er
siidaandelen som skal være mottaker av erstatningen, og fylkesmannen vil fortsatt være
behandlende myndighet. En ny erstatningsordning vil imidlertid kreve enklere
søknadsprosedyrer enn dagens ordning". Prosjektgruppa sier at per i dag er
kunnskapsgrunnlaget for dårlig til å iverksette dette i full skala, og de foreslår en
implementering av dette i to faser. Rovviltnemnda har tiltro til at utvalgets forslag vil gi en
mer rettferdig ordning, og slutter seg til utredningen.
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14/13 Driftstilskudd til kommuner som administrerer interkommunale
skadefellingslag

Vedtak:
Vedtatt som innstilt.

Innstilling til vedtak:
Sekretariatet sender på vegne av rovviltnemnda «forslag til brev» til administrerende kommuner.

Saksfremstilling
Forslag til brev til kommuner som administrerer interkommunale skadefellingslag i Troms:

Dekning av kommunens kostnader i forbindelse med drift av interkommunale
skadefellingslag.
Med bakgrunn i endringer i rovviltforskriften om innføring av godtgjøring for
skadefellingspersonell i kommunale/interkommunale skadefellingslag vedtok Rovviltnemnda
i Troms og Finnmark i sak 6/12 driftstilskudd til interkommunale skadefellingslag og
økonomisk støtte til kommuner som påtok seg administrativt ansvar. Nedenfor følger et
utdrag fra vedtaket i nemnda:

I brevet (til kommunene: redanm) skal det gå frem at nemnda mener det er mest
hensiktsmessig med interkommunale eller regionale fellingslag og vil stimulere til slikt
samarbeid ved å gi driftstilskudd til interkommunale eller regionale fellingslag, og støtte til
kommuner som påtar seg administrativt ansvar. Det skal presiseres at kommuner som danner
egne kommunale fellingslag vil ikkefå tilskudd.

Det skal informeres om at kommunenes rolle ikke er helt avklart, for eksempel mht
arbeidsgiveransvar, feriepenger, forsikring og HMS. Det arbeides for åfå en avklaring på
dette.

Nemnda vil komme tilbake med konkrete føringer på hvordan skadefellingslagene bør
organiseres utfra aktuelle behov i ulike deler avftlket og ønsker innspill på relevante
erfaringer fra kommunene, hvilke kommuner som ønsker å samarbeide og hvilke kommuner
som ønsker å ta administrativt ansvar.

Fylkesmannen sendte 8. mars 2012 brev med informasjon om endringer i rovviltforskriften
samt nemndas vedtak til alle kommuner i Troms. I brevet ønsket Fylkesmannen bl.a
tilbakemelding på hvilke kommuner som kan tenke seg å samarbeide og hvilke kommuner
som ønsker å ta administrativt ansvar for et interkommunalt fellingslag.

I etterkant har ovenfor tilskrevne kommuner påtatt seg et slikt ansvar (vertskommuner) og
etablert interkommunale/regionale skadefellingslag med etableringsstøtte fra Rovviltnemnda
og Fylkesmannen.

Når det gjelder spørsmålet om driftstilskudd er det nå avklart med overordnet myndighet at
midler fra ordningen forebyggende og konfliktdempende tiltaksmidler, som forvaltes av
regional rovviltforvaltning, ikke kan brukes til å dekke driftskostnader. Dette betyr at dekning
av kommunens administrative kostnader med å drifte skadefellingslagene ikke kan dekkes
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over denne ordningen. Dette er en forutsetning mange kommuner har satt for å ta på seg

ansvaret med å administrere skadefellingslagene. Rovviltnemnda har ikke andre økonomiske
virkemidler tilgjengelig. Nemnda vil arbeide for å finne løsninger på denne situasjonen, men
vil presisere at det er usikkert om dette lar seg gjøre.

Siden dette ikke er en lovpålagt oppgave for vertskommunene, og det ikke følger midler til

drift av skadefellingslagene, er det forståelig dersom kommunene avstår fra å ta ansvar for å
administrere skadefellingslagene fremover. Imidlertid oppfordres kommunene om å søke etter
lokale løsninger da det vil være uheldig at de skadefellingslagene som nå er etablert ikke
kommer i drift.
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Protokoll fra møte i rovviltnemnda
8.8.2013

NORDRESAKOMMUNE

ribIT'8)4-«1

fl 8 4116.2013
Sted: Telefonmøte
Tid: 13.00-14.00 (&1time møte og tre timer forberedelse)

Deltakere
Rovviltnemnda
John Karlsen (Leder)
Fred Johnsen (Nestleder)
Sigrund Hestdal
Berit Oskal Eira
Trine Noodt

Andre
Jørgen Remmen (FM i Finnmark, miljøvernavd.)
Tore Simensen (Mattilsynet, RK Troms og Finnmark)
Erlend Winje (FM i Troms, Dyr i drift)
Thomas Johansen (Statens naturoppsyn Troms)
Andreas Røsæ (FM i Troms, mif øvernavd.)

Sakliste
15/13 Godkjenning av innkalling og sakliste s. 1
16/13 Orienteringssaker s. 1
17/13 Referatsaker s. 2
18/13 Anbefaling om lisensfellingskvote for bjørn s. 2
19/13 Lisensfellingskvote for jerv s. 13
20/13 Behandling av klage på kvote for betingede skadefellingstillatelser s. 27
21/13 Sende forvaltningsplan for rovvilt i region 8 til Miljødirektoratet for uttalelse s. 32

15/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:
Rovviltnemnda vedtar enstemmig innstilling til vedtak.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 8.8.2013

16/13 Orienteringssaker
Nemnda orienterer om evt. aktiviteter siden forrige møte
Kort orientering fra Fylkesmannen i Finnmark
Kort orientering fra Fylkesmannen i Troms
Kort orientering fra Mattilsynet
Kort orientering fra Statens naturoppsyn
Kort orientering fra Dyr i drift
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17/13 Referatsaker

Type Innhold Avs./Mot. Dato
1 Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Nor.. Rovdata juni 2013
I Avgjørelse av klage på lisensfelling av ulv region 8 for 2010/2011 MD 27.5.2012
1 Avslag på søknad om ekstraordinære uttak av jerv i Region 8 —Troms og Fi.. DN 31.5.2013
I Avslag på soknad om fellingstillatelse på bjørn FM 11.6.2013
I Bestandsstatus for jerv, brunbjørn og ulv fra det nasjonale overvåkingsprogr.. Rovdata 29.5.2013
I Betingede fellingstillatelser på brunbjørn og gaupe 2013/2014 DN 31.5.2013
I Om dekning av kommunale administrasjonskostnader knyttet til ordningen.. Gratangen kom.. 28.6.2013
I Skadefellingstillatelse på en bjørn 3.6-10.6.2013 Oskal Siida FM 6.6.2013
1 Klage på vedtak i rovviltnemnda i region 8 om kvotejakt for gaupe 2011 MD 20.6.2013
1 Gaupe og jerv i Troms og Finnmark. Statusrapport Seandlynx 2012-2013 N1NA juni 2013
I Rovviltnernndene. Erstatning for tapt inntekt. Reisegodtgjørelse MD 20.6.2013
I Tillatelse til felling av skadegjorende bjorn i Oskal siida 27 Joahkonjargga.. DN 30.5.2013
I Vedlegg til brev om betinget skadefelling 2013-2014 DN 31.5.2013
I Rovviltsituasjonen i Norge RVN reg. 3 26.7.2013

18/13 Anbefaling om lisensfellingskvote for bjørn

Vedtak:
Rovviltnemnda vedtar enstemmig innstilling til vedtak.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda anbefaler en kvote på én bjørn i B-området i Tromsftlke. I Finnmark
anbefåles det at det åpnes får lisensffiling på 6 bjorner. Herav inntil to bjørner i A-området i
Pasvik, hvorav inntil én binne. I B-området inntil 4 bjørner hvorav tre områder med adskilte
binnekvoter. Begrensning i B-området ost for Bøkfjorden på inntil én binne (Jarfiord),
begrensning på inntil én binne i innskrenket område av A-området i Pasvik (strand) dersom
dette vedtas for bjørnejaktas start. Begrensning på inntil én binne i B-området mellom
fårvaltningsgrense A og elva Karasjohka i Karasjok kommune. Vedfelling av én binne i A
eller B-områder med binnekvote, stoppes jakten i område med binnekvote.

Bjørnebinner med unger som opptrer sammen bor unntas fra

Politiske føringer og lovverk som ligger til grunn
Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget:

St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.6.2009
Innst. S. nr. 174 (2003-2004)
Lov av 29.5.1981 om viltet (Viltloven)
Forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt.
Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 21.09.07.

Saksfremstilling
Internasjonale avtaler og rammer
Norge har internasjonalt forpliktet seg til å ta vare på bjørn gjennom Bernkonvensjonen som
av Norge ble ratiflsert i 1986. Konvensjonen inneholder krav til bevaring av flora og fauna i
deres naturligeleveområder.
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Sammen med 191 andre land og EU har Norge signert konvensjonen om biologisk mangfold.
Konvensjonen trådte i kraft i 1993. Land som har underskrevet avtalen er forpliktet til å lage
nasjonale strategier og handlingsplaner for å bevare det biologiske mangfoldet. Landene skal
blant annet bevare truede arter og fremme samarbeid med andre land om biomangfold. De
rovviltartene som finnes i Norge er i vesentlig grad felles bestander med våre naboland
Sverige, Finland og Russland. Disse lands respektive forvaltningsregimer har stor betydning
for den norske rovviltforvaltningen.

Norge har også tilsluttet seg andre avtaler som kan ha betydning for forvaltningen av rovvilt.
Spesielt kan Europarådets dyreholdskonvensjon og FN-konvensjonen om sivile og politiske
rettigheter artikkel 27 samt ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolks rettigheter nevnes.

Rammene for norsk rovviltforvaltning er gitt i norsk miljøvernlovgivning og i de
internasjonale avtaler Norge har sluttet seg til.

Nasjonale rammer og bestandsmål
Den 16. juni 2011 ble rovviltforliket i Stortinget inngått med enighet i alle partier. Forliket tar
for seg forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn. Forliket sier også noe om videre forvaltning
av kongeørn.

Forliket sier at den norske rovviltforvaltningen skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i
naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte
målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette.

Rovviltforliket av 2004 hadde sitt fundament i Stortingsmelding nr 15 (2002-2003), Rovvilt i
norsk natur, og Stortingets behandling av denne gjennom innstilling S.nr. 174. Føringene i
disse to dokumentene er fulgt opp i rovviltforskriften som igjen er hjemlet i
naturmangfoldloven og i viltloven. Naturmangfoldloven —som er Norges første lov om vern
og bærekraftig bruk av naturen, både i og utenfor vernede områder, er ett av en rekke tiltak
som følger opp den globale konvensjonen om biologisk mangfold. Velferden til viktige
byttedyr for rovviltet, som tamrein og sau, er regulert gjennom lov av 19.6.2009 om
dyrevelferd med tilhørende forskrifter.

Det går frem av rovviltforliket 2011 at det skal legges vekt på regional forvaltning, med mål
om at den regionale myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes. Det skal utvises respekt
for eiendomsretten samt enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. Forvaltningen skal
bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap.

Den todelte målsettingen sier at Norge skal ha en forvaltning som totalt sett bidrar til å dempe
konfliktene og motvirke utrygghet, og samtidig ha en politikk som sikrer overlevelsen til alle
de store rovviltartene i norsk natur.

Forliket innebar at bestandsmålet for bjørn ble endret fra 15 årlige ynglinger til 13 årlige
ynglinger. Antall hannbjørn skal ikke overstige 1,5 ganger antallet binner. Forvaltningen av
bjørn overføres til de regionale rovviltnemndene når ti ynglinger av bjørn er nådd.

Lovgrunnlaget
Etter naturmangfoldloven § 5 er det et mål at artene og deres genetiske mangfold blir ivaretatt
på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige
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utbredelsesområder. Tiltak etter naturrnangfoldloven skal imidlertid avveies mot andre viktige
samfunnsinteresser, jf. § 14. En slik avveining skal ikke medføre at målet i § 5 fravikes, men
at tiltaket vil kunne medføre at målet i § 5 nås på annen måte eller i et annet tempo enn om
naturmangfoldet hadde vært det eneste hensynet å ta, jf. prinsippet om en geografisk
differensiert rovviltforvaltning. Naturmangfoldloven § 5 og prinsippet om geografisk
differensiert forvaltning er konkretisert gjennom §§ 3 og 4 i rovviltforskriften, og gjennom
regional forvaltningsplan for rovvilt.

Når et forvaltningsorgan fatter en beslutning er det et krav at naturmangfoldlovens prinsipper
i § 7 (8-12) legges til grunn som retningslinjer.

Offentlige beslutninger som kan berøre naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon samt effekt av påvirkning, jf.
naturmangfoldloven § 8. Rovviltnemnda vil vise til rapport fra Rovdata datert 29. mai 2013
om bestandsstatus for jerv, brunbjørn og ulv fra Det nasjonale overvåkningsprogrammet for
rovvilt, til Bioforsk rapport nr. 47 2013 om populasjonsovervåking av brunbjørn 2009-2012,
samt til rapport fra Det skandinaviske bjørneprosjektet til Miljøverndepartementet: Bjørnens
status og økologi i Skandinavia.

Rovviltnemnda har i sin forvaltningsplan av 21.9.2007 fordelt målsetningen om totalt 6 årlige
ynglinger innen A-områdene for bjørn i region 8: to i indre Troms, to i Anarjohka (Karasjok
og Kautokeino) samt to ynglinger i Pasvik, Sør-Varanger kommune. Forvaltningsplanen skal
nå rulleres og rovviltnemnda har vedtatt noen endringer i grensene for A- og B-områder. En
vesentlig endring er at det tidligere A-området i Storfjord og Kåfjord er gjort til B-området.
Videre er en yngling «flyttet» fra Troms til Anarjohka. Nå er det mål om én yngling i Troms,
tre ynglinger i Anarjohka og to ynglinger i Pasvik.

Siste års minsteestimat av ynglende bjørn i region 8 er 2,3 ynglinger (Bioforsk rapport nr. 47
2013). I Troms har minsteestimatet for bjørnebestanden vist en negativ trend. I Finnmark har
trenden de siste årene vært en økning i registrerte antall bjørn. Rovviltnemnda vurderer
kunnskapsgrunnlaget som godt.

Det finnes betydelig kunnskap om den samlede belastningen bjørnebestanden blir utsatt for,
jf. naturmangfoldloven § 10. Bjørnebestanden i region 8 er ikke avgrenset av tilgjengelig
areal. Det er ikke registrert sykdom på brunbjørn i regionen. Det er kjent at ungedødeligheten
hos brunbjørn er høy, blant annet på grunn av infanticid (ungedrap). Utover enkelte påkjørsler
skjer avgang av voksen brunbjørn hovedsakelig gjennom lisensfelling og skadefelling. I
region 8 vil forvaltningen av bjørn i Sverige og Finland påvirke vår felles bjørnestamme. I
stor grad har miljøforvaltninga oversikt over den samlede belastningen.

Rovviltnemnda vurderer at det å gi tillatelse til uttak av et begrenset antall dyr gjennom
lisensjakt ikke vil medføre en økning i samlet belastning som på sikt vil true artens
overlevelse. Lisensjakt anses som viktig for beitenæringen i regionen jf. naturmangfoldloven
§ 14. Dette er også i tråd med rovviltforliket hvor det fremgår at «der bestandsmålet ikke er
nådd skal oppbyggingstakten ta hensyn til nødvendig tid til tilpasninger for beitebrukerne og
lokalsamfunnene generelt.

Føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldloven § 9, kommer til bruk i situasjoner hvor en ikke
har tilstrekkelig kunnskap tilgjengelig. Rovviltnemnda vurderer at dette ikke er tilfellet i
denne saken.
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Naturrnangfoldloven § 11 gjelder kostnadene ved miljøforringelse. Vedtaket gjelder kvote for
lisensfelling og det er ikke aktuelt å stille vilkår om dekning av kostnader. Rovviltnemnda
anser derfor ikke § 11 som relevant.

Rovviltnemnda har vurdert naturmangfoldloven § 12 som sier at «for å unngå eller begrense
skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og
lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av
mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Innenfor
fastsatte rammer, jf. den todelte målsettingen om rovvilt og beitedyr, har rovviltnemnda
gjennom forvaltningsplanen gitt føringer for bruk av forebyggende og konfliktdempende
midler samt føringer for en tydelig arealdifferensiert forvaltning. Dette innebærer at
rovviltnemnda innenfor sine rammer har avgrenset A-områdene for bjørn ut fra en samlet
vurdering som rovviltnemnda forventer vil gi de beste samfunnsmessige resultater.

Vurdering av skadepotensialet på husdyr og tamrein
Både i Finnmark og Troms er det kalvingsområder for rein i A-ornråder for bjørn. Dette anser
rovviltnernnda som et stort problem, nemnda har likevel ikke funnet en løsning der vi mener
bestandsmålet for bjørn kan ivaretas innen regionen med bedre samfunnsmessige resultater
om disse kalvingsområdene skulle unntas fra A-områder for bjørn. Dette til tross for at
nemnda er kjent med Rapport från Viltskadecenter 2012:6, fra samarbeidsprosjektet mellom
Viltskadecenter, Det skandinaviske bjørneprosjektet, Udtja skogsameby og Gällivare
skogsameby, som har sett på bjørnepredasjon på rein og potensielle effekter av tre
forebyggende tiltak. Rovviltnemnda mener bjørn har et betydelig skadepotensial
kalvingsområder for rein.

I de siste årene har det i stor grad lyktes å holde sau og bjørn adskilt, slik har også de
dokumenterte tapene av sau til bjørn blitt holdt lavt sett regionen under ett. Enkelte
sauebrukere har likevel store utfordringer knyttet til bjørn. Og veldig mange saueeiere har en
vedvarende utrygghet knyttet til risikoen for at det skal komme bjørn inn i beiteområdet.
2012 ble det dokumentert/antatt åtte sauer tatt av bjørn i Sør-Varanger og det ble dokumentert
én sau tatt av bjørn i Karasjok. 1Troms ble det i 2012 dokumentert/antatt totalt 18 sauer drept
av bjørn: 5 i Kåfjord, 6 i Bardu, 5 i Gratangen, 1 i Lavangen og 1 i Salangen. Rovviltnemnda
vurderer at bjørn og sau i samme utmarka til samme tid er uforenelig, grunnet det store
skadepotensialet.

Bjørn i region 8: Troms og Finnmark
I 2012 ble det ved DNA-analyse påvist 55 bjørner i Troms og Finnmark. I 2011 ble det ved
DNA-analyse påvist 58 bjørn i Troms og Finnmark, dette mot 55 i 2010 (Figur I).
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Figur 1. Geografisk fordeling av 55 bjørn i Troms og Finnmark, påvist med DNA-analyse i 2010.
Figuren viser et punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn ån prøve vises
et punkt som er prøvenes geografiske midtpunkt. Kart til venstre viser 27 hannbjørner (blå), og kart til
høyre viser 28 hunnbjørner (rød). Kilde: Rovdata, Norsk institutt for naturforskning

Om lisensfelling
I St.meld. nr. 15 (2003-2004) er det lagt opp til en økt vektlegging av lisensfelling og
kvotejakt som framtidige beskatningsformer på rovvilt. Innenfor rammen av norsk lovverk og
hensynet til Bernkonvensjonens bestemmelser vil dette innebære at felling av bjørn kan
foregå som lisensfelling. Bakgrunnen for dette er ønske om å utvikle jakt og fellingsformer
som sikrer økt alminneliggjøring av rovviltartene og bred deltagelse av lokale jegere.
Stortinget har, gjennom rovviltforliket i 2011, sagt at det skal gis økt adgang til lisensfelling
av hannbjørner slik at forekomsten av hannbjørner i prioriterte beiteområder reduseres.

Kjent avgang av bjørn i Finnmark
Per 18.7.2013 har en hannbjørn blitt felt på skadefelling i Jarfjord, dette i forbindelse med en
skadesituasjon på rein. Den felte bjørnen var sannsynligvis en unge, som gikk sammen med
en binne samt en annen unge.

I 2012 var det i Finnmark en kjent avgang på tre bjørner, alle hanner. I 2011 var det en kjent
avgang på tre hanner, mens det i 2010 var en kjent avgang på to hanner, mens det i 2009 var
avgang av 5 bjørner hvorav en reproduserende binne, tre hanner og en av ukjent kjønn.

Forslag til kvoter for lisensfelling i Finnmark
Det ble i Finnmark innlevert 279 ekskrernentprøver og 101 hårprøver i 2009 mot 180
ekskrementprøver 45 hårprøver i 2010, og 414 ekskrementprøver og 65 hårprøver i 2011 og
452 ekskrementprøver og 83 hårprøver i 2012, i 2012 ble det også gjort fire vevsprøver. Det
var en gjenfunnsprosent i Finnmark på 75 % i 2009, i 2010 var det færre gjenfunn; 58 %.
mens gjenfunn økte til 61 %i2011,ogtil65%i2012.

2010

• Hann (27 indivkler)

• Hunn (28 indivk(er)

100, g  Icnwt.s
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I Finnmark i 2009, 2010, 2011 og 2012 ble det henholdsvis registrert totalt 32, 34, 46 og 49
individer, hvorav det i 2009 var 18 hanner og 14 binner (44 %), 18 hanner og 16 binner (47
%) i 2010, 23 hanner og 23 binner i 2011 (50 %), og 23 hanner og 26 hunner (53 %) i 2012.

Finnmarkseiendomrnen åpnet ikke for elgjakt i Anarjohka verneområde i 2012, noe som
medførte at ingen DNA-prøver ble plukket her i forbindelse med elgjakt. 1Anarjohka
verneområde er det ingen veier og svært lite ferdsel. Det ble samlet kun en DNA- prøve av en
bjørn, vi kan anta ut fra tidligere undersøkelser at det er flere bjørner i dette området.

r

•

f `4>-"

Kart 1: Røde punkter angir binner i følge med unger av ulik alder antatt/dokumentert registrert 2011—
juni 2013 i Finnmark. I Jarfjord og Gallok er det aktivitet av binner med unger utenfor
forvaltningsområdet for bjørn. Hjemmeområdet til en binne varierer fra 200 til 400 km2, binner med
årsunger er svært anonyme første året da de bruker små områder.

På bakgrunn av bestandstall og observasjoner av bjørn i 2011, 2012 og 2013 i Finnmark, og
føringene i forvaltningsplanen for rovvilt region 8 anbefaler vi følgende fellingsområder og
kvoter:

Forvaltningsområde A, Sør-Varanger kommune/ Pasvik
I dette området har rovviltnernnda satt bestandsmålet til to årlige ynglinger av bjørn.
Bestandsrapport fra overvåkningsprogrammet sier lite om bestandsoppnåelse områdevis i de
deflnerte forvaltningsområder, men konkluderer med at målsetningen i regionen totalt sett
ikke er nådd.

Forskjellen mellom forvaltningsområde A- og B skal avspeiles med en tydelig differensiert
langsiktig forvaltning. Rovviltnemnda mener dette er den mest bærekraftige
forvaltningsstrategien inntil man når bestandsmålet. Det er viktig å begrense omfang av
skader på sau og rein samt konflikter med samfunnet forøvrig. Dette er også hensikten med
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forvaltningsplanens differensiering. Forvaltningsstrategien tilsier at man skiller mellom A- og
B-områder også før man har nådd bestandsmålsetningene i A-områdene. Slik unngår man at
det etableres ynglende bjørn utenfor forvaltningssone A, inntil bestandene har bygd seg opp
til å bli store nok til at bestandene nås innen avsatt A-område. Miljøverndepartementet har
påpekt at alle regioner har avsatt store nok forvaltningsområder for bjørn for å nå
bestandsmålsetningene.

1forslaget til ny forvaltningsplan for rovvilt i region 8 er forvaltningsgrensen i Sør-Varanger
(A-sonen) i nord-øst foreslått innskrenket. En justering foreslås også i Karasjok. Endelige nye
forvaltningssoner vedtas etter uttalelse fra DN og ved endelig vedtak i rovviltnemnda.
Det ble registrert 21 binner i Sør-Varanger kommune ved hjelp av DNA i 2012 (se kart), alle
binner unntatt to har vært registrert i dagens gjeldende forvaltningsområde A for bjørn i Sør-
Varanger.

Rovviltnemnda mener at bestandsmålet på to ynglinger bør anses som nådd i Pasvik i 2012.
Jamfør "rovviltforliket" og 6,5 binner pr. yngling, er bestanden jfr. rovviltforliket over
bestandsmålet i forvaltningsområdet i Sør-Varanger (6,5 individer*2 ynglinger=13). Åpning
for jakt i A-området støtter prinsippet om en forutsigbar og differensiert forvaltning basert på
bestandsforholdet i området sett i forhold til bestandsmålsetningen på to årlige ynglinger. Vi
anbefaler en forsiktig beskatningsstrategi, dette vil også kunne bidra til mindre utvandring til
B-området. Dette vil begrense innvandrende hanner i sauebeite i Neiden og Varanger samt i
kalvingsområder for rein i Tana, Varanger og Jarfjord.

Av hensyn til å rette jakten til områder med konflikter mellom bjørn, sau, rein og befolkning,
landbruk og bebyggelse, samt ivareta hensynet til tilreisende som ønsker å oppleve bjørn og
sportegn av bjørn i øvre Pasvik nasjonalpark, bør det ikke åpnes for jakt i nasjonalparken
lengst sør i Pasvik.

Det anbefales en kvote på 2 bjørner i A-området i Sør-Varanger i Pasvik, hvorav inntil 1
binne. Øvre Pasvik nasjonalpark bør unntas for jakt.
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Kart 2: Binner DNA-registrert i 2012 i Sør-Varanger kommune. Individ i ensartet farge,
forvaltningsgrense pr. 21.6.2013 markert med rød strek
Kautokeino- / Karasjok kommuner
Bestandsrnålsetningen er 3 årlige ynglinger av bjørn i dette området. Årlig innsamling av
DNA av bjørn gir ikke oversikt over faktisk bestand grunnet lite allmenn ferdsel inni
Anarjohka Nasjonalpark. Området er 1390 km2 og omtrent halvparten er furukledt, resten er
bjørkeskog. Randområdene av nasjonalparken er også vanskelig tilgjengelige, og mot finsk
side grenser parken til Lemmenjoki nasjonalpark.

Det ble registrert 5 binner i Kautokeino og Karasjok kommuner ved hjelp av DNA i 2012
(kart 2), alle binner har vært registrert i forvaltningsområde A for bjørn i
Kautokeino/Karasjok. 1forslaget til ny forvaltningsplan for rovvilt i region 8 er
forvaltningsgrensen for A-sonen i Karasjok kommune foreslått opprettholdt, men med en
innskrenkning, større buffer, mot Karasjok. Innsamlet DNA av bjørn i området tilsier ikke at
bestandsmålet i forvaltningsområde A for bjørn i Kautokeino/Karasjok er nådd.
Bestandsstatus sør i Anarjohka nasjonalpark er usikker pga. manglende DNA innsamling og
lite plukking av hår og møkk, dette grunnet lite ferdsel sommerstid av folk. Jamfør
definisjonen i "rovviltforliket" tilsier antall binner registrert i området ca. kun en yngling
årlig. 1 lys av resultater av DNA-innsamling via hårfeller for tre år tilbake på norsk og finsk
side av riksgrensen ved Anarjohka og Skiehccanjohka tilsier at det er mest aktivitet av bjørn i
Helligskogen og nord for Nasjonalparken. Data fra nasjonalparken er imidlertid svært fåtallig.
Parken har gode biotoper for bjørn.

Det anbefales ikke å åpne for jakt i A - område i Kautokeino / Karasjok.
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Kart3:Binner DNA registrert i 2012 i Kautokeino- iKarasjok kommuner. Individ Ï ensartet farge,
forvaltningsgrense pr. 21.6.2013 markert med rød strek

Forvaltningsområde B, for øvrig i fylket
Observasjoner og dokumentasjon fra reindriften kan tyde på forekomst av bjørn ved Veardnas
øst for Masi i Kautokeino i kalvingsområde. En bjørn gjorde skade på rein vest for veikryss
mellom RV 92 og 93 i Kautokeino kommune, det ble gitt skadefelling men bjørnen vandret ut
av området. Det er påvist fast forekomst av flere bjørner i Jarfjord lengst øst i Sør-Varanger
kommune. I Jarfjord gjorde en binne med tre unger innbrudd i flere hytter på norsk og russisk
side av riksgrensen høsten 2012. I vår ble inntil fem bjørner observert i kalvingsområdet til
rbd.1, hvorav en binne med to unger. Den ene ble skutt ved skadefelling. Det antas at det er to
ulike binner som 0-åri føl(Yemed un er i dette området.

Det er årlig påvist via DNA eller observert bjørn i Valljohka i Karasjok, det har også vært
observasjoner av bjørn i Luostejohka i Porsanger i 2012. Det er ikke målsetting om yngling
eller forekomst av bjørn i dette B-området jf. rovviltnemndas forvaltningsplan i region 8.

Sett i lys av bestandsregistreringer, skader på rein i Kautokeino, sannsynligvis fast
bjørneforekomst i Valjohka/Luostejohka som er kalvingsområder og grenser til
sauebeiteområder, og flere bjørner registrert i Jarfjord i Sør-Varanger kommune anbefaler vi
en kvote på totalt 6 bjørner i B-området. I de deler av B-ornrådet hvor det har vært registrert at
binner benytter disse, anbefaler vi egne binnekvoter.

I Jarfjord øst for Bøkfjorden og Pasvikelva anbefales en binnekvote på en bjørn og at jakt
stoppes her om en binne felles. Dersom A-området vedtas innskrenket før bjørnejakten i
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Pasvik anbefales en binnekvote på en binne i innskrenket område. 1B-område mellom
Karasjok og forvaltningsområde A, anbefales en binnekvote i B-ornrådet på inntil en binne.

Det anbefales en kvote på 6 bjørner i B-området, hvorav inntil i binne i Sor-Varanger
kommune øst for Kirkenes mot russegrensen og inntil en binne i eventuelt innskrenket
område av A-området i Pasvik, inntil i binne i Karasjok kommune sør —ost for Karasjok
mot finskegrensen.

Total kvote blir da 6 bjørner i B-området med tre områder med egne binnekvoter på en (1x3),
to av de seks bjørnene kan felles i A-området i Pasvik hvorav inntil en binne. Totalt inntil 6
bjørner. Bakgrunnen for jakt i A-ornrådet i Pasvik er å begrense bestanden på to årlige
ynglinger, dette vil begrense utvandring og etablering av ynglende bjørn utenfor
forvaltningsområde A, i sauebeiteområder og i kalvingsområder for rein. Bakgrunnen for jakt
i B-området er å begrense skader bjørn gjør på rein og sau, samt begrense etablering av fast
forekomst av bjørn i områder utenfor A-området.

Kart 4: DNA registrerte bjørn i Finnmark til og med 2012. Rød prikk er binner, blå prikk er hanner og
grå prikk er ukjent kjønn. Forvaltningsgrense A er markert med rød strek
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Forslag til kvote for lisensfelling i Troms
I Troms forekommer det bjørn hovedsakelig i indre strøk. Antall registrerte bjørn i Troms var
tilnærmet stabilt i Troms fra 23 individer i 2009 til 21 individer i 2010, mens i 2011 var
antallet 12 individer, altså halvert. Gjenfunnsandelen var 100 % i Troms. I 2012 ble det funnet
DNA etter bare seks individer (fem hanner og en hunn), også her var gjenfunnsandelen 100 %
Ut fra disse registreringene kan det se ut som om bjørnebestanden i Troms er i nedgang. Det
er også en nedgang i antall prøver som ligger til grunn for disse tallene. Bestandstallene er
basert på innsamlede prøver av ekskrementer, hår og vev som alle (spesielt elgjegere)
oppfordres til å sende inne. Antall innsamlede prøver siste fire år er 146 (2009), 100 (2010),
61 (2011) og 47 i 2012. Det kan tenkes at interessen for å samle inn prøver er minkende, og
gir et estimat av en lavere bestand enn det som er tilfelle. Det kan også være en reell
bestandsnedgang i Troms.

I 2011 ble det satt en kvote på 2 dyr under lisensjakta på bjørn i forvaltningsplanens B-
området i Troms. En hunnbjørn ble felt i Målselv kommUne. I 2012 ble det satt en kvote på
maksimalt to bjørner innenfor deler av Troms, det ble ikke felt bjørn på lisensfelling, men &I
bjørn ble felt ved skadefelling. Med bakgrunn i nedgangen i minsteestimat på bjørnebestanden
i Troms vil rovviltnernnda tilrå at det ikke åpnes for jakt i A-områdene i Troms.
Rovviltnemnda vil tilrå at det gis tillatelse for lisensfelling av én bjørn i B-området i Troms.
Rovviltnemnda vil sterkt tilrå at det åpnes for lisensfelling i hele B-området i Troms, ikke
bare der det er mest sannsynlig at det vil være bjørn. Dette både med tanke på at det skal være
enklest mulig å holde rede på hvor det er lisensfelling, og med tanke på at skadepotensialet på
beitedyr med stor sannsynlighet er økende jo lengre ut mot kysten en bjørn er.

Konklusjon
Utviklingen av bjørnebestanden i region 8 ser ut til å skje sakte, i de siste år med en økning i
Finnmark og en nedgang i Troms. Ut fra en totalvurdering av alle overnevnte forhold mener
rovviltnemnda det er forsvarlig å fastsette en begrenset kvote for bjørn innenfor nærmere
avgrensede områder. Rovviltnemnda har spesielt vektlagt bjørnebestandens utvikling
regionalt, nasjonalt og sett i sammenheng med bjørnens status og økologi i Skandinavia, samt
skadepotensialet og hensynet til andre viktige samfunnsinteresser jf. naturmangfoldloven §
14. Rovviltnemnda har videre vektlagt atlisensfelling og kvotejakt er ønskede
beskatningsformer fremfor skadefellinger.

Rovviltnemnda anbefaler en kvote på én bjørn i B-området i Troms fylke. I Finnmark
anbefales det at det åpnes for lisensfelling på 6 bjørner. Herav inntil to bjørner i A-ornrådet i
Pasvik, hvorav inntil én binne. I B-området inntil 4 bjørner hvorav tre områder med adskilte
binnekvoter. Begrensning i B-området øst for Bøktjorden på inntil én binne (Jarfjord),
begrensning på inntil én binne i innskrenket område av A-området i Pasvik (strand) dersom
dette vedtas før bjørnejaktas start. Begrensning på inntil én binne i B-ornrådet mellom
forvaltningsgrense A og elva Karasjohka i Karasjok kommune. Ved felling av én binne i A
eller B-områder med binnekvote. stoppes jakten i område med binnekvote.

Bjørnebinner med unger som opptrer sammen bør unntas fra tillatelsen.

Klageadgang
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Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og
29 og rovviltforskriften § 18. En eventuell klage skal fremsettes for rovviltnernnda i region 8,
jf. forvaltningsloven § 32.

19/13 Lisensfellingskvote for jerv

Behandling:
Rovviltnemnda vedtar enstemmig innstilling til vedtak.

Innstilling til vedtak:
Jervekvoten i Troms og samarbeidsområdet mellom region 7 og 8 settes til totalt 38 jerver,
hvorav inntil 27 jerver, derav inntil 17 tisper kan felles i A-området for jerv. Jervekvoten får
Finnmark settes til 22jerver, hvorav inntil tre jerver, derav inntil to tisper kan felles i A-
området. Total kvote for region 8 inkludert samarbeidsområde med region 7 blir da 60
jerver.

Politiske foringer og lovverk som ligger til grunn for sekreturiutets saksfremlegg
St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
Innst. S. nr. 174 (2003-2004)
Lov om viltet (viltloven) av 29.5.1981
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19.6.2009
Forskrift om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) av 18.3.2005
Forvaltningsplan for rovvilt vedtatt 21.9.2007
Forvaltningsplan for gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i region 7 —Nordland

Saksfremstilling
Internasjonale avtaler og rammer
Norge har internasjonalt forpliktet seg til å ta vare på jerv gjennom Bernkonvensjonen som av
Norge ble ratifisert i 1986. Konvensjonen inneholder krav til bevaring av flora og fauna i
deres naturlige leveområder.

Sammen med 191 andre land og EU har Norge signert konvensjonen om biologisk mangfold.
Konvensjonen trådte i kraft i 1993. Land som har underskrevet avtalen er forpliktet til å lage
nasjonale strategier og handlingsplaner for å bevare det biologiske mangfoldet. Landene skal
blant annet bevare truede arter og fremme samarbeid med andre land om biomangfold. De
rovviltartene som finnes i Norge er i vesentlig grad felles bestander med våre naboland
Sverige, Finland og Russland. Disse lands respektive forvaltningsregimer har stor betydning
for den norske rovviltforvaltningen.

Norge har også tilsluttet seg andre avtaler som kan ha betydning for forvaltningen av rovvilt.
Spesielt kan Europarådets dyreholdskonvensjon og FN-konvensjonen om sivile og politiske
rettigheter artikkel 27 samt ILO-konvensjonen nr.169 om urfolks rettigheter nevnes.

Rammene for norsk rovviltforvaltning er gitt i norsk miljøvernlovgivning og i de
internasjonale avtaler Norge har sluttet seg til.

Nasjonale rammer
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Den 16. juni 2011 ble rovviltforliket i Stortinget inngått med enighet i alle partier. Forliket tar
for seg forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn. Forliket sier også noe om videre forvaltning
av kongeørn.

Forliket sier at den norske rovviltforvaltningen skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i
naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte
målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette.

Rovviltforliket av 2004 hadde sitt fundament i Stortingsmelding nr 15 (2002-2003), rovvilt i
norsk natur, og Stortingets behandling av denne gjennom innstilling S.nr. 174. Føringene i
disse to dokumentene er fulgt opp i rovviltforskriften som igjen er hjemlet i
naturrnangfoldloven og i viltloven. Naturmangfoldloven —som er Norges første lov om vern
og bærekraftig bruk av naturen, både i og utenfor vernede områder, er ett av en rekke tiltak
som følger opp den globale konvensjonen om biologisk mangfold. Velferden til viktige
byttedyr for rovviltet, som tamrein og sau, er regulert gjennom lov av 19.6.2009 om
dyrevelferd med tilhørende forskrifter.

Det går frem av rovviltforliket 2011 at det skal legges vekt på regional forvaltning, med mål
om at den regionale myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes. Det skal utvises respekt
for eiendomsretten samt enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. Forvaltningen skal
bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap.

Den todelte målsettingen sier at Norge skal ha en forvaltning som totalt sett bidrar til å dempe
konfliktene og motvirke utrygghet, og samtidig ha en politikk som sikrer overlevelsen til alle
de store rovviltartene i norsk natur. Denne todelte målsettingen støtter seg til
formålsparagrafene i viltloven, naturrnangfoldloven og rovviltforskriften:

Viltloven § 1 (lovens formål)
Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik

at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.

Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen hostes til gode for landbruksnæring ogfriluftsliv.

Naturmangfoldloven § 1 (lovens formål)
Lovens firmål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske

mangfold og okologiske prosesser tas vare på ved bærekrofiig bruk og vern, også slik at den
gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og ifremtiden, også som
grunnlag for samisk kultur.

Rovviltforskriften § I Formål
Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig firvaltning av gaupe, jerv,

bjorn, ulv og kongeorn. Innenfor en slik ramme skal førvaltningen også ivareta hensyn til
næringsutøvelse og andre samfinnsinteresser. Forvahningen skal være differensiert slik at
hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder ogfor de ulike rovviltarter.

Forskriften skal sikre enforvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning

Jerveforvaltning i området som omfattes av kvotevedtak fra rovviltnemnda i
region 8
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Etter naturmangfoldloven § 1 og § 5 er det et mål at artene og deres genetiske mangfold
ivaretas på lang sikt, og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige
utbredelsesområder. Tiltak etter naturmangfoldloven skal imidlertid veies opp mot andre
viktige samfunnsinteresser jf. naturmangfoldloven § 14 (vektlegging av andre viktige
samfunnsinteresser og samiske interesser). En slik avveining skal ikke medføre at målet i § 5
fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre at målet i § 5 nås på en annen måte eller i et annet
tempo enn hvis naturmangfoldet hadde vært eneste hensynet å ta.

Etter naturrnangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet. Dette gjelder kunnskapsgrunnlaget (§8),
føre var prinsippet (§9), samlet belastning (§10), kostnader ved miljøforringelse (§11) og
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§12).

Kunnskap om rovviltartene, både jerv, gaupe, bjørn og ulv er noe av det beste vi har på
artsnivå både når det gjelder bestandssituasjon og økologi. Rovviltforvaltningen har hatt høy
prioritet de siste år, og vi har etter hvert også en god forvaltningskunnskap om hvordan
rovviltartene reagerer på aktiv forvaltning. Gjennom blant annet omfattende innsats fra
Statens naturoppsyn ved å registrere hvor mange valpekull som blir født hvert år, og ved å
kontrollere disse dataene opp mot analyser av DNA fra jerv, har Rovdata sammenstilt mye
kunnskap om jerv, blant annet i NINA Rapport 898 (Yngleregistreringer av jerv i Norge i
2012) og i NINA Rapport 732 (Järv i Skandinavien —status och utbredning 1996-2010).
Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget for jerv i region 8, kan vi konkluderer med at det er en
levedyktig bestand av jerv i regionen både når det gjelder antall individer og genetisk
mangfold. Vi legger her til grunn en aksept for at bestandsmålet på ti ynglinger er regionens
bidrag for å sikre en levedyktig bestand i det naturlige utbredelsesområdet som regionen er en
del av.

Bestandsmål
Bestandsmålet i region 8 er fastsatt i "forskrift om forvaltning av rovvilt (FOR-2005-03-18-
242)-. Bestandsmålene for jerv i region 8, er ti ynglinger, hvorav tre ynglinger skal være i
Finnmark og sju ynglinger i Troms. Bestandsmålet for jerv i region 7 er 10 ynglinger, hvorav
tre ynglinger skal være i «Nord-fylket» jf. forvaltningsplan for rovvilt i region 7 —Nordland—
vedtatt mars 2011. I følge samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8 skal
nordlige områder av Nordland omfattes av kvotevedtak for Troms. Samarbeidsavtalen er som
følger:

Samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8
Rovviltnemnda i region 7 og rovviltnemnda i region 8 har inngått følgende avtale om
kvotejakt på gaupe, lisensfelling av jerv, samt kvoter for betingede skadefellinger av jerv,
gaupe, bjørn og ulv:
1. Ved fastsetting av:

kvote for jakt på gaupe,
kvote for lisensfelling av jerv,
kvoter for betingede skadefellinger av jerv, gaupe, bjørn og ulv

i grenseområdene mellom Nordland og Troms, skal følgende område i Nordland omfattes av
kvotevedtak for Troms:
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Fastlandsdelen av Tjeldsund kommune, hele Evenes kommune og den delen av Narvik
kommune som ligger nordjOr Rombaken (fra Rombaksbotn går grensa for området i
Norddalen opp til Ofotbanen og langs Ofotbanen til svenskegrensa).

Kvotevedtak i dette området fastsettes av rovviltnemnda i Troms, som en del av
fellingsområdene på Troms-sida av grenseområdet.

Sekretariatet for rovviltnemnda i region 8 skal ved utarbeidelse av saksframlegg for
fastsetting av kvoter, legge vekt på:

bestandssituasjonen for de aktuelle artene i området,
fastsatt bestandsmål for de aktuelle artene i Nordland,
føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland
tapssituasjonen for sau og rein i området

Rovviltnemnda i region 7 skal gis anledning å komme med merknader til saken før det
fattes vedtak om slike kvoter.

Kvotejakt og lisensfelling i dette området administreres av Fylkesmannen i Troms.
Søknader om skadefelling av jerv, gaupe, ulv og bjørn i dette området skal behandles av
Fylkesmannen i Troms i nært samarbeid med Fylkesmannen i Nordland.

I de tilfeller der Direktoratet for naturforvaltning har myndigheten til å fastsette slike
kvoter i en eller begge rovviltregionene, oppfordres det til at DN fatter vedtak i samsvar
med denne avtalen. Det legges til grunn at rovviltnemnda i region 8 kan fatte vedtak om
kvoter i det aktuelle området i Nordland også i tilfeller hvor myndigheten til å fastsette
slike kvoter i region 7 er tillagt DN.

Denne avtalen gjelder for perioden 6.9.2012-1.6.2015. Ved avtalens utløp skal det
vurderes evt. videreføring av tilsvarende samarbeid. Avtalen kan oppheves umiddelbart
dersom en av nemndene ønsker dette.

Utdypende om samarbeidsavtale mellom region 7 og region 8
Rovviltnemnda onsker å oppklare at samarbeidsavtalen med region 7 ikke rorer ved
bestandsmålene for de ulike regionene, den rorer heller ikke ved regiongrensen når en
beregner hvor mange ynglinger en har i de ulike regionene. Samarbeidsavtalen gir
rovviltnemnda i region 8 myndighet til åjåtte vedtak om kvote for et område nord i Nordland,
når rovviltnemda gjor dette ser den til bestandssituasjonen for jerv i området, fastsatt
bestandsmål for jerv i Nordland, foringer i gjeldende jårvaltningsplan for rovvilt i Nordland
og til tapssituasjonen for sau og rein i området. Jerveynglinger som registreres i
samarbeidsområdet regnes ikke inn i antall ynglinger i region 8, de telles fOrtsatt inn i
antall ynglinger i region 7.Det nye er at kvoten administreresfra region 8, skutte jerver
belastes kvoten for region 8. En viktig årsak til denne ordningen er at det i dette området, i
stor grad er de samme jervene som bruker begge regionene, Rombaken—svenskegrensa er en
mer naturlig forvaltningsgrense.

Området i Nordland som omfattes av kvotevedtak fra Troms utgjør omkring 10 prosent av
«Nord-fylket». I Nord-Fylket er bestandsmålet for jerv tre ynglinger.

Nernndas myndighet for forvaltning av jerv baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data
om ynglinger de tre siste årene. I følge rovviltforskriften § 10, har rovviltnemnda myndighet
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til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av jerv dersom gjennomsnittlig antall ynglinger av
jerv de tre foregående år ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for regionen.

Hensikten med kvote for lisensfelling, er å begrense veksten og/eller utbredelsen av
jervebestanden samt begrense den skade som jerv påfører bufe- og tamreinnæring. For at den
skadereduserende effekten skal være størst mulig er det viktig at lisensfellingen i sterk grad
styres mot områder med skadeproblemer på sau og rein.

Jerveynglinger
De siste årene har den registrerte jervebestanden i region 8 ligget over bestandsmålet (Figur
1), bestandsmålet er et eksakt mål som det skal tilstrebes å ligge på. Gjennomsnittlig antall
registrerte yngl inger over årene 2010-2012 er 23 ynglinger (Tabell 1). I grenseområdene mot
Troms er det på svensk side en tett bestand av jerv (Figur 2). I 2011 var det i Nordland 14
antatt/dokumenterte ynglinger i 2012 var tallet 12. I 2013 er det per 21.6.2013
antatt/dokumentert 9 ynglinger i Nordland, gjennomsnittet de siste tre år vil ligge over
bestandsmålet.

o 2001

o 2002

o 2003

0 2004

@ 2005

• 2006

o 2007

o 2008

o 2009

0 2010

ø 2011

• 2011 hiutta

Figur 1. Dokumenterte ynglinger av jerv i region 8 i årene 2001-2011. Kilde: Rovdata, Norsk institutt for
naturforskning
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• ,7
Figur 2. Til venstre: Trekanter angir 71 jerveynglinger Norrbottens lån, Sverige, under registrering
2012,grønne trekanter angir 55 sikre ynglinger, gule trekanter angir 16 sannsynlige ynglinger. Kilde:
Rovdjursinventeringen 2011-2012 i Norrbottens lån, Lånsstyrelsens rapportserie 14/2012. Til høyre:
Beregnet utbredelse av jerv i Finland, 2010, på grunnlag av innmeldte observasjoner. Grønt til rødt
indikerer henholdsvis få og mange observasjoner. Kilde: RKTL/Petotutkimus

Tabell 1. Antall registrerte ynglinger av jerv i Finnmark og Troms samt samlet for region 8 i årene
2001 til 2012. Tallene viser dokumenterte og antatte ynglinger, og er inkludert eventuelle hiuttak.
Varierende vær- og snøforhold i registreringsperioden kan være medvirkende til variasjoner i
resultatene fra år til år. Legg merke til at gjennomsnittlig antall ynglinger de tre siste årene er mer enn
det dobbelte av bestandsmålet på ti ynglinger. Kilde: Det nasjonale overvåkningsprogrammet for
store rovd r
Ar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Finnmark 7* 3 3 1 10 4 11 5 6 6 6 10

Troms 7 7 8 8 10 13 9 12 13 17 12 18

Region 8 14 10 9 9 20 17 20 17 19 23 18 28
.- Inkluderer to dokurnenterte ynalelokal teter basert på skutte tisper ined foster (hliv. 12 1 2001 oa 16 1 2001)

Per 14.6.2013 er det inneværende år registrert åtte ynglinger av jerv i region 8, alle åtte er
registrert i Troms. Ved en av disse er tispe og to valper tatt ut ved hiuttak. I Troms er det
ylterligere fem lokaliteter som skal undersøkes ved barmarkkontroll, i Finnmark er det en
lokalitet som skal undersøkes ved barmarkkontroll. Svært trolig vil barmarkkontrollene bidra
til at flere ynglinger i regionen bli dokumentert/antatt. I Nordland er det per 21.6.2013
antatt/dokumentert ni ynglinger av jerv, ingen av disse er innenfor forvaltningsområdet til
region 8jf. samarbeidsavtale meIlom rovviltregion 7 og 8.

Kjent avgang av jerv
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Mellom 1. april 2012 og 31. mars 2013 var det i region 8 en kjent avgang på 68 jerver. (Tabell
2). Ekstraordinære uttak skjer oftest om vinteren og tidlig vår, dermed bør vi også se til
avgang fra sommer til ny sommer. Totalt i region 8 er det i perioden 1.6.2011-31.5.2012 en
kjent avgang på 50 jerver, 17 av disse er tatt ut ved til sammen 8 hiuttak hvor det tre ganger
har lyktes å ta ut tispa. Ti jerver er tatt ut ved lisensfelling. I tillegg til hiuttakene ble 23 jerver
tatt ut ved skadefelling.

Tabell 2. Kjent avgang av jerv i Finnmark og Troms samt samlet for region 8 i jaktårene (1. april til 31.
mars) 2001/2002 til 2012/2013. Tallene viser all kjent avgang, ikke bare jakt, skadefellinger og hiuttak.
Kilde: Rovbase 3.0 er 18.6.2013







Ar 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
Finnmark 6 6 5 1 4 8 17 15 21 21 19 40
Troms 9 8 8 9 7 21 7 11 21 20 23 28
Region 8 15 14 13 10 11 29 24 26 42 41 42 68

I Finnmark var det en kjent avgang på 26 jerver i perioden 1.6.2012-31.5.2013. Ingen av
disse ble tatt ut ved hiuttak. Fem jerver ble tatt ut ved lisensfelling, mens 21 ble tatt ut ved
skadefelling, 11 av disse 21 ble tatt ut før 15. februar.

I Finnmark var det en kjent avgang på 24 jerver i perioden 1.6.2011-31.5.2012. Under hiuttak
ble det tatt ut ni valper og én voksen tispe, dette utgjorde uttak av ungene til fem voksne
tisper, i fire av tilfellene lyktes det bare å ta ut ungene. 13jerver, hvorav 7 hanner og 6 tisper,
ble felt fra helikopter ved ekstraordinært uttak og en tispe ble felt i lisensfelling. Av de felte
jervene var 14 over ett år, hvorav 8 av disse var tisper.

Troms hadde vi en kjent avgang på 19jerver i perioden 1.6.2012-31.5.2013. Ti av disse
jervene ble tatt ut ved lisensfelling, seks ble tatt ut ved skadefelling før 15. februar, mens en
tispe med to valper ble tatt ut ved hiuttak.

I Troms hadde vi en kjent avgang på 26 jerver i perioden 1.6.2011-31.5.2012. 1Troms ble det
gjennomført fire hiuttak hvor det tre ganger ble gjennomført uttak av tispe med to valper, og
hvor det en gang ble tatt ut èri valp. I tillegg til de som ble tatt ut ved hiuttak ble sju jerver tatt
ut ved skadefelling, alle disse var hanner. Ni jerver ble felt under lisensfellingen, fire av disse
var tisper.

den delen av Nordland som omfattes av samarbeidsavtalen mellom region 7 og 8 har det
siden 1.6.2010 vært en kjent avgang av 1jerv, denne ble felt ved skadefelling 23.4.2012.

Erstatning for tap av sau og rein til fredet rovvilt
Finnmark - sau

Totaltap og omsøkt i 2012 var på omtrent samme nivå som i 2011, -noe høyere enn i 2005,
2006, 2007 og 2010, men betydelig lavere enn i 2008 og 2009.

Erstattet beløp i 2012 var 1,46 millioner for 651 sauer. Sauebøndene som søkte om erstatning
i 2012 oppga et totaltap på 1 428 dyr av 11 919 sau og lam som ble sluppet ut på
utmarksbeite. Av disse ble 1 294 dyr søkt erstattet som drept av fredet rovvilt (Figur 3).

Av de omsøkte dyrene var 21 sauer dokumentert drept av fredet rovvilt. De dokumenterte
rovviltdrepte sauene utgjorde dermed 3,2 prosent av de erstattede dyrene. Antall
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dokumenterte gaupeskader er redusert fra 2009 til 2012. Dokumenterte jerveskader er gått litt
opp siden 2010.

Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 1Finnmark 1992-2012
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Figur 3. Erstatning for sau drept av fredet rovvilt i Finnmark 1992-2012

Troms —sau

12012 var omsøkte tap 4437 sau og lam. Fylkesmannen erstattet 1646 sau og lam til fredet
rovvilt. Omkring 12 prosent av disse ble erstattet til jerv, mens omkring 29 prosent ble
erstattet til uspesifisert fredet rovvilt. 12011 var omsøkte tap 3 884 dyr (Tabell 3). Av de
erstattede sauene ble 24 prosent erstattet til jerv.

Tabeil 3. Oversikt over sau i Troms. «SLF» viser antall sau og lam på utmarksbeite oppgitt i Statens
landbruksforvaltning sin liste over produksjoner per 31.7. det enkelte år. «OBB» og «Totaltap» angir
totalt antall sau og lam sluppet på utmarksbeite og totaltap, begge er hentet fra statistikk i organisert
beitebruk. «Søknader» angir antall søknader om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir
drept eller skadet av rovvilt Fylkesmannen har mottatt. «Sluppet», «Tap» og «Omsøkt» angir antall
sau de som har søkt om erstatning oppgir å ha sluppet, tapt totalt samt tapt til fredet rovvilt. «Erstattet»
angir antall sau Fylkesmannen har tilkjent erstatning for. «Dok.» angir antall sau som i rovbasen av
SNO er dokumentert eller antatt tatt av rovvilt. Både dokumentert og antatt regnes i
erstatningssammenheng som dokumentert. "and. erst." angir andelen av de sauer som slippes på
beite som blir erstattet som rovviltdrept. "and. omsøkt" angir andelen av de sauer som slippes på beite
som blir omsøkt erstattet som rovviltdrept. "and. tot. tap" angir andelen av de sauer, innen organisert
beitebruk, som slippes på utmarksbeite som ikke blir gjenfunnet i live.

Ar SLF OBB Totaltap Soknader Sluppet Tap Onisokt Erstattet Dok. and. erst. and. ornsøkt and. tot. tap

2000 '.22:,227 , ":2;7.!.. 2 2,4! 2,EC, 4E, 22. E 354 E 533 4 , 22 2..4 3.35 3.-32 7,17

2001 , 24 2-2.E - 23 522 2 24E 2E2 .45 "E3 C.5E E 325, 2 e7- 29 2,7:1 :1.35 5.71

2032 22'.•••7-2.• '2E 44C 3 2.2',. 2E5 E2 E4E C C4.7 C 42C.




'C':‹ 2.53 4.53 7,34

2303 ',22:‘,!2, ''.2,:-.>-'272 :::: 2E5 ,E.': 224 E 2,25 C,272 2 35E ,23 243 1.57 5,5?

21104 , 22 2.42 *17 7:2 7 25,2 242 EC.,C.,'! C 775 C 24,,, 3 222
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2011 , - ',:'7- .:-: 92--,"! :: 444
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'" 2.22 3.15 5.35

2012 "4.22.,H 7 242
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Dokumentert dre av rovvilt
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Finnmark - rein

Fylkesmannen har utbetalt 32,6 millioner kroner i erstatning for rein drept av fredet rovvilt
reindriftsåret 2011/2012. I 2010/2011 ble det erstattet rein for 33,8 millioner kroner.
Nedgangen henger i stor grad sammen med at færre rein er dokumentert drept av fredet
rovvilt i øst-Finnmark.

Fylkesmannen i Finnmark har utbetalt erstatning for totalt 10 465 rein i reindriftsåret 11/12 (1.
april 2011-31. mars 2012) —5979 dyr i øst-Finnmark og 4486 dyr i Vest-Finnmark
reinbeiteområde. Til sammenligning ble det for reindriftsåret 10/11 gitt erstatning for I I 359
rein i Finnmark.

Av de innmeldte kadavrene har Statens naturoppsyn dokumentert 476 rein som drept av fredet
rovvilt. Dette er en nedgang fra 10/11, da det ble dokumentert 607 dyr. Nedgangen i
dokumentasjon har skjedd i øst-Finnmark. De dokurnenterte rovviltdrepte kadavrene utgjør
0,85 % av det omsøkte tapet mot 1,27 % året før. I Vest-Finnmark utgjør dokumentasjon 0,63
% av det omsøkte tapet, og 1.16 % i Øst-Finnmark.

Reineierne i Finnmark rapporterte om 65 514 dyr som tapt på beite i løpet av reindriftsåret
11/12. Av dette tapet ble det søkt erstatning for totalt 55 674 rein som drept av rovvilt —23
375 i øst-Fitmmark og 32 299 i Vest-Finnmark (omfatter også deler av Nord-Troms).

Dette er en økning fra driftsåret 10/11, da det ble søkt om erstatning for totalt 47 671 rein (27
844 i Vest-Finnmark og 19 827 i Øst-Finnmark). Innrapportert tap har økt både i Vest-
Finnmark og i Øst-Finnmark.

Troms —rein

For reindriftsåret 2011/2012 erstattet Fylkesmannen i Troms 2500 rein, hvorav 2041 kalver og

399 simler og 60 okserein. Dette året meldte reineierene at gaupa var den rovviltarten som
forårsaket de fleste tapene, men også kongeorn og jerv sto for svært vesentlige tap (figur 4).

Antall rein innmeldt som tatt av fredet rovvilt i Troms 199912000-201012011,fordelt på rovviltart

2500 r
OGaupe •Jerv DKongeorn

2°°0 4.

00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12

Rovviltår

Figur 4. Utviklingen i antall dyr reindrifta har innmeldt tapt til rovvilt i Troms i perioden 2000-2012. Et
rowiltår regnes her som fra og med 1.6. til og med 31.5. påfølgende år. I denne perioden ble kun tolv
reiner innmeldt som tatt av bjørn, ti i 2009/2010, og to i 2010/2011 disse inngår ikke i stolpene. Ingen
rein ble i løpet av disse ti årene innmeldt tapt til ulv. Svensk rein inngår ikke i disse dataene
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Jervens genetiske status
Analyser har vist at jerven i nord er genetisk forskjellig fra jerv lenger sør. Den genetiske
variasjonen i Troms og Finnmark er relativt lav sammenlignet med mer jervetette områder i
Sverige. Dette kan tyde på relativt lave bestander over tid her nord. I N1NA rapport 498
fremgår det at det likevel er liten grunn til å bekymre seg over nivået av genetisk variasjon på
sikt. Dette siden jerven i Finnrnark og Nord-Finland hører til samme delbestand, og at
immigranter fra Nord-Finland fra tid til annen potensielt vil kunne ta med seg nytt genetisk
materiale fra den mer variable bestanden lenger sør i finsk Karelen.

Vurdering av beslutningsgrunnlaget
I vurdering av beslutningsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 9 om føre-var-prinsippet ligger
en usikkerhet om utfallet for neste års registrering dersom ett gitt antall jerver tas ut. Denne
usikkerheten vurderer sekretariatet at i første rekke ligger i årlige variasjoner i ynglesuksess
hos jerv, for eksempel avhengig av smågnagersvingninger, og ikke i dataene som på
nåværende tidspunkt danner beslutningsgrunnlaget. Ut fra erfaringer om avgang og
bestandssvingninger mellom år legger sekretariatet til grunn at tilvekstspotensialet i
jervebestanden årlig er på minst ti prosent, disse kan altså tas ut uten at dette reduserer
bestanden, i denne beregningen har vi også tatt høyde for innvandring fra en tett jervebestand
i Norrbottes lån (Figur 4). Når bestanden skal reguleres ned til bestandsmålet er det nødvendig
både å ta ut tilveksten og antallet over bestandsmålet. En naturlig følge av dette er at
sekretariatet også må vurdere mulige konsekvenser for jervebestanden dersom uttaket skulle
medføre at bestanden korn under bestandsmålet. N1NA rapport 732 viser at den registrerte
populasjonsstørrelsen i Skandinavia fra 1996 til 2010 økte gjennomsnittlig med 4,3 prosent
årlig. Noe av økningen kan skyldes bedre registreringer. Sekretariatet vurderer likevel at den
skandinaviske jervebestanden er voksende, og den er på sitt aller tetteste i Norrbottens lån like
ved grensa til Troms (Figur 2). Sekretariatet vurderer at dersom en til tross for et godt
prediksjonsgrunnlag for uttak, skulle komme under bestandsmålet ved telling neste år, så har
bestanden kapasitet til raskt å bygge seg opp uten betydelig tap av genetisk materiale.
Sekretariatet vil også peke på det enstemmige rovviltforliket av 2011 hvor det ble presisert at
«rovviltforvaltningen skal skje på en slik måte at antallet ynglinger holdes så nær
bestandsrnålet som mulig», dette jf. forrnålsparagrafene i viltloven, naturrnangfoldloven og
rovviltforskriften. Det er derfor grunn til å tro at arten tåler et visst jakttrykk og det er ikke
nødvendig å legge føre-var-prinsippet til grunn i vurderingen om det skal åpnes for lisensjakt
også neste sesong, jf. naturmangfoldloven § 9.

Samlet belastning
Lisensjakt vil ikke medføre en økt samlet belastning som kan true artens overlevelse så fremt
kvote settes på et faglig forsvarlig grunnlag og geografisk avgrensing er i tråd med
forvaltningsplanen. Dette er i tråd med prinsippet i naturmangfoldlovens § 10. Det bør derfor
settes en geografisk differensiert kvote som tar sikte på å nå bestandsmålet for jerv mest mulig
presist i A-området, unngå etablering av jerv i B området og med dette redusere potensialet
for skade på beitedyr i både i A- og B-området. Dette er den mest miljøforsvarlige
driftsmetoden her og i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven § 12 og forvaltningsplan
for rovvilt i region 8. Beregning av kvote blir vurdert senere i saksfrarnlegget.

Hvis jerven i region 8 ikke beskattes vil bestanden sannsynligvis øke og medføre store
endringer i landskapet her nord. En ytterste konsekvens av en økt jervebestand kan bli opphør
av reinbeitenæringen og sauenæringen i store deler av Troms og Finnmark, noe som helt klart
ville ha endret landskapsbildet, og endret på næringsnett der samfunn av planter, dyr, sopp og
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mikroorganismer fungerer i samspill innbyrdes og med det ikke-levende miljøet. I den andre
ytterkanten har en et scenariet hvor jervebestanden i Troms og Finnmark utryddes, noe som
også ville ha påvirket økosystemet ved at en predator og åtseleter som setter spor i landskapet,
og påvirker hele næringskjeden ikke lenger hadde vært en del av økosystemet.

Vurderinger av kvote for lisensfelling av jerv i region 8

I region 8 er det i årene 2010, 2011 og 2012 registrert henholdsvis 23, 18 og 28 ynglinger.
Både i 2011 og i 2012 ble det tatt ut fire tisper ved hiuttak, i 2013 ble det tatt ut en tispe. I
samarbeidsområdet mellom region 7 og 8 var det én kjent yngling i 2011.

En måte for å re ne antall 'erv som skal tas ut
Etter yngling i 2012, fra og med 1.6.2012 har vi en kjent avgang på 45 jerver, to av disse
valper, altså totalt 43 ikke juvenile jerver. 43 jerver tilsvarer 6,9 familiegrupper (43/6,27).
Altså skulle en ut fra antall ynglinger i 2012 og avgangen etter yngelperioden forvente 24 (tatt
hensyn til hiuttak) minus 6,9 ynglinger pluss 10 % forventet tilvekst (1,7 ynglinger), forventet
at det er en jervebestand tilsvarende 18,7 ynglinger (18,7 x 6,27 = 117 individer) i 2013. En
yngling er tatt ut i 2013.

Da regner vi gjennomsnittet ut fra 18, 28 og 18,7 ynglinger. Vi går ut fra at avgang og tilvekst
de to første årene best er justert med registrert bestand påfølgende år. Derfor regner vi på
avgang og tilvekst bare siste av disse tre årene. Gjennomsnittet de tre siste årene tilsier da at
vi har (18 + 28 + 18,7)/3 = 21,6 ynglinger før lisensfellingsperioden 2013/2014.

Målet er at bestanden skal være på eksakt 10 ynglinger i 2014, for å komme dit tilsier denne
utregningen at vi skal ta ut 21,6 —10 = 11,6 ynglinger, tilsvarende 11,6 x 6,27 = 72,7 jerver.

En annen måte å regne antall 'erv som skal tas ut
Dersom vi legger til grunn 28 ynglinger i 2012, men trekker fra kjent avgang av voksne
individer, også de fire tispene som ble tatt ut ved hiuttak, kan vi beregne en bestand i 2013
tilsvarende 176 —41 = 129 individer tilsvarende 20,6 ynglinger før tilvekst er beregnet.
Dersom vi ut fra 24 ynglinger beregner en tilvekst på 10 % tilsvarer dette 2,4 ynglinger, eller
15 individer. 1region 8 har eneste kjente avgang av jerv etter 7.3.2013 vært ett hiuttak, altså er
det i hovedsak hiuttaket som av uttakene har påvirket tilveksten til 2014. Dette gir 20,6 + 2,4
(tilvekst) —1 (hiuttak) = forventet bestand tilsvarende 22 ynglinger i 2013.

Målet er at bestanden skal være på eksakt 10 ynglinger i 2014, for å komme dit tilsier denne
utregningen at vi skal ta ut 22 10 = 12 ynglinger, tilsvarende 12 x 6,27 = 75 jerver.

Enda en måte å reane antall 'erv som skal tas ut
Vi har per 22.7.2013 registrert 9 ynglinger av jerv i region 8, en av disse er tatt ut, altså har vi
bare 8 ynglinger. Dersom en ser isolert på disse tallene vil dette kanskje ikke gi en tilvekst
stor nok til at bestandsmålet nås i 2014. Imidlertid har vi ved hjelp av DNA-registreringer,
antall registrerte ynglinger i 2012, kjent avgang, og registrert jerveaktivitet et sikkert bilde på
at bestanden per i dag er større enn hva antall registrerte ynglinger skulle tilsi.

Sammenfattina av data
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Det er trolig at året 2012 var et spesielt godt yngleår for jerv, og at en større andel enn normalt
ynglet dette året. Det er også trolig at året 2013 har vært et spesielt dårlig yngleår, samtidig
var det, spesielt i Finnmark, svært dårlige registreringsforhold vinteren 2013, sannsynligvis
har det vært ynglende jerv i Finnmark også i 2013, selv om dette ikke har blitt registrert. Det
er altså å forvente at bestanden ved yngling i 2013 var større enn antall registrerte ynglinger
tilsier (flere tisper som avsto fra å yngle i 2013). Det ser ut til at det er svært stor variasjon i
hvor stor andel av bestanden som yngler fra år til år. Ved DNA-registrering ble det i 2011 i
region 8 registrert DNA etter 86 individer, fra og med 2011 til i dag (5.7.2013) er det en kjent
avgang på 106 voksne individer.

Våren 2012 ble det registrert DNA etter 150 levende individer i region 8, 72 i Finnmark og 78
i Troms. 97 av disse 150jervene var tisper. Etter at disse 150 ble registrert har det i region 8
vært en kjent avgang på 45 jerver (derav 2 valper ved hiuttak 2013). Av disse 45 individene
var det 19 voksne tisper (rovbase per 5.7.2013). Ut fra DNA-registrering og kjent avgang av
jerv er det altså å forvente at bestanden består av 97-19 = 78 tisper som er mer enn ett år
gamle. Tilsvarende regnestykke for hanner tilsier at bestanden består av 29 hanner som er mer
enn ett år gamle.

I realiteten er det med den kunnskap vi har, vanskelig å fastslå hvor mange individer
bestanden består av i dag, det er også svært vanskelig å fastslå hvor mange individer som kan
tas ut for at en skal ha en bestand som gir ti ynglinger i 2014. Rovviltnemnda må uansett
forsøke å vedta en kvote, som med den kunnskapen nemnda har tilsier at det blir ti
jerveynglinger i regionen i 2014.

Finnmark
DNA-registrerte jerver i Finnmark våren 2012 viser 53 voksne tisper (inkludert 7 døde) og 33
voksne hanner (inkludert 7 døde). Det vil si 46 levende tisper og 26 levende hanner, totalt 72
levende jerv registrert våren 2012 på DNA i Finnmark.

Jervebestanden er etablert i hele Finnmark. Værforhold ytterst på kysten gjør samling av
DNA og registreringer av hi utfordrende. DNA registreringer viser at det er jerv i Finnmark,
selv om det ikke er registrert yngling i 2013. Regner man ut gjennomsnittlig yngling de siste
tre år er Finnmark ennå over bestandsmålet på 3 ynglinger med et snitt på 5,33 ynglinger (6
ynglinger i 2011, 10 ynglinger i 2012 og 0 ynglinger i 2013).

Ynalin er o bestandsfellin skvoter i Finnmark
2011/2012
Basert på 6 ynglinger hvorav tre ble tatt ut ved hiuttak ble det fastsatt en kvote på 20 jerv i B-
området og 2 i A-området hvorav inntil en tispe.

2012/2013
Basert på 5,7 ynglinger i snitt i perioden 2009-2011 og inntil 10 ynglinger registrert i 2012-
tilsier at bestanden er minst dobbel så høy som bestandsmålsetningen. Til tross for fem
hiuttak, lyktes det i et tilfelle å ta ut den voksne tispa.

2013
Når det gjenstår barmark kontroll ved en potensiell yngleplass, er det ikke registrert ynglinger
av jerv i Finnmark i 2013.

Kvote i A-området i Finnmark
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Kun en av seks ynglinger lå innenfor forvaltningsområde A i 2010 og 2011, to av seks i 2009
og tre av fem i 2008. Tre ligger innenfor forvaltningsområdet i 2012. Bestanden i A-området
tåler en begrenset jakt selv om det ikke lyktes å registrere ynglinger så langt i 2013. Det anses
som viktig å åpne for jakt mht. opprettholde og øke interessen for jervejakt i området.

Med en omregningsfaktor på 6,3 individer pr. yngling innen A-området tilsvarer dette basert
på 3 ynglinger i 2012, teoretisk ca. 18 individer. Inkluderer vi individer i grenseområdene, er
antallet sannsynligvis noe høyere. I A-området langs grensen mot Finland mellom
Karigasniemi og Angeli rapporteres det om økende jervetrafikk fra fjellområdene på finsk
side til vinterbeite-områdene for rein på norsk side i Anarjohka. Dette bør ilegges vekt.
Grunnet dårlige værforhold vinteren 2013 ble det ikke registrert yngling, men det betyr ikke at
det ikke finnes yngling her. På denne bakgrunn er det tilrådelig at det fortsatt åpnes for et
forsiktig uttak (med tispekvote) gjennom lisensfelling i A-området. Det anbefales en kvote på
tre jerver innen A-området, hvorav inntil to tisper.

Kvote i B-området i Finnmark
I henhold til forvaltningsplanen skal bestandsmålene for jerv nås innen forvaltningssone A.
Videre sier planen at kvotens størrelse i forvaltningssone B ikke skal være en begrensende
faktor for det årlige uttaket av jerv i B-området

Kvotenivået i B-området bør reduseres noe i forhold til 2012 sett i forhold til antall ynglinger
i 2013, og basert på oppsummering av DNA for 2010, 2011 og 2012. Kvoten settes allikevel
høyt for å bremse bestandsøkning og begrense tap av beitedyr i disse områdene. Siden
forvaltningsplanen ikke legger opp til etablering av reproduserende jerv i B-ornrådet, er det
ikke hensiktsmessig med tispekvote i B-området i 2013.

Bereanin basert å antall n lin er
Med utgangspunkt i syv ynglinger i B-området i 2012 og ingen ynglinger i 2013 tilsier dette
en bestand på 6,3 individer eldre enn ett år per yngling, dvs, totalt ca. 45 individer. Av disse
ble seks tisper og syv hanner over et år tatt ut/felt. Dette tilsier at bestanden i B-området er ca.
45 - 13 = 32 individer. Noen individer benytter trolig både A og B-området. Vanskelige
registreringsforhold i 2013 er trolig hovedårsaken til at ingen ynglinger er blitt funnet.
Jervebestanden anses og være stabil høy i Finnmark.

Bere nin basert å DNA i 2012
DNA fra 2012 tilsier en gjenlevende minirnumsbestand på 72 individer fratrukket kjent
avgang.

o summert for Finnrnark
Det anbefales en jervekvote på 19jerver i B-området i 2013/2014. Total kvote for Finnmark
blir da 22 jerver, hvorav inntil to tisper i A-området.

Troms
I rovbasen ligger data på DNA-registrerte jerver. Disse dataene viser at det våren 2012 var
DNA-registrert 51 levende tisper og 27 levende hanner i Troms, totalt 78 levende jerver. Før
yngling i 2013 var det en kjent avgang på 16jerver. Etter yngling ble en tispe og to valper tatt
ut. 6 av de jervene som ble tatt ut før yngling 2013 var hunner. Dette tilsier at vi våren 2013
har 44 tisper og 17 hanner pluss tilveksten (nye individer inn i bestanden minus naturlig
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dødelighet) fra 2013. Dersom tilveksten er 10 % tilsier dette 67 dyr, dersom tilveksten er 20
% tilsvarer dette 73 dyr.

En forklaring på at det registreres flere hunner enn hanner kan være at det faktisk er flere
hunner enn hanner i bestanden, en annen mulig forklaring er at SNO sin leteinnsats etter
jerveekskrementer konsentreres i områder hvor det er ynglende tisper. En revirmarkerende
hann har gjerne flere ynglende tisper innen sitt område. Hanner som ikke er revirmarkerende
er ikke å finne innenfor der det er ynglende tisper, og SNO også har sin største feltinnsats.
Stressnivå i forhold til mattilgang kan også være en faktor som påvirker kjønnsratio i
ungekullene (Nina Rapport 843).

Det er uansett ikke å forvente at DNA-registreringer fanger hele bestanden. I 2010 og 201 1
ble det i Norge identifisert henholdsvis 289 og 270 individer, som tilsvarer 70-80 % av
bestandsanslaget på drøyt 350 jerver estimert fra yngleregisteringene (Nina Rapport 843).
Heller ikke yngleregistreringene er sikre. Dersom vi i dette tilfellet går ut fra at 20 % ikke blir
registrert ved DNA, vil dette gi 61 x 0,20 = 12,2jerver som ikke ble registrert ved DNA.
Altså 61 + 12 = 73 jerver før tilvekst. Dersom 10 % tilvekst gir dette 80 jerver.

Troms er bestandsmålet 7 ynglinger, tilsvarende 44 jerver. For å komme ned på
bestandsmålet må det altså tas ut 80 —44 = 36 jerver. I dette regnestykket er det mange
ukjente faktorer, sekretariatet har brukt «20 % ikke registrert» i stede for 30 % og sekretariatet
har regnet med en relativt beskjeden tilvekst (10 %), dette med bakgrunn i den lave
registreringen av antall ynglinger.

Med bakgrunn i DNA-registreringer mener sekretariatet at det vil være forsvarlig å ta ut noe
flere tisper enn hanner. Tispekvoten settes dermed høyt. I B-området vil ikke sekretariatet
tilrå tispekvote. Av rovviltforliket i 2011 fremgår det at soneinndelingen må forvaltes tydelig.
Det vil si at det skal være forvaltningsmessig ulik praksis i henholdsvis prioriterte
rovviltområder og prioriterte beiteområder. I Troms er store deler av A-området for jerv også
kalvingsområde for rein. Over hele fastlandsarealet i Troms beiter det rein. Beitearealer for
sau er i all hovedsak i B-ornråder for jerv. De registrerte jerveynglingene som er i Troms er i
hovedsak konsentrert om A-området for jerv i indre strøk. Hvert år blir det registrert tap av
sau og rein til jerv over store deler av fastlandsdelen av Troms, også i B-områdene. Nesten
alle ynglinger som ikke er tatt ut har de siste årene ligget innenfor A-området for jerv. 1
Troms er de fleste jerver innen A-området, slik skal det være, det er i A-området bestanden
skal reguleres. Det er likevel viktig å opprettholde et høyt lisensfellingstrykk i B-områdene,
for å hindre at jerv etablerer seg der. Sekretariatet vil tilrå en totalkvote i Troms på 36 jerver,
hvor maksimalt 26 jerver, derav maksimalt 16 tisper kan felles i A-området for jerv.

Samarbeidsområdet mellom region 7 og 8
Innenfor samarbeidsområdet følger SNO opp tre kjente ynglelokaliteter. To av disse har ikke
hatt yngling på over 10 år. Den tredje lokaliteten hadde yngling i 2011, med ukjent hiplass.
Det er ikke registrert yngling i 2012 eller 2013 i dette området. SNO meldte om sporadisk
aktivitet av jerv i området i vinter.

Vinteren 2010/2011 ble det funnet DNA etter en tispe og en hannjerv øst for E6. Hannjerven
ble også funnet i Bardu samme år. Vinteren 2011/2012 ble det funnet DNA etter to tisper øst
for E6. Ingen av jervene ble funnet andre steder enn i dette området.
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Indre Ofoten har en del historikk i forhold til jervetap, men ut fra vinterens registrering
forventes ikke de største tapene i dette området. Men siden en betydelig del av området er
prioritert til sau og rein, mener rovviltnernda det er riktig å ha kvote tilgjengelig i dette
området. Siden forekomsten av jerv i samarbeidsområdet i større grad dreier seg om en felles
bestand med Troms og med Sverige, enn med resten av Nordland mener rovviltnemnda at
kvoten i dette området skal være felles med kvoten for Troms, og at uttak av ett dyr i A-
området (kan være tispe) og av ett dyr i B-området er riktig tillegg som følge av arealet i
samarbeidsområdet. Som A-området i samarbeidsområdet regnes området øst for E6 som ikke
er prioritert beiteområde for sau- eller prioritert kalvingsland for rein i følge forvaltningsplan
for gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i region 7 —Nordland, vedtatt mars 2011.

Konklusjon
Jervekvoten i Troms og samarbeidsområdet mellom region 7 og 8 settes til totalt 38 jerver,
hvorav inntil 27 jerver, derav inntil 17 tisper kan felles i A-ornrådet for jerv. Jervekvoten for
Finnmark settes til 22 jerver, hvorav inntil tre jerver, derav inntil to tisper kan felles i A-
området. Total kvote for region 8 inkludert samarbeidsområde med region 7 blir da 60 jerver.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og
29 og rovviltforskriften § 18. En eventuell klage skal fremsettes for rovviltnemnda i region 8,
jf. forvaltningsloven § 32.

20/13 Behandling av klage på kvote for betingede skadefellingstillatelser

Vedtak:
Rovviltnemnda vedtar enstemmig innstilling til vedtak

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda kan ikke se at klagen tilforer saken nye opplysninger som gir grunnlag for å
endre vedtaket. Saken oversendes Miljoverndepartementet Ibr endelig avgjorelse.

Politiske føringer og lovverk som ligger til grunn:
St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.6.2009

- Innst. S. nr. 174 (2003-2004)
Lov av 29.5.1981 om viltet
Forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt
Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 21.9.2007
Representantforslag 163 S (2010-2011), og stortingets behandling 17. juni 2011

Saksfremstilling
Den 22.5.2013 i sak 09/13, publisert 24.5.2013, fattet rovviltnemnda i region 8 vedtak om
kvote for betingede skadefellingstillatelser på jerv, gaupe og ulv. Rovviltnemnda i region 8
satte kvoten for betingede skadefellingstillatelser for gaupe, jerv og ulv til henholdsvis 6, 15
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og 3 individer. Foreningen Bygdefolk For Rovdyr har fremmet klage, datert 7.6.2013, på dette
vedtaket.

Klagen
Gaupe:

Bygdefolk For Rovdyr mener en skadefellingskvote for gaupe på seks indiv ider i 2013/2014
ikke er forsvarlig. Bygdefolk for rovdyr viser til at det i region 8 ble felt 18 gauper av en
kvote på 29 gauper, noe de mener tyder på et betydelig lavere antall gauper enn antatt.
Bygdefolk for rovdyr mener også at bestandsmålet for gaupe både regionalt og nasjonalt er
for lavt hvis man skal ha levedyktige bestander.

Klager viser videre til at det de tre siste årene er registrert en nedgang i gaupebestanden.
Klager viser til at det på siste kvote for kvotejakt var 118 gauper nasjonalt, mens 80 dyr ble
felt. Dette mener klager tyder på at det er færre gauper enn antatt.

Klager skriver videre: «Region 8 hadde ikke hunndyrkvote i 2013 i B-området under siste
kyotejakt, mens i A-området hvor det er yngling ble det satt hunndyrkvote på 3. Problemet er
at hvis det er en kvote på 24 gauper i B-området, uten hunndyrkvote, kan det teoretisk bli
skutt 24 tisper, og da er det klart at også A-området blir påvirket. Så Bygdefolk for roydyr vil
minne region 8 om at det for ettertiden fastsettes hundyrkvote for hele region 8, yngleområde
eller ei, slik som MD instruerte rovviltregionen om å gjøre etter klagen vår.»

Klager viser videre til at Direktoratet for naturforvaltning har satt et vilkår om at «Felling eller
jakt ikke skal være skadelig for bestandens overlevelse» Bygdefolk for rovdyr minner om at
gaupa er truet i henhold til norsk redliste. Klager sier videre at den genetiske variasjonen i den
skandinaviske gaupebestanden er lav. Klager viser til at ynglebestanden har hatt en vesentlig
nedgang de siste årene, og at det samme gjelder for antall antatte og dokumenterte
gaupeskader på sau.

Klager mener at en avgang på 15 hungauper siden 1.6.2011 gir stor usikkerhet om fremtidige
vellykkede ynglinger. Klager viser til at bestanden gjennomsnittlig har gått opp de siste årene,
men at data i rovbase viser at bestandsmålet sannsynligvis ikke blir nådd i sesongen
2012/2013 sett over ett år, noe klager mener kan ha sammenheng med antall hunner som er
tatt ut i jakt.

Jerv:

Bygdefolk for rovdyr viser til at det i 2012 ble registrert 68 jervekull i Norge og bestanden ble
beregnet til å bestå av 396 voksne individer, klager skriver « Dette kan ikke akkurat kalles en
stor og levedyktig stamme. Dessuten er det hele 17 ynglinger som forsvinner pga hiuttak, så
egentlig står man igjen med 51 ynglinger.

Det pekes videre på viktigheten av å bevare det genetiske mangfoldet i bestanden.

Videre skriver klager: «Rovviltnemnda i region 8 legger som grunn at bestandsmålet for
regionen er oppnådd. Samtidig skriver de i vedtaket: Per 21.5.2013 har SNO i år registrert 8
ynglinger i Troms (ikke kvalitetssikrede data), hvorav en yngling (17111711med to unger er tatt ut
ved uetisk hiuttak). 1 Finnmark er det ikke registrert ynglinger i 2013. Det er sannsynlig at det
i regionen blir registrert noen .vnglinger til ved barmarkkontroll senere i sommer. Det er
likevel liten om at det vil bli registrert fcerre ynglinger i 2013 enn i de treforegående
årene.
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Region 8 har bestandsmål på 10 ynglinger (hvorav 3 i Finnmark) av.jerv. Region 8 hadde i
2012 ca 28 ynglinger. Pr da s dato har SNO kun re istrert 8 n lin er i Troms en av disse er
til o med tatt ut i hiuttak, en hunn med to un er o in Ten nalinIer i Finnmark. Bygdefolk
for rovdyr finner det derfor merkelig at det fattes et vedtak på uttak av hele 15jerver, når man
ikke med sikkerhet kan fastslå at bestandsmålet vil nås i 2013. Region 8 har foreløpig 7
ynglinger av,jerv, og ligger dermed under bestandsmålet.»

Ulv:

Bygdefolk for rovdyr viser til at det i rovviltnemndas vedtak heter: I Vedtaket om kvote for
skadefelling av ulv er det lagt til grunn sentrale politiske vedtak om at denne arten ikke skal
ha livskraftig bestand i regionen. Klager undrer seg over denne begrunnelsen, ettersom region
8 ikke har ulv, og derfor heller ikke revirmarkerende ulv.

Klager mener at tapspotensialet som ligger i evt. ulv i reinbeiteland eller i sauebeiter umulig
kan være relevant for en skadefellingskvote så høy som tre ulver i Troms og Finnmark
2013/2014.

Klager mener opplysninger om ulveforekomst- og avgang i finsk Lappland ikke er relevant
for vedtaket. Klager skriver likevel at streifdyr fra Russland og Finland ofte er regnet blant de
mest genetisk verdifulle individene.

Klager skriver videre at dersom ulven har høy genetisk verdi, må man akseptere visse tap eller
risiko for tap av beitedyr.

Bygdefolk for rovdyr viser også til rovviltforlikets punkt 2.2.21 Ved beslutning om uttak av et
dyr skal det vurderes om det er mulig med flytting dersom individet er særlig verdifullt.
Klager viser videre til avtale mellom Direktoratet for naturforvaltning og Naturvårdsverket
om felles retningslinjer for forvaltning av genetisk verdifulle individer i den skandinaviske
ulvepopulasjonen.

Bygdefolk for rovdyr trekker frem at det av vedtaket går frem: Vi mener det er riktig å ha en
skadefellingskvote på ulv, dette sett opp mot tapspotensialet som ligger i evt. ulv i
reinbeiteland, eller i sauebeiter. Sekretariatet vil tilrå en betinget skadefellingskvote på tre
ulver.

Til dette skriver klager:

«Her er stikkordet Eventuell ulv. Det er ikke påvist ulv i fylket på flere år.
Bestandssituasjonen for ulv er lik 0 —null! Enda mener Sekretariatet at det er grunnlag
for å gi en skadefellingskvote på 3 hypotetiske ulver. Det er fullstendig meningsløst at
regionen skal ha liggende klar 3 skadefellinger på ulv slik at streifdyr, som er tillatt, kan
skytes med en gang. Dette dreier seg i realiteten om betingete skadefellinger rettet mot
bestemte individer, men uten nærmere identifikasjon av disse enn at de befinner seg i
regionen. I denne regionen er også sannsynligheten enormt stor for at streifdyrene
kommer fra Russland og Finland og derfor er blant de mest verdifulle genetiske
individene i landet vårt.»

Videre skriver klager:
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«Vinteren 2011-2012 ble det registrert 28 til 32 ulver som kun hadde tilhold på norsk side av
grensen, mot 32 til 34 vinteren før (kilde: rovdata.no). Fire ulver ble avlivet i januar 2012, så
status for antallet helnorsk ulv var redusert til 25-26 dyr pr. 10.3.12 (kilde: Evenstad
Viltsenter/PetterWabakken).

Den kjente avgangen på var på 10 dyr i 2011, ogIO dyr i 2012 (kilde: Rovbase.no.)
Avskytningen av ulv i 2011 og 2012 (totalt 20dyr) utgjør en meget betydelig del av den svært
fåtallige bestanden av ulv i Norge.

Vinteren2012-2013er det registrert42 til 46 ulver som er bekreftet kun på norsk side
av riksgrensen mot Sverige (kilde: Skandulv/Rovdaat
http://www.rovdata.no/Portals/Rovdata/Dokumenter/Rapporter/Forel%C3%B8pige%2Oulvera
pporter/uM%C3%A5nedsrapp_l 213 150313.)p.df

Så langt i 2013 er allerede avgangen på ulv 9 dyr (kilde: Rovbase.no„) noe som innebærer at
vi pr i dag har33 —37 helnorske, levende individer.

Det er begrenset hvor mye mer nedskyting ulvebestanden tåler nå. Ulvebestanden lider også
under en dokumentert alvorlig grad av krypskyting. (Den illegale jakta utgjør i virkeligheten
like mye som den legale jakten i følge den kjente rapporten fra Skandulv fra 2008:
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/Rapporter%20i%20ekstern%2Orapportserie/200
8/Liberg_dodlighet_och_illegal jakt varg_Tekn_rap-2p0.108.pdf, og Shoot, shovel and shut
up: cryptic poaching slows restoration of a large carnivore in Europe av Olof Liberg,
Guillaume Chapron, PetterWabakken, Hans Christian Pedersen, N. Thornpson Hobbs og
Håkan Sand:
htt ://rs b.ro alsociet ublishina.oro/content/279/1730/910.full. df+html?sid—dc0bd-
269a279-4ec2-8e6b-33d9b97a1f9b), altså er det årlig avgang på over 20 ulv de siste åra).

1tillegg er halvparten av alfadyrene/lederdyrene i ulvesonen forsvunnet. Dette medfører at det
kan bli vanskeligere å oppnå bestandsmålet i år. Hvert enkelt individ i en så marginal bestand
er derfor enda mer verdifullt, og derfor må terskelen for uttak utenfor rovdyrsonen også være
svært høyere.

Vi, foreningen Bygdefolk for rovdyr, minner om at ulv er et fredet rovdyr. Ulv ble totalfredet
i 1971. Ulv er oppført på den nasjonale rødlisten som kritisk truet.

Vi, foreningen Bygdefolk for rovdyr, kan prinsipielt ikke akseptere dette kvotevedtaket for
lisensfelling av ulv i Finnmark og Troms 2013/2014 på bakgrunn av dagens minimale
bestandsmål av ulv, ulvebestandens dårlige genetiske tilstand, og den ukjente genetiske
verdien av ulv som kan befinne seg i dette området.

Vi påklager derfor dette vedtaket, og ber om at kvoten for betingede skadefellingstillatelser av
ulv i Finnmark og Troms 2013/2014 trekkes tilbake.

Rovviltnemnda viser til at vedtaket for kvotene for jerv, gaupe og ulv blant annet baserer seg
på kunnskap om artenes bestandssituasjon (NML§ 8). Bygdefolk for rovdyr bestrider ikke
Rovviltnemndas kunnskap, men besitter man denne kunnskapen bør man bruke den til å gjøre
vedtak som viser at nettopp kunnskapen er grunnlaget for vedtaket. Våre rovdyr bør forvaltes
med kunnskap om vi skal ha håp om sunne og levedyktige bestander.»
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Rovviltnemnda i region 8 sin vurdering av klagen
Rovviltnemnda i region 8 er gitt myndighet til forvaltning av rovvilt gjennom
rovviltforskriften ved gitte betingelser. Som det fremgår av forskriftens § I, er

formålet med forskriften å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv
og kongeorn. Innenjbr en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensynet til
næringsutovelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at
hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder ogfår de ulike rovviltarter.
Forskrifien skal sikre en jbrvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning.

Av rovviltforskriften § 7 går det frem at

Rovviltnemnda har myndighet til åfatte vedtak om kvote for felling etter forskrifiens §
8 og § 10 og kyote for jakt etter fårskriftens § 11 når bestanden av den enkelte art ligger over
de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for regionen, jf forskriften § 4.

Det er ikke mål om fast bestand av ulv i region 8.

Av rovviltforskriften § 8 går det frem at

Dersom vilkårene ifårskriften § 7 er oppfYlt, kan en rovviltnemnd tildele kvote får
betinget skadefelling på gaupe, jerv bjorn og ulv til.ffikesmannen for åforhindre at disse
artene gjør skade på bufe eller tamrein. Kvote for betinget skadefelling gjelder,fra 1.juni til
og med 15.februar.

Rovviltnemnda vil presisere at kvote for betingede skadefellinger ikke er det samme som
lisensfellingskvoter og kvoter for kvotejakt. Innenfor rammen for betingede fellingstillatelser
kan fylkesmannen jf. rovviltforskriften § 9 fatte vedtak om iverksetting av felling for å
forhindre fremtidig skade.

Ved vurdering av om det kan gis tillatelse til skadefelling skal det legges vekt på føringene i
regional forvaltningsplan, jf. forskriften § 6. Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke
finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning.
Det skal særlig tas hensyn til

områdets betydning som beitemark
skadens omfang og utvikling
potensialet for fremtidige skader
muligheten for å gjennomføre forebyggende tiltak

Betingede skadefellingstillatelser er altså betinget av skadepotensialet, og av at det ikke finnes
annen tilfredsstillende løsning. Når det vurderes skadefelling fra kvoten for betingede
skadefellingstillatelser skal fylkesmannen gjøre disse vurderingene. Fylkesmannen skal også
vurdere prinsippene i naturmangfoldloven § 8 til 12, for hver skadefelling som vurderes gitt.

Når klager viser til at Direktoratet har satt et vilkår om at «felling eller jakt ikke skal være
skadelig for bestandens overlevelse» oppgis ikke noen referanse, men rovviltnemnda er klar
over naturmangfoldloven § 18

Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak tillate uttak av vilt og lakse- innlandsfisk..
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b)for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, .fisk, vann eller annen eiendom,..

hvor det av annet ledd går frem

Vedtak etter forste ledd bokstav a tilf kan bare treffes hvis uttaket ikke truer bestandens
overlevelse ogformålet ikke kan nås på annen måte.

Fylkesmannen kan tillate felling innenfor rammen av rovviltnerndas betingede
skadefellingskvote bare dersom alle betingelser for å kunne gi skadefelling er oppfylt i det
enkelte tilfelle.

Rovviltnemndas kvote for betingede skadefellinger tar høyde for hva som kan skje, ikke bare
for hva som sannsynligvis skjer. Rovviltnemnda mener for eksempel ikke det er sannsynlig at
det i løpet av skadefellingsperioden er tre ulver som fylkesmannen ut fra gitte betingelser må
iverksette skadefelling på.

Det er ikke slik klager hentyder, at kvote for betingede skadefellingstillatelser gjør at for
eksempel streifdyr av ulv kan skytes med en gang. Det skal være en konkret vurdering av den
enkelte situasjon, når vurderingen gjelder ulv skal fylkesmannen ta inn i vurderingen avtale
mellom Direktoratet for naturforvaltning og Naturvårdsverket, av 1. april 2012, om felles
retningslinjer for forvaltning av genetisk verdifulle individer i den skandinaviske
ulvepopulasjonen.

Videre vil rovviltnemnda gjøre oppmerksom på at vi er feil sitert av klager. Rovviltnemnda
har ikke skrevet «uetisk hiuttak» i sitert sammenheng øverst på s. 3 i klagen. Rovviltnemnda
har skrevet hiuttak.

Konklusjon
Rovviltnemnda kan ikke se at klagen tilfører saken nye opplysninger som gir grunnlag for å
endre vedtaket. Saken oversendes Miljøverndeparternentet for endelig avgjørelse.

21/13 Sende forvaltningsplan for rovvilt i region 8 til Miljødirektoratet for
uttalelse

Behandling:
Rovviltnemnda vedtar enstemmig innsfilling til vedtak.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda i region 8 sender forvaltningsplan for rovvilt i region 8 til uttalelse fra
Miljodirektoratet. Rovviltnemnda ber Miljadirektoratet ha uttalelsen klar får 20.8.2013.
Rovviltnemnda har som mål å vedta forvaltningvlanen den 20.8.2013.

Saksfremstilling
Forvaltningsplan for rovvilt er nesten klar til å vedtas. Det eneste som mangler er:

digitale forvaltningsgrenser for gaupe og jerv
prosent av regionens fastmarksareal som er A-området for bjørn
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oppdatert kart over dokumenterte ynglinger av jerv
oppdatert kart over dokumenterte familiegrupper av gaupe
noen bilder
forord, skrevet av nemndas leder

Sekretariatet mener det er svært viktig at forvaltningsplanen blir vedtatt innen
lisensfellingsperioden for bjørn starter 21. august. Det går frem av Behandling av
horingsuttalelser til revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 8 hvor forvaltningsgrensene
for gaupe og jerv skal tegnes. Vi vet at prosent av regionens fastmarksareal som er A-området
for bjørn, etter at rovviltnemnda har hørt på høringsuttalelsene, blir noe mindre enn hva som
først var foreslått. Dersom oppdaterte kart over dokumenterte ynglinger av jerv, eller
oppdaterte kart over familiegrupper av gaupe ikke er ferdige tidsnok, mener sekretariatet at
forvaltningsplanen uansett bør vedtas 20.8.2013. Nøyaktige kart over forvaltningsgrensene
legges ut på Tromsatlas: htt ://www.tromsatlas.no så snart de er ferdig tegnet. Bilder kan legges
til etter at Miljødirektoratet har gitt sin uttalelse. Forordet legges frem på møtet den 8.8.2013.

33

Side 223



Forvaltningsplan for rovvilt i region 8

Revidert 2013

4

_
:41fg

—• "'?W'''

• ••••,e;

orvaltningsområder'
for gaupe, jerv og bjø

I Finnmark og Troms

TEGNFORKLARING

- Fon419,Ingørense lorr

 • •• •• Fone911nIngegtenseNOT
:14.444.Forvaltr~greevm poups

Koh4npornel09 rein
•

lipsprosent sau 2010 (01313)

o - •

[jJ 5'9

10 - 14

aja - 19

01101 20

forvatningeprenaeA 10:børn

Fc~sornråde A for gaups

. Fonalb*p~964Afor jer:

0 20 40 90
	 10k4.44r

For beitenæring, rovvilt og samfunn
i Troms og Finnmark

ROVVILTNEMNDA FOR REGION 8

Side 224



INNHOLDSFORTEGNELSE

1. FORORD 3
RAMMER, MÅLSETTINGER OG ORGANISERING 5
3.1 Internasjonale avtaler og rammer 5
3.2 Nasjonale rammer og bestandsmål 6
3.3 Regionale bestandsmål 7
3.4 Differensiert forvaltning i region 8  8
3.5 Aktører i regional rovviltforvaltning  8
3.6 Ytterligere informasjon om rovvilttematikken  12
BESTANDSUTVIKLING AV FREDET ROVVILT 13
4.1 Overvåking av rovviltbestandene  13
HUSDYRNÆRINGEN - OMFANG OG TAPSUTVIKLING 27
5.1 Omfang 27
5.2 Arealbruk og organisering av beitelag 27
5.3 Tapstall, dokumentasjon og erstatning 30
REINDRIFTSNÆRINGEN - OMFANG OG TAPSUTVIKLING 34
6.1 Organisering i reindrifta 34
6.2 Tap av beitedyr til rovvilt og erstatning 39
DEN TODELTE MÅLSETTINGEN 43
7.1. Arealer og arealbruk 43
7.2. Rovvilt og driftsforhold i næringene 44
7.3 Bufenæringen 45
7.4 Reindriften 	 45
7.5 Dyrevelferd 46
7.6 Rovvilt og lokalsamfunn 48
7.7 Urfolksrettigheter 49
EVALUERING OG VEIEN VIDERE 50
8.1 Referansegruppas anmodning ovenfor rovviltnemnda 50
8.2 Rovviltnemndas presiseringer til referansegruppas anmodning 55
FORVALTNINGSMÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER 58
9.1 Forvaltningsmål 58
9.2 Strategier  58
9.3 Virkemidler 60
UTFORDRINGER I FORVALTNINGEN 78

10.1 Omfordeling av måltallene for gaupe 78
10.2 Forvaltning av kongeørn i Troms og Finnmark 78
10.3 Endring av jakttiden for gaupe 79
10.5 Forbedre metodikken for beregning av reell bjørnebestand 79
10.6 Endret regelverk for bruk av kamera/elektronisk overvåking ved båsfangst 79
10.7 Regelverk for motorferdsel i forbindelse med fellingsoppdrag 80
10.8 Driftsomstillinger grunnet rovvilt  80
10.9 Tiltak for å effektivisere kvotejakt, lisensfelling og skadefelling av rovvilt  81
AVVEININGER - VALG AV FORVALTNINGSGRENSER ROVVILT 82

11.1 Fordeling av rovvilt i region 8 	 83
11.2 Forvaltningsgrense bjørn 83
11.3 Forvaltningsgrense jerv 84
11.4 Forvaltningsgrense gaupe 85
11.5 Forvaltning av grenseområdet mellom region 7 og 8 	 86
REGIONAL FORSKNING 89
VEDLEGG 92

13.1 Kart over forvaltningsområder for bjørn, jerv og gaupe i region 8 92

2

Side 225



1.FORORD

En av våre viktigste oppgaver som rovviltnemd er å ha en forvaltningsplan som viser hvordan

vi vil praktisere Stortingets vedtatte rovviltpolitikk.

Stortinget har den 17.6.2011 vedtatt enstemmig hvor store bestander vi skal ha av de

forskjellige rovviltartene i norsk fauna. Det er konkretisert gjennom antall årlige ynglinger

som måltall. Men det er også presisert at det skal oppnås blant annet bedre dyrevelferd,

reduserte tap, større forutsigbarhet og reduserte konflikter.

Etter totalfredningen av våre rovdyr for snart førti år siden, har bestandene gradvis økt.

Utfordringene med forvaltning av bestandene, samtidig som det er en klar politisk målsetting

å opprettholde utmarksbeiting over hele landet, har gjort rovdyrpolitikken til et av de store

diskusjonstemaene over hele landet.

Vår region er svært stor, og vi har fått ansvar for høye måltall for de forskjellige artene. Med

de vedtatte målsettingene må den daglige forvaltningen bli et kompromiss. Over 3/4 av

reindrifta i landet er i vår region, og dermed et stort antall beitedyr i utmarka hele året, som

medfører at vi står ovenfor en svært vanskelig og utfordrende jobb.

Rovviltnemda i region 8 — Troms og Finnmark har i arbeidet med revisjon av denne

forvaltningsplan, forsøkt å innhente innspill fra flest mulig. Vi har også i den grad det har

vært mulig innarbeidet forslagene i forvaltningsplanen, og samtidig forsøkt å gi en forklaring

på de innspill som ikke har vært mulig å innarbeide i planen. Vi har forsøkt å skille områder

hvor rovvilt skal ha prioritet fra områder med beitedyr. Vi har også beskrevet de utfordringene

vi mener må løses i fremtiden for å ha mulighet til å gjennomføre Stortingets vedtak.

Gjennom dialog og samarbeid med regionens organisasjoner har vi forsøkt å signalisere at vi

må jobbe sammen hvis vi skal lykkes. Denne formen for samarbeid vil vi fortsette med i tiden

som kommer.

Forvaltningsplanen må rulleres jevnlig, fordi det til stadighet skjer endringer. Vi ser for oss at

det må skje igjen om tre til flre år. Det finnes ingen som kan iverksette tiltak alene for å løse

alle problemer. Vi tror samarbeid, åpenhet og dialog er avgjørende i tiden som kommer.

Tromsø 8. august 2013

John Karlsen

Fred Johnsen Berit Oskal Eira

Sigrund Hestdal

Trine Noodt Odd Iver Nilsen Sara
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2. INNLEDNING

Norge er i rovviltforskriften av 18. mars 2005 delt inn i åtte forvaltningsregioner, hvorav
Troms og Finnmark er region 8. Forskriften sier at i hver forvaltningsregion skal en
rovviltnemnd ha hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, bjørn og ulv. Rovviltnernnda
skal utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt. Den regionale forvaltningsplanen skal
dele inn regionen i områder som gir rovvilt, henholdsvis beitedyr, prioritet. Planen skal vise
hvordan rovviltnemnda gjennomfører nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region.

Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 ble vedtatt av rovviltnemnda 21.9.2007. Planen blir nå
rullert. Ved utarbeidelse av regionens andre forvaltningsplan har rovviltnemnda støttet seg på
en rådgivende referansegruppe bestående av 20 representanter fra ulike interessenter i
regionen, som sammen med andre interessenter har bidratt til å belyse problematikken
«rovvilt —beitedyr —samfunn». Fylkesmannen er sekretariat for rovviltnemnda. Et utvidet
sekretariat bestående av representanter fra landbruks- og miljøvernavdelinga i Troms- og
Finnmark, Reindriftsforvaltninga, Mattilsynet og Statens naturoppsyn har koordinert
prosessen og satt sammen forvaltningsplanen.

Referansegruppa hadde sitt første møte 7. april 2011. På møtet ble det ført en kreativ
oppstartsprosess. Dette for at den nye forvaltningsplanen skulle få solid forankring i
referansegruppa, og at gruppa kunne enes om felles anbefalinger for hvordan rovviltnemnda
skulle jobbe med den nye forvaltningsplanen.

Rovviltnemnda inviterte referansegruppa, sekretariatet og foredragsholdere til samling i
Tromsø 25. og 26. oktober 2011. Program for møtet ble, av sekretariatet i samarbeid med tre
personer fra referansegruppa, utarbeidet med bakgrunn i innspillene fra møtet 7. april 2011.
Forslag til møteprogram ble sendt referansegruppa for kommentarer før invitasjonen formelt
ble sendt ut. Den første dagen fikk referansegruppa presentert tema de selv hadde bestilt fra
Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen, Norsk institutt for
naturforskning, Statens naturoppsyn, Eallit Luonddus/Leve i Naturen, og fra rovviltnemnda.

På den andre dagen arbeidet referansegruppa med de viktigste problemstillingene i
forvaltningsplanen i små grupper. Etter gruppearbeidet presenterte gruppeleder gruppens
betraktninger slik at hele referansegruppa fikk mulighet til å komme med innspill til de fire
problemstillingene. På bakgrunn av referansegruppas presentasjoner og diskusjoner utarbeidet
sekretariatet en «Referansegruppas anmodning ovenfor rovviltnemnda.» Anmodningen ble så
godkjent av referansegruppa. I forvaltningsplanens kapittel åtte, evaluering og veien videre, er
anmodningen satt inn ordrett. Rovviltnemnda har i samme kapittel skrevet sine presiseringer
til referansegruppas anmodning. Både kapittel ni, forvaltningsmål, strategier og virkemidler,
kapittel ti, utfordringer i forvaltningen og kapittel elleve, avveininger — valg av
forvaltningsgrenser rovvilt, har sitt fundament i referansegruppas anmodning og
rovviltnemndas presiseringer til denne.

Høring av revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 8 ble sendt ut 2.7.2012.
Rovviltnemnda har i dokumentet Behandling av horingsuttalelser til revidert forvaltningsplan
for rovvilt i region 8, publisert på Fylkesmannen i Troms sin nettside den 5.7.2013, svart på
høringsuttalelsene. Uttalelsene har resultert i en del endringer. Rovviltnemndas behandling av
uttalelsene er et grundig bakgrunnsmateriale som viser rovviltnemndas vurderinger.

4

Side 227



3. RAMMER, MÅLSETTINGER OG ORGANISERING

3.1 Internasjonale avtaler og rammer

Norge har internasjonalt forpliktet seg til å ta vare på bjørn, gaupe, jerv, ulv og kongeørn
gjennom Bernkonvensjonen som av Norge ble ratifisert i 1986. Konvensjonen inneholder
krav til bevaring av flora og fauna i deres naturlige leveområder.

Sammen med 191 andre land og EU har Norge signert konvensjonen om biologisk mangfold.
Konvensjonen trådte i kraft i 1993. Land som har underskrevet avtalen er forpliktet til å lage
nasjonale strategier og handlingsplaner for å bevare det biologiske mangfoldet. Landene skal
blant annet bevare truede arter og fremme samarbeid med andre land om biomangfold. De
rovviltartene som finnes i Norge er i vesentlig grad felles bestander med våre naboland
Sverige, Finland og Russland. Disse lands respektive forvaltningsregimer har stor betydning
for den norske rovviltforvaltningen.

Norge har også tilsluttet seg andre avtaler som kan ha betydning for forvaltningen av rovvilt.
Spesielt kan Europarådets dyreholdskonvensjon og FN-konvensjonen om sivile og politiske
rettigheter artikkel 27 samt ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolks rettigheter nevnes.

Rammene for norsk rovviltforvaltning er gitt i norsk miljøvernlovgivning og i de
internasjonale avtaler Norge har sluttet seg til.

Dividalen i Troms. Foto: Karl - Otto Jacobsen
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3.2 Nasjonale rammer og bestandsmål

Den 16. juni 2011 ble rovviltforliket i Stortinget inngått med enighet i alle partier. Forliket tar
for seg forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn. Forliket sier også noe om videre forvaltning
av kongeørn.

Forliket sier at den norske rovviltforvaltningen skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i
naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte
målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette.

Rovviltforliket av 2004 hadde sitt fundament i stortingsmelding nr. 15 (2002-2003), Rovvilt i
norsk natur, og Stortingets behandling av denne gjennom innstilling til Stortinget nr. 174.
Føringene i disse to dokumentene er fulgt opp i rovviltforskriften som igjen er hjemlet i
naturmangfoldloven og i viltloven. Naturmangfoldloven —som er Norges første lov om vern
og bærekraftig bruk av naturen, både i og utenfor vernede områder, er ett av en rekke tiltak
som følger opp den globale konvensjonen om biologisk mangfold. Naturmangfoldlovens
formålsbestemmelse (§ 1) lyder:

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske
mangfold og okologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den
gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og ifremtiden, også som
grunnlag for samisk kultur.

Velferden til viktige byttedyr for rovviltet, som tamrein og sau, er regulert gjennom lov av
19.6.2009 om dyrevelferd med tilhørende forskrifter.

Det går frem av rovviltforliket 2011 at det skal legges vekt på regional forvaltning, med mål
om at den regionale myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes. Det skal utvises respekt
for eiendomsretten samt enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. Forvaltningen skal
bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap.

Den todelte målsettingen sier at Norge skal ha en forvaltning som totalt sett bidrar til å dempe
konfliktene og motvirke utrygghet, og samtidig ha en politikk som sikrer overlevelsen til alle
de store rovviltartene i norsk natur.

Forliket innebærer ingen endringer i bestandsmålet for gaupe som er satt til 65 årlige
ynglinger og heller ingen endringer for jerv hvor bestandsmålet er satt til 39 årlige ynglinger.
Bestandsmålet for ulv på tre årlige ynglinger videreføres innenfor forvaltningsområdet for
ulv, men det skal her arbeides for å få på plass en avtale med Sverige om fremtidige
bestandsmål for ulv. Bestandsmålet for bjørn endres fra 15 årlige ynglinger til 13 årlige
ynglinger. Antall hannbjørn skal ikke overstige 1,5 ganger antallet binner. Forvaltningen av
bjørn overføres til de regionale rovviltnemndene når ti ynglinger av bjørn er nådd. Kongeorn
skal nå inngå i overvåkingsprogrammet på lik linje med de ovrige rovviltartene, og
kartlegging av kongeornbestanden må ferdigstilles så raskt som mulig. Det er viktig å
redusere usikkerheten knyttet til antall hekkende par av kongeorn og skacleomfanget forvoldt
av kongeorn på husdyr og tamrein.
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3.3 Regionale bestandsmål

I forskrift om forvaltning av rovvilt (FOR 2005-03-18 nr. 242), ble landet delt i åtte
forvaltningsregioner (Figur 1). Hver forvaltningsregion styres av en politisk valgt
rovviltnemnd. Den regionale rovviltnemnda skal forvalte rovviltet i sin region innen nasjonale
mål for antall årlige ynglinger i de forskjellige forvaltningsregionene (Tabell 1).

Tabell 1. Nasjonale mål for antall ynglinger i
de ulike forvaltnin sre ionene

Bestandsmål

Jerv

4

10

10

10

1Region 4 og 5 har felles forvaltning av til sarrrren tre farriliegrupper av ulv.

Region

1

2

3

4

5

6

7

8
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Figur 1. De åtte forvaltningsregionene i Norge.
Den blå linjen viser forvaltningsområdet for ulv

I rovviltforskriften § 4 er bestandsmålene for bjørn, jerv og gaupe i region 8 nærmere utdypet:
Gaupe: 10 årlige ynglinger, hvorav 4 i Finnmark
Jerv: 10 årlige ynglinger, hvorav 3 i Finnrnark
Bjørn: 6 årlige ynglinger

I rovviltforskriftens § 3 går det frem at det ikke skal etableres revirmarkerende par eller
familiegrupper av ulv i region 8. Og det står at kongeørnbestanden skal forvaltes slik at den
opprettholdes på 850-1200 hekkende par i Norge.

I representantforslag 163 S. (2010-2011) og Stortingets behandling 17. juni 2011, hvor det
ble inngått et enstemmig rovviltforlik presiseres det at «Rovviltforvaltningen skal skje på en
slik måte at antallet ynglinger holdes så nær bestandsmålet som mulig,»
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3.4 Differensiert forvaltning i region 8

Siden forrige forvaltningsplanen ble vedtatt 21.9.2007 har rovviltnemnda gjort seg en rekke
erfaringer. I tillegg har kunnskapen om rovvilt og beitedyr i regionen blitt bedre.
Rovviltnemnda anser at de endringer i forvaltningsgrensene for bjørn, gaupe og jerv som er
gjort siden forrige forvaltningsplan vil bidra til at bestandene lettere kan forvaltes ned-/opp- til
de eksakte bestandsmål. Og at konfliktnivået med beitenæring og andre samfunnsinteresser,
hele regionen sett under ett, vil reduseres, dog på langt nær opphøre. Rovviltnemnda vil i
kapittel elleve gjøre rede for hvorfor forvaltningsgrensene er som de er (kart bakerst i
forvaltningsplanen). Innenfor de respektive rovviltartenes A-områder skal de sikres en
bærekraftig forvaltning, her skal bestandsmålet nås og opprettholdes. Utenfor A-områdene
skal næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser ha prioritet.

3.5 Aktører i regional rovviltforvaltning

Forvaltning av rovvilt er sammensatt, og det kan ofte være vanskelig å skille rollene til de
ulike aktørene (Figur 2).

epartementet(bID)
viltelY~

forvedtakfattetavrovviltnemnda

Illjedirektoratet
astsettekvoterforlisensjakt,kvotejaktog kvotefor

defellingnårbestandsmåletikkeernådd.
jedirektoratetkandelegeremyndighetnårforvaltningsplan

oreligger.Klageinstansforvedtakfattetavfylkesmannen

Rovviltnemnda
Utarbeide forvaltningsplanmed kriterier for midler til
forebyggende og konfliktdempendetiltak.
Fastsette kvoter for lisensjakt, kvotejakt og kvote for skadefelling
når bestandsmålet er nådd, eller på delegering fra
Miljodirektoratet

Fylkesmannen (FM)
Administrere kvote- og lisensjakt.
Skadefelling innen fastsatt kvote.
Sekretariat for regional rovviltnemnd.
Forvaltnina av konaeorn

tatensnataroppsyn(SNO)
estandsregistreringgjennomnasjonalt
vervMcningsprogram,biståvedsterlige
kadefellingsoppdrag(bi-uttak,fellingav
kadeskuttrovvilt)

Seinvidneinformoievt
ehftHingVIWg

"MU-Orlifeki'inteinettdeiforboldtil "

egereogallmennbeten
isens- og kvotejakt,behovforjegerei forbindelsemedskadefellin&
elde fratil SNOom observas'onav fredetrovvilt

Figur 2. Forenklet skisse over noen aktører innen regional rovviltforvaltning. Forvaltninga styres fra
Stortinget og Regjeringen gjennom departementer og direktorater, fylkesmenn og kommuner,
nemnder og tilsyn. Ny kunnskap gjennom forskning, eller politiske meninger om hvordan kunnskapen
skal brukes klokt, har størst evne til å endre forvaltningskurs dersom det blir tatt inn i Regjeringen, og
dermed i lover, forskrifter og styringsdokumenter for forvaltningen. Når kunnskap og klokskap kommer
inn fra siden, og ikke fra høyere myndighet, kan det enkelte forvaltningsledd bare bruke sitt tildelte
forvaltningsskjønn
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Det norske folk
Er mangfoldige, mange har meninger omkring rovvilt. Vi har egeninteresser og økonomiske
interesser. Vi har kunnskap, erfaringer og verdier, vi gjør betraktninger og finner ståsted. Vi
er stemmegivere og lobbyister. Vi bruker media, vi har fagforeninger, lag og organisasjoner å
uttrykke oss gjennom. Vi er politiske aktører. Det er det norske folk som stemmer frem
politikere med agenda i rovviltpolitikken. Derfor er det viktig at forskningsresultater og fakta
om rovvilt når befolkningen.

Ansvaret for beitedyrenes velferd hviler på eierne. Samfunnet har også ansvar gjennom å
definere rammebetingelsene for beitenæringene. Reineieren eller bufeeieren som har sine
beitedyr i utmark hvor det forekommer rovvilt, fører tilsyn med dyra og er gjerne den første til
å registrere rovviltaktivitet. Dyreeierens observasjoner er viktig for at han selv, og andre i
området, raskt skal kunne iverksette skadeforebyggende tiltak. Dyreeierens observasjoner er
nyttige for forvaltningen og SNO. Derfor er det ønskelig med god dialog og informasjonsflyt
mellom dyreeier og forvaltning.

En rovviltforvaltning som er i tråd med Regjeringens rovviltpolitikk er helt avhengig av
motiverte jegere med kompetanse innen lisens- og kvotejakt på rovvilt. Den samme
kompetansen og de samme folkene er det behov for ved skadefelling. Kunnskap om rovvilt
blant jegere og allmennheten er vesentlig. Folket er SNO sine observatører over hele landet,
og bidrar med informasjon om spor, observasjoner, og DNA-innsamling.

Regional forvaltningsplan for rovvilt
I forvaltningsplanen skal det etableres en geografisk differensiert forvaltning, hvor hensynet
til flere interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter.
Forvaltningsplanen skal ta forvaltningsregionens ansvarsdel med å sikre en bærekraftig
forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn, samtidig som den ivaretar hensynet til
næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. I tråd med prinsippet om en geografisk
differensiert forvaltning skal planen vise hvordan rovviltnemnda vil prioritere midler til
forebyggende og konfliktdempende tiltak. Planen skal også gi anbefalinger om bruken av
landbrukspolitiske og reindriftspolitiske virkemidler innen regionen. Forvaltningsplanen skal
bidra til forutsigbarhet og lokal medvirkning i forvaltning av rovvilt. Ved utforming av planen
skal rovviltnemnda ha nær kontakt med kommuner og organisasjoner innen regionen.

Rovviltnemnda
I hver forvaltningsregion skal en rovviltnemnd ha hovedansvaret for forvaltning av gaupe,
jerv, bjørn og ulv. Det er Miljøverndepartementet som oppnevner medlemmer fra fylkestinget
til å sitte i rovviltnemnda, mens Sametinget oppnevner medlemmer fra Sametinget.
Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for fylkestinget og Sametinget.
Rovviltnemnda velger selv sin leder. I region 8 består rovviltnemnda av seks faste
medlemmer: to fra fylkestinget i Finnmark, to fra fylkestinget i Troms og to fra Sametinget.
Regional forvaltningsplanen for rovvilt er utarbeidet av rovviltnemnda. Gjennom planen viser
rovviltnemnda hvordan de vil gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin
region. Rovviltnemnda har myndighet til å fastsette kvoter for lisensjakt, kvotejakt og kvote
for betingede skadefellingstillatelser for perioden 1. juni-15. februar så fremt bestanden ikke
er under bestandsmålet. Når bestandsmålet ikke er nådd, og i tidsrommet 16. februar-31. mai
er det Miljødirektoratet som har denne myndigheten.
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Kommunene
Kommunene har lokalkunnskap og er viktige aktører når informasjon skal samordnes, for
eksempel ved innhenting av grunneiertillatelser i forbindelse med lisensfelling. De er viktige
informasjonsmedhjelpere gjennom for eksempel nettsider for innbyggerne. Kommunene kan
etablere og drifte kommunale/interkommunale skadefellingslag. Og kommunene kan
administrere skadefellingstillatelser og skuddpremier på jaktbart vilt, som rødrev.

Mattilsynet
Mattilsynet er underlagt tre departementer: Landbruks- og matdepartementet (LMD), Fiskeri-
og kystdepartementet samt Helse- og omsorgsdepartementet. Det administrative ansvaret for
etaten ligger hos LMD. Mattilsynet forvalter lover som omhandler hele matkjeden fra
jord/tjord til bord. Når det gjelder husdyr og tamrein på beite i rovdyrutsatte områder, er
dyrevelferdsloven den viktigste loven. Mattilsynet har et bredt ansvarsfelt hvor de skal
innhente kunnskap og analysere situasjonen, lage regelverk, veilede virksomheter og private,
og føre tilsyn med at reglene overholdes. Mattilsynet og fylkesmannen har fått føringer fra
sine respektive departementer om å samarbeide om utfordringer knyttet til rovvilt og beitedyr
jf. brev fra Miljøverndepartementet og LMD datert 28. juli 2006, og LMD sitt brev til
Mattilsynet om Rovviltforliket og oppfolging av saker som glelder for husdyr på beite, datert
10. februar 2012. Mattilsynet stiller sammen med Reindriftsforvaltningen som observatører på
møtene til rovviltnemnda i region 8.

Fylkesmannen
Fylkesmannen er sekretariat for den regionale rovviltnemnda. I det ligger å forberede og
belyse saker før vedtak fattes i nemnda. Og å være rovviltnemndas utøvende
forvaltningsorgan med fagkompetanse til å vurdere tiltak i tråd med nemndas vedtak. Etter
søknad fordeler fylkesmannen midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak.
Fordelingen skjer innenfor de rammene som rovviltnemnda har fastsatt. For å forhindre
fremtidig skade på husdyr og tamrein kan fylkesmannen gi skadefellingstillatelser. Da innen
kvotene for betinget skadefelling gitt av rovviltnemnda eller Miljødirektoratet. Fylkesmannen
har forvaltningen av kongeørn, og kan gi fellingstillatelse på enkeltindivider som volder
vesentlig skade på bufe eller tamrein. Fylkesmannen behandler søknader om erstatning for
bufe og tamrein tatt av fredet rovvilt. Dette etter foringer gitt av Miljodirektoratet, som også
er klageinstans for vedtak fattet av fylkesmannen.

Reindriftsforvaltningen
Reindriftsforvaltningen har hovedkontor i Alta, og er statens forvaltningsorgan, underlagt
Landbruks- og matdepartementet, i saker som angår reindrift. Den er sekretariat for
Reindriftsstyret mens lokalkontorene er sekretariat for sine respektive områdestyrer. Øvrige
hovedoppgaver er arealforvaltning, ressursovervåkning, forvaltning av virkemiddelordninger
og forskrifter, vedlikehold av grensegjerder samt veiledning og informasjon til
reindriftsutøverne. Reindriftsforvaltningen har også ansvar for kontakt med kommuner og
andre forvaltningsorganer i saker som angår reindriften. Fundamentet i reindriftspolitikken
finnes i stortingsmelding nr. 28 (1991-1992), En bærekraftig reindrift, og Stortingets
behandling av denne, jf innstilling til Stortinget nr. 167 (1991-1992). I innstillingen blir
meldingen konkretisert gjennom målet om økologisk-, økonomisk-, og kulturell bærekraft.

Norsk institutt for naturforskning (NINA)
NINA er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen forskning på natur og
samfunn. Hovedaktiviteten er å drive forskning, de vektlegger kvalitet og relevans, samarbeid
med andre institusjoner, tverrfaglighet og økosystemtilnærming. Blant NINA sine
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oppdragsgivere og finansieringskilder finnes offentlig forvaltning, næringsliv og industri samt
Norges forskningsråd og EU.

Rovdata
Er en uavhengig leverandør av overvåkningsdata og bestandstall på gaupe, jerv, bjørn, ulv og
kongeørn i Norge. Rovdata er en selvstendig enhet i NINA, de har ansvaret for formidling,
drift og utvikling av Nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt. Rovdata arbeider også for å
samordne overvåkningsmetoder med Sverige, Finland samt Kolahalvøya og Karelen i
Russland. Rovdata mottar store mengder data fra en rekke aktører og privatpersoner. De
koordinerer overvåkingen på landsbasis og sørger for en nasjonal og enhetlig bearbeiding,
sammenstilling og formidling av dataene. I forvaltningen av rovvilt er det bestandstallene fra
Rovdata som brukes. For å påse at overvåkingen av gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i
Norge er best mulig har Miljøverndepartementet oppnevn et fagråd. Rovdata er sekretariat for
fagrådet. Alle som ønsker kan gi innspill til fagrådet på overvåkingsmetoder og annet som
hører under dets mandat. Fagrådet kan kontaktes på e-postadresse: fa radet rovdata.no.

Scandlynx
NINA og Sveriges landbruksuniversitet utgjør kjernen i Scandlynx. De samarbeider tett med
Universitetet for miljø og biovitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og
Høgskolen i Hedmark. Et overordnet mål for prosjektet er å samle inn og formidle kunnskap
om gaupas økologi i ulike landskapstyper, slik at de kan fremme bredt aksepterte
forvaltningsmodeller som bidrar til en bærekraftig forvaltning av gaupebestanden i det
skandinaviske flerbrukslandskapet. Scandlynx har blant annet samlet inn data på arealbruk,
sosial organisering, spredning, reproduksjon samt overlevelse og predasjonsatferd hos gaupe
gjennom oppfølging av gauper med ulike typer radio- eller GPS-sendere.

Statens naturoppsyn (SNO)
SNO er en del av Miljødirektoratet. SNO driver ikke forvaltning, heller ikke forskning, men
er et praktisk feltapparat som dekker hele landet, med over 50 lokalkontorer. SNO har
omfattende oppgaver på rovvilt. I tillegg til tilsyn og arbeid med å forebygge
miljøkriminalitet, så gjennomfører SNO bestandsregistreringer, skadedokumentasjon, og de
utfører felling på oppdrag fra forvaltningen. SNO har et landsdekkende nettverk av tolv
regionalt rovviltansvarlige med over 200 kontaktpersoner rundt om i landet. De utfører
dokumentasjon av skader på husdyr og tamrein forvoldt av rovvilt. I tillegg jobber mange med
bestandsregistreringer av rovvilt.

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet er underlagt Miljøverndepartementet, og har ansvar for rovviltforvaltningen
på nasjonalt nivå. Det innebærer saksbehandling etter viltloven og naturmangfoldloven,
kunnskapsinnhenting gjennom finansiering av forskningsprosjekter og formidling av
informasjon. Dette innebærer også å kalibrere fylkesmannsembetenes rom for skjønn innen de
overordnede rammene, etter regjeringens rovviltpolitikk. Miljødirektoratet er klageinstans for
vedtak fattet av fylkesmennene, og det er rådgivende organ for Miljøverndepartementet.

Landbruks- og matdepartementet (LMD)
Departementets landbrukspolitikk omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold,
reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket. Landbrukspolitikken
skal sikre ressursgrunnlaget for landbruksproduksjon, utvikle kunnskapsgrunnlaget og
medvirke til verdiskaping og sysselsetting i hele landet med utgangspunkt i landbruket og
landbruksbaserte produkter. Departementet har også ansvar for matpolitikken. I meld. St. 9
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(2011-2012) om landbruks- og matpolitikken, Velkommen til bords, blir verdien av tamrein
og husdyr på utmarksbeite belyst, det blir også verdien av biologisk mangfold. I meldingen
pekes det på at det er krevende å forene den nasjonale todelte målsettingen om å ivareta
beitenæringenes interesser samtidig som man skal sikre en bærekraftig forvaltning av rovvilt.

Miljøverndepartementet (MD)
Miljøverndepartementet skal samordne regjeringens miljøpolitiske mål og sørge for
resultatoppfølging av blant annet rovviltpolitikken. Politisk er departementet ledet av en
miljøminister. Den øvrige politiske ledelsen i departementet består av en statssekretær og en
politisk rådgiver. Administrativt er departementet ledet av en departementsråd som sitter over
ekspedisjonssjefene for departementets seks avdelinger. Ved avdeling for naturforvaltning er
det fire seksjoner. Rovviltforvaltning er en av oppgavene til seksjon for artsforvaltning og
skog. Miljøverndepartementet er klageinstans for vedtak fattet av rovviltnemnda.

Regjeringen
Norge er etter Grunnloven av 1814 et monarki der makten er fordelt på en lovgivende og
bevilgende myndighet: Stortinget, en utøvende myndighet: Regjeringen, og en dømmende
myndighet: domstolene. Det er folket i valg som indirekte utpeker Regjeringen, siden
Regjeringen utgår fra det/de partiene på Stortinget som har flertall eller styringsdyktig
mindretall. Dette innebærer at stortingsvalg kan føre til regjeringsskifte, men ikke
nødvendigvis. Det innebærer også at regjeringsskifte kan komme uavhengig av stortingsvalg,
dersom det oppstår en situasjon der en regjering ikke lenger har Stortingets tillit.
Statsministerens kontor og departementene er Regjeringens kontorer, under ledelse av
henholdsvis statsministeren og statsrådene. Statsministerens kontor bistår statsministeren i å
samordne regjeringsarbeidet, og er slik sett Regjeringens felleskontor. Departementene bistår
statsrådene i arbeidet med å lede de forskjellige sektorene i statsforvaltningen.

3.6 Ytterligere informasjon om rovvilttematikken

Nedenfor er det adresser hvor det kan hentes informasjon om rovvilt og rovviltforvaltning.

Forvaltningsorganer
Fylkesmannen i Finnmark:
Fylkesmannen i Troms:
Landbruks- og matdepartementet:
Mattilsynet:
Miljødirektoratet:
Miljøverndepartementet:
Reindriftsforvaltningen:
Statens landbruksforvaltning:

htt ://www.fmfl.no
htt ://www.fmtr.no
htt ://www.re 'erin en.no/nb/de /1md.html
htt ://mattils net.no
htt ://www.mil'odirektoratet.no
htt ://www.re 'erin en.no/nb/de /md.html
htt ://www.reindrift.no
htt s://www.slf.de .no/no

Andre nyttige nettadresser innen rovvilttematikken
Bioforsk Svanhovd: htt ://www.bioforsk.no/svanhovd
Elektronisk søknadssenter: htt s://soknadssenter.miYodirektoratet.no
Rovbase: htt ://www.rovbase.no/
Rovdata http://rovdata.no 

Rovviltportalen: htt ://www.rovvilt ortalen.no
Statens naturoppsyn: htt ://www.naturo s n.no/rovd r
Tromsatlas: htt ://www.tromsatlas.no

12

Side 235



4. BESTANDSUTVIKLINGAV FREDET ROVVILT

Rovviltregion 8 grenser i sør til rovviltregion 7 i Nordland. I øst grenser regionen til Sverige,
Finland og Russland. Rovdyrene beveger seg over store avstander. Derfor er forvaltningen og
utbredelsen av rovvilt i tilgrensende områder av betydning for rovviltforvaltningen også i
region 8.

4.1 Overvåking av rovviltbestandene

4.1.1 Ulv —overvåking og bestandssituasjon

Ulv i Norge blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren, og ved å
analysere DNA fra hår og ekskrementer som samles inn i felt. Hovedfokuset i overvåkingen
er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i
bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir. Overvåkingen
blir utført gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, i samarbeid med de
ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland. I region 8 er det ingen systematisk
overvåking av ulv.

Under Stortingets behandling av stortingsmelding nr. 15 (2003-2004), Rovvilt i norsk natur,
ble det vedtatt et forvaltningsområde for ynglende ulv i Norge. Området omfatter flere
kommuner i fylkene Hedmark, Østfold, Akershus og Oslo. Utenfor dette området skal det
ikke tillates revirmarkerende par. I rovviltforliket 2011 står det at «Det skal samarbeides med
Sverige om bestandsregistrering og fordeling av grenseulv.» samt at Norge «ønsker en avtale
med Sverige og inntil det er oppnådd ligger dagens bestandsmål fast.» Direktoratet for
naturforvaltning og Naturvårdsverket inngikk 1. april 2012 felles retningslinjer for forvaltning
av genetisk verdifulle individer i den skandinaviske ulvepopulasjonen. Disse retningslinjene
vil rovviltnemnda se til ved vurdering av lisensfellingskvote og ved vurdering av
skadefellingskvote.

Vinteren 2010-2011 ble det registrert mellom 33 og 35 ulver som kun hadde tilhold i Norge,
mot 31 til 37 vinteren 2009-2010 og 25 til 26 vinteren 2008-2009. I Skandinavia ble det
vinteren 2010-2011 registrert mellom 286 og 335 ulver, mot 252 til 291 vinteren 2009-2010.
Veksten i Skandinavia fra 2009-2010 til 2010-2011 har skjedd i Sverige, hvor
bestandsveksten var på over 30 prosent. I Finland derimot har bestanden på få år blitt halvert,
og består per 2011 av om lag 20 flokker, som i det vesentlige lever i nærheten av grensen til
Russland. Det er altså den svensk- norske ulvestammen som er i vekst, og den har tilhold så
langt sør at det i liten grad påvirker ulveforekomstene i region 8 (Figur 3).

Ulv i Polar Zoo, Bardu. Foto: Knut M. Nergård
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Figur 3. Til venstre: Ulveflokker og revirmarkerende par av ulv i Skandinavia vinteren 2011-2012.
Rundinger angir familiegrupper mens svarte og grå trekanter angir henholdsvis sikre og usikre
registreringer av revirmarkerende ulvepar. Kilde: Rovdata. Til høyre: Beregnet utbredelse av ulv i
Finland, 2010, på grunnlag av innmeldte observasjoner. Grønt til rødt indikerer henholdsvis få og
mange observasjoner. Kilde: RKTL/Petotutkimus

Ulven anses som utryddet i Troms og Finnmark, og opptrer i dag kun som streifdyr. I Sør-
Varanger ble det skutt ulv i 1980, 1982 og 2005. I 2010 ble det i Finnmark registrert flere
streifdyr enn på lenge. Også i Troms ble det i 2010 observert én ulv, fylkets første sikre
ulveobservasjon siden 2005. Også i finsk Lappland var det i 2010 sett flere streifdyr enn på
lenge.

Under lisensfellingsperioden 2011/2012, 1. november til og med 31. mars, ble det i region 8
åpnet for lisensfelling av inntil fire ulver, to i Troms og to i Finnmark. I Sør-Varanger,
Finnmark, ble det ved en skadefellingstillatelse felt én hannulv den 8.4.2005. Dette er per juli
2013 siste felling av ulv i region 8.

4.1.2 Brunbjørn —overvåking og bestandssituasjon

Overvåkingen skjer gjennom Nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt. Stortinget har
gjennom rovviltforliket 2011 bestemt at det skal tilstrebes at 13 kull med bjørnunger blir født i
Norge hvert år. Overvåkingen av arten er derfor rettet mot hvor mange bjørnekull som årlig
blir født. Men av flere årsaker er det vanskelig å registrere binner med årsunger: Når binna
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forlater hiet med sine nyfødte unger for første gang, er for eksempel ofte snøen, som er
avgjørende for sporing av individene, smeltet bort. Det er også utfordrende å skille mellom
store årsunger og små unger fra året før. Rovviltnemnda i region 8 har en dusørordning der
melding om bjørnebinne med én eller flere unger, som tidligere ikke er kjent for
forvaltningen, gir en dusør på 10 000 kroner (skattepliktig) dersom Statens naturoppsyn etter
undersøkelse kan bekrefte meldingen.

Bischof & Swenson sin bjørnekullsimuleringsmodell (BKS-modell)
På grunn av vanskeligheter med å registrere årsunger har overvåkinga tatt i bruk DNA-
analyse fra innsamlede ekskrementer og hår, til å beregne hvor mange kull som sannsynligvis
er født i Norge hvert år. Metoden er utviklet av Det skandinaviske bjorneprosjektet, på
oppdrag fra Miljødirektoratet. Den tar utgangspunkt i det innsamlede DNA-materialet og
bygger blant annet på kunnskap om fordeling mellom kjønn og alder i den svenske
bjørnebestanden. Den baserer seg også på kunnskap om hvor ofte binnene føder og hvor
gamle de er første gang de føder, samt størrelsen på leveområdene og dødeligheten i
bestanden. Parameterne justeres så i forhold til ulikheter mellom Sverige og Norge, før det
mest sannsynlige antallet kull blir beregnet. BKS-modellen (Bischof & Swenson 2010)
beregnet at det i region 8 var 2,3 ynglinger i 2012, 2,4 ynglinger i 2011 og i 2010, mot 2,0 i
2009 og 2,5 i 2008.

Fra og med 2009 har det i region 8, i områder med fast bestand av binner, årlig blitt samlet
ekskrementer og hår fra bjørn til DNA-analyse. Sammen med SNO har elgjegere en sentral
rolle i denne innsamlingen. Fylkesmannen sender hvert år ut innsamlingsmateriell til
elgjaktlag i bjørneområder. Rovviltnemnda vil oppfordre også andre, spesielt sausankelag,
som ferdes i bjørneområder til å samle inn og levere ekskrementer og hår fra bjørn. Årlig skal
det trekkes premier blant de som har levert inn prøver. Hver bjørn som det blir analysert DNA
fra gis en ID. Denne er søkbar i rovbasen, slik kan en følge et individ å se alle steder det er
samlet DNA fra en bestemt bjørn. To arbeidsgrupper har startet arbeidet med å forbedre og
samordne overvåkningsmetodene på brunbjørn og ulv i Norge og Sverige. Målet er en bedre
oversikt over bestandene uavhengig av landegrenser. Gruppene skal være ferdige med sitt
arbeid 15. oktober 2013.

Brunbjørnbestanden
I region 8 er det tre adskilte A-områder for bjørn, bestandsmålet er 6 årlige ynglinger: én i
indre Troms, tre i Anarjohka, Karasjok og Kautokeino samt to ynglinger i Pasvik, Sør-
Varanger kommune.

Norges grense til Russland går mot Murmansk fylke som omfatter hele Kolahalvøya.
Brunbjørn er en vanlig art på Kolahalvøya, hvor det trolig flnnes rundt 500 individer. Men
utbredelsen er ujevn, og bestanden har klart flere hannbjørner enn hunnbjørner, noe som er
typisk for brunbjørnpopulasjonen i nord (Olga Makarova og Anatoly M. Khokhlov, Barents
watch 2008). Her er tettheten størst rundt tamreinområder i Lovozero og i de sørlige
skogområdene: Tersk, Kandalaksha og Kovdor. Øst for Finland og sør for Murmansk ligger
republikken Karelen. Her vet vi lite om tettheten av brunbjørn. Men i Arkhangelsk litt lengre
øst finnes det omtrent 8 000 brunbjørner. Området er i areal litt større enn Norge, og det har
svært lav befolkningstetthet.

Den svenske bjørnebestanden ble i 2008 beregnet til om lag 3 300 bjørner, og det er beregnet
at den øker med 4,4 prosent årlig (Bjornens status og okologi i Skandinavia, rapport 2010 —3
fra Det skandinaviske bjorneprosjektet til Miljoverndepartementet, Swenson J.E. et. al.).
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På Finsk side, nær grensen til Finnmark, mellom Inarijärvi og norskegrensa, kunne Tuomo
011ila, overinspektør ved Metsdhallitus naturtjenester (tilsvarende Statskog i Norge), den
19.8.2011 opplyse om at de per dato kjenner til at det i området lever fire til ti bjørner.
Bjørnebestanden i Finland er tettest i den sørlige halvdelen av landet (Figur 4).

2910

191119.,

•• 4

t.
RICTI"lolulkknus

Figur 4. Beregnet utbredelse av bjørn i Finland, 2010, på grunnlag av innmeldte observasjoner. Grønt
til rødt indikerer henholdsvis få og mange observasjoner. Kilde: RKTL/Petotutkimus. Foto: Stein Ø.
Nilsen

I 2012 ble det i region 8 identifisert 55 bjørner: i Finnmark 49, herav 23 hanner og 26 binner, i
Troms 6, herav 5 hanner og én binne.

12011 ble det i region 8 identifisert 58 bjørner: i Finnmark 46, herav 23 hanner og 23 binner, i
Troms 12, herav 5 binner og 7 hanner.

I 2010 ble det i region 8 identifisert 55 bjorner (Figur 5): i Finnmark 34. herav 18 hanner og
16 binner, i Troms 21, herav 9 hanner og 12 binner. Også i 2009 ble det identifisert 55
bjorner: i Finnmark 32, herav 18 hanner og 14 binner, i Troms 23, herav 14 hanner og 9
binner.

Over årene 2010-2012 gir dette en binneandel tett opptil 50 prosent i region 8. Gjennom
rovviltforliket av 2011 er antall binner satt til 6,5 per yngling. Om en regner med dette
forhåndstallet vil det ut fra antall registrerte binner trolig ha vært fire årlige ynglinger disse
årene. Altså to ynglinger mindre enn bestandsmålet. Legg merke til at BKS-modellen både i
2011 og 2010 beregnet 2,4 ynglinger i region 8. Mens Stortingets rovviltforlik av 2011 har
satt antall binner til 6,5 per yngling, noe som både for 2010 og 2011 gir følgende regnestykke
for region 8: 28 binner / 6,5 = 4,3 ynglinger. Miljøverndepartementet legger til grunn at BKS-
modellen gir den best tilgjengelige informasjon, og at den folgelig skal brukes. Faktoren på
6,5 binner per yngling avgjor altså ikke hvorvidt bestanden er på bestandsmålet.

Rovviltnemnda har myndighet til å fatte vedtak om kvote for felling av bjorn når bestanden
ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen. Videre har rovviltnemndene
vedtaksmyndighet for bjorn når det er ti ynglinger eller mer av bjorn i Norge.
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Miljoverndepartementet kan beslutte unntak fra bestemmelsene om vedtaksmyndighet for
bjørn dersom det foreligger særskilte grunner. Nemndas myndighet skal for bjørn baseres på
de siste dokumenterte data om siste års ynglinger fra Nasjonalt overvåkning_sprogram for
rovvilt.

•

•
•
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Hano (27 individer)

Nain (28 individer) •11,
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16k
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Figur5. Geografisk fordeling av 55 bjørn i Troms og Finnmark, påvist med DNA-analyse i 2010.
Figuren viser et punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises
et punkt som er prøvenes geografiske midtpunkt. Kart til venstre viser 27 hannbjørner (blå), og kart til
høyre viser 28 hunnbjørner (rød). Kilde: Rovdata, Norsk institutt for naturforskning

Avgangbrunbjørni Tromsog Finnmarki årene2000-2013
Troms 

I Troms har det i tidsrommet 2000—juli 2013 blitt felt fire bjørner. Den 22.9.2001 ble det felt
én tre år gammel hann i Saltdalen, Tromsø kommune. Neste bjørn ble felt åtte år senere: den
12.6.2009 ble én tre år gammel hannbjørn felt ved skadefelling i Salangsdalen, Bardu
kommune. Den 12.9.2011 ble det ved jakt felt én 3-5 år gammel hunnbjørn i Sørdalen,
Målselv kommune. Den 3.8.2012 ble det ved skadefelling felt én hannbjørn i Skardalen,
Kåfiord.

Finnmark 

I Finnmark har det i tidsrommet 2000—juli 2013 vært en kjent avgang på 29 bjørner (Tabell 2).
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i tidsrommet 2000—juli2013. Viltlovens § 14a ble opphevetTabell 2, Kjent avgang av bjørn i Finnmark
av naturman foldloven 19. 'uni 2009, hvor 18c erstattet viltlovens 14a

Dødsdato
17.5.2013

15.9.2012
11.7.2012

26.6.2012
15.5.2012
17.9.2011
1.7.2011

12.6.2011

7.9.2010
10.8.2010
4.9.2009

1.7.2009
23.7.2009

21.7.2009

29.6.2009
27.7.2008
22.5.2008

1.9.2007
5.8.2007
21.7.2007

28.6.2007

20.9.2006
2.7.2006

7.10.2005
4.8.2005
26.8.2003

15.8.2003

8.10.2001
30.5.2000

Kommune
Sør-Varanger
Karasjok
Sør-Varanger
Sør-Varanger
Sør-Varanger
Tana
Sør-Varanger
Sør-Varanger
Sør-Varanger
Sør-Varanger
Sør-Varanger
Sør-Varanger
Sør-Varanger
Sør-Varanger
Sør-Varan er
Sør-Varanger
Sør-Varanger
Sør-Varanger
Porsanger
Sør-Varanger
Sør-Varan er
Unjårga/Nesseby
Sør-Varanger
Un.årga/Nesseby
Sør-Varan er
Sør-Varanger
Sør-Varanger
Kåråsjohka/Karasjok
Sør-Varanger

K'ønn Dødsårsak
(31 skadefelling

5 jakt
felling, naturmangfoldloven § 18c
skadefelling
skadefelling
jakt
felling, naturmangfoldloven § 18c
fellin , naturmangfoldloven § 18c

jakt
skadefelling
jakt

ukjent ukj ent
skadefelling
fellin , naturmangfoldloven § 18c
skadefelling
felling, viltloven § 14a. Sær lige tilfeller

fellin , viltloven § 14a. Særl i e tilfeller

jakt
skadefelling
skadefelling

skadefelling
fellin

ulykke
skadefelling

fellin , viltloven § 14a. Særlige tilfeller
felling, viltloven § 14a. Særlige tilfeller

ukjent ulovli felling

nødverge
sykdom

4.1.3 Jerv —overvaking og bestandssituasjon

Jervebestanden i Norge blir overvåket ved å registrere hvor mange valpekull som blir født
hvert år, og ved å analysere DNA fra jerv. Statens naturoppsyn kontrollerer fra mars og utover
våren og sommeren hiplasser hvor det tidligere er registrert at jerv har født valper. Det blir
også lagt ned en betydelig innsats i å lete etter hiplasser i nye områder. Tips som fører til funn
av yngling på lokalitet som tidligere ikke er kjent av forvaltningen utløser en dusør på 15 000
kroner (skattepliktig). Dette forutsetter at lokaliteten blir kontrollert og yngling blir
dokumentert av Statens naturoppsyn. DNA-analysene som på landsbasis årlig gjøres fra
mellom 1 200 og 1 500 prøver av jerveekskrementer, gir grunnlag for sikrere estimater på
bestandsstørrelsen, og de gir kunnskap om kjønnssammensetning, inn- og utvandring,
overlevelse, reproduksjon og slektskapsforhold. Det blir også utført DNA-analyser av
vevsprøver fra alle individene som er felt ved skadefelling eller lisensfelling.
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Jervebestanden i Skandinavia har siden 1998 og frem til 2010 økt fra cirka 600 til om lag
1000 jerver (Figur 6). I 1998 utgjorde den Norske delen av bestanden cirka 200 individer, mot
omtrent 350 i 2010.

I Skandinavia er populasjonen av jerv delt inn i tre bestander, som er genetisk forskjellig fra
hverandre. Den sørvestlige bestanden lever vest for Østerdalen i Norge. Øst og nord for
Østerdalen lever en stor bestand, som også inkluderer jerv i Nord-Trøndelag, Nordland og
Sverige. Den nordlige bestanden, som også inkluderer Nord-Finland (Figur 7), skilles fra den
østlige omtrent ved grensa mellom Troms og Nordland. I Nordland (rovviltregion 7) er
bestandsmålet ti årlige ynglinger av jerv, i snitt for årene 2010 til 2012 ble det registrert 13
ynglinger i Nordland. Norsk rovviltforvaltning har i dag lite kunnskap om hvor mye jerv som
finnes i våre nærområder på russisk side og i Nord-Finland. Men i NINA Rapport 732 «Jårv i
Skandinavien —status och utbredning 1996-2010» konkluderes det med at det bør prioriteres i
skandinavisk jervforvaltning å øke kunnskapen om i hvilken grad den skandinaviske
populasjonen har kontakt med østligere populasjoner.

1996-1998 Ltalga,A
Figur 6. Kjente jerveynglinger i Sverige og Norge i årene 1996-1998 og 2008-2010.
Fargemarkeringen illustrerer en buffersone på 20 km rundt registrerte ynglinger (svarte kryss) og rød—
gul indikerer henholdsvis høy og lav tetthet av ynglinger i løpet av disse årene. Merk at det er
ynglinger i Finland og Russland som ikke kommer frem av disse kartene. Kilde: Rovdata, Norsk
institutt for naturforskning
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Figur 7. Til venstre: Trekanter angir 71 jerveynglinger i Norrbottens lån, Sverige, under registrering
2012, grønne trekanter angir 55 sikre ynglinger, gule trekanter angir 16 sannsynlige ynglinger. Kilde:
Rovdjursinventeringen 2011-2012 i Norrbottens lån, Lånsstyrelsens rapportserie 14/2012. Til høyre:
Beregnet utbredelse av jerv i Finland, 2010, på grunnlag av innmeldte observasjoner. Grønt til rødt
indikerer henholdsvis få og mange observasjoner. Kilde: RKTL/Petotutkimus

I region 8 er bestandsmålet for jerv ti årlige ynglinger, hvorav tre skal være i Finnmark og sju
i Troms. Persson og Brøseth (2011) kom frem til at det for hver yngling av jerv er 6,27 jerver
i bestanden. Ved å bruke dette tallet vil vi finne at bestandsmålet i region 8 er 63 jerv: 19 i
Finnmark og 44 i Troms. Bestanden har gjennom årene 2005-2012 vært tilnærmet det
dobbelte av bestandsmålet (Tabell 3) (Figur 8). Dette til tross for at avgangen av,jerv, spesielt
2009-2012, har vært høy (Tabell 4). I 2012 ble det i Troms funnet 18 lokaliteter hvor SNO
enten dokumenterte eller sannsynliggjorde at det hadde vært yngling, i fire av disse ble det
gjennomført hiuttak, hvorpå tre voksne tisper ble tatt ut. I Finnmark var det i 2012 ti
dokumenterte ynglinger, her ble det gjennomført fem hiuttak, hvorpå en voksen tispe ble tatt
ut.

Tabell 3. Antall registrerte ynglinger av jerv i Finnmark og Troms samt samlet for region 8 i årene
2001 til 2012. Tallene viser dokumenterte og antatte ynglinger, og er inkludert eventuelle hiuttak.
Varierende vær- og snøforhold i registreringsperioden, samt varierende innsats i tid og personell kan
være medvirkende til variasjoner i resultatene fra år til år. Legg merke til at gjennomsnittlig antall
ynglinger de tre siste årene er mer enn det dobbelte av bestandsmålet på ti ynglinger. Kilde: Det
nasbnale overvåknin s ro rammet for store rovd r
Ar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Finnmark 7* 3 3 1 10 4 11 5 6 6 6 10

Troms 7 7 8 8 10 13 9 12 13 17 12 18

Region 8 14 10 9 9 20 17 20 17 19 23 18 28

*- Inkluderer to dokumenterte yndelokaliteter basert på skutte tisper med foster (hbv. 12.1.2001 oz 16.1.2001)
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Figur 8. Dokumenterte ynglinger av jerv i region 8 i årene 2001-2011. Kilde: Rovdata, Norsk institutt
for naturforskning

Tabell 4. Kjent avgang av jerv i Finnmark og Troms samt samlet for region 8 i jaktårene (1. april til 31.
mars) 2001/2002 til 2012/2013. Tallene viser all kjent avgang, ikke bare jakt, skadefellinger og hiuttak.
Kilde: Rovbase 3.0 er 18.6.2013








År 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
Finnmark 6 6 5 1 4 8 17 15 21 21 19 40
Troms 9 8 8 9 7 21 7 11 21 20 23 28

Re ion 8 15 14 13 10 11 29 24 26 42 41 42 68

Vi regner et rovviltår fra 1. juni til 31. mai. I løpet av rovviltåret 2012-2013 var det i region 8
kjent avgang på 45 jerver: 26 i Finnmark og 19 i Troms, to av dem i Troms var unger (Tabell
5).

Tabell 5. Kjent avgang av jerv i region 8 fra og med 1. juni 2010 til og med 31. mai 2013. Symbolene
d, y, og J indikerer henholdsvis hann, hunn og valp. «Ukjent» angir valper som er funnet døde, men
hvor dødsårsak ikke er k'ent. Kilde: Rovbase 3.0 er 9.7.2013

1.6.-31.5 Fylke LisensfellingSkadefelling Hiuttak Ukjent Totalt Avgang Avgangunntatti

2012-2013
Finnmark 2d, 2Y 13, 9Y 15d, 11y 26 26

Troms 6d, 4Y 36, 3, 1, 21 9(3',8, 2J 19 17

2011-2012
Finnmark 1y 7, sy 12, 9J 7d, sy, 9 J 24 15

Troms 5d, 4Y 7c'S 3 , 7J 11 12(3, 7, 8J 27 19

2010-2011
Finnmark 4d, 1y 8d, 2y 3y, 5J 1 12d, sy, 61 24 18

Troms 13', 1y 3c3 5y 1, 3J 2.1 4d, 7y, 51 16 11

4.1.4 Gaupe —overvåking og bestandssituasjon

Gaupebestanden i Norge blir hovedsakelig overvåket ved årlig å registrere antall
familiegrupper, som er mordyr fulgt av årsunger. De fleste registreringer skjer på sporsnø.
Registreringsperioden varer fra 1. oktober og ut februar. Årsaken til at registreringene ikke
varer lenger, er at voksne dyr går sammen i paringstiden i mars, og derfor feilaktig kan bli
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vurdert å være familiegrupper. For dokumentasjon av familiegrupper må observasjoner av
dyr, spor eller sportegn meldes til SNO, som da sender rovviltpersonell ut i felt. Innen region
8 gis det 15 000 kroner (skattepliktig) i dusør for meldinger om funn av nye familiegrupper
som dokumenteres av SNO.

Ut fra alle bekreftede observasjoner, både dokumenterte og antatt sikre. beregner Rovdata
hvor mange familiegsupper som minimum lever i Norge det enkelte år. 1 2013 fant de at det
var 10 familiegrupper i region 8, sju i Finnmark og tre i Troms, i 2012 fant de at det var 13
familiegrupper i region 8, sju i Finnmark og seks i Troms, i 2011 fant de at det var 11,5
familiegrupper i region 8, av disse var 5,5 i TromS og seks i Finnmark (Figur 9). Over årene
2011-2013 var det gjennomsnittlig 11,5 reistrerte familiegrupper i regjonen, dette mot 13,16
i 2010-2012 (Tabell 6). Beregningene som har data tilbake til 1997 (Tabell 7) tar
utgangspunkt i avstandsregler som benyttes til å skille familieizrupper fra hverandre. Reglene
er regnet ut ved å se på hvor langt radiomerkede gauper i Skandinavia forflytter seg, og på
hvilke leveområder de har. 1 beregningen inngår o.(zså data på døde årsunger og
fotodokumentasjon av familiegrupper eller unger.
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2002
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C 2008
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2011

Figur 9. Dokumenterte familiegrupper av gaupe i region 8 i årene 2001-2011. Kilde: Rovdata, Norsk
institutt for naturforskning. I 2011 delte region 8 en yngling med region 7 (Nordland). Derfor regner vi
at det var 11,5 gaupeynglinger i region 8 dette året. Region 8 delte også en yngling med Sverige, og
en yngling med Finland. Disse ynglingene deles ikke opp, men teller altså som en hver

Gaupe. Foto: Stein Ø. Nilsen
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Tabell 6. Antall familiegrupper av gaupe før jakt fordelt på fylker og A- og B-områder i
forvaltningsregion 8 i årene 2010-2013, samt gjennomsnittet for årene 2010-2013. Fordeling mellom
områder er basert på hvor familiegruppa er registrert. Registreringsperioden varer fra 1. oktober til ut
februar i registreringsåret. Forvaltningsmålet i region 8 er ti årlige ynglinger, fire i Finnmark og seks i
Troms
År




2010




2011




2012




2013




Snitt 2011-2013




A B Total A B Total A B Total A B Total Totalt

Finnmark 3 3 6 3 31 6 4 3 7 4 3 7 6,66

Troms 9 0 9 5 0,5 5,5 4 2 6 3 o 3 4,83

Region 8 12 3 15 8 3,5 11,52 8 5 13 3 7 3 10 11,50
'En av ynglingene deles med Finland, men telles her som en yngling.
`Region 8 deler en yngling med region 7, denne er delt mellom regionene. Region 8 deler også en yngling med Sverige og en yngling med
Finland. Disse ynglingene deles ikke opp, men telles altså som en hver.
3Region 8 deler to ynglinger av gaupe med region 7. Region 8 deler en yngling med Sverige og en yngling med Russland. Disse ynglingene
deles ikke opp, men teller altså som en hver.

Tabell 7. Antall familiegrupper av gaupe før jakt, registrert i perioden 1997-2013, beregnet med
normale avstandskriterier. Kilde: NINA Ra ort 960
Âr 1997 1998 1999 z000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Region 8 7,5 7,5 5 6,5 6,5 8 10 3 3,5 5,5 12 9 9 15 11,5 13 10

I tillegg til registrering av familiegrupper, blir utviklingen i bestanden av gaupe også fulgt ved
å telle gaupespor over fastlagte takseringslinjer i terrenget. I deler av landet er det opprettet
faste nettverk, bestående av tre kilometer lange linjer, hvor kryssende spor fra gauper blir
registrert hver vinter. I region 8 er det ikke organisert noen slik taksering, men en metode der
SNO aktivt søker for å registrere gaupe er per 2013 igangsatt.

I Norge ble gaupebestanden før reproduksjonssesong og før kvotejakta 2012 beregnet til å
være mellom 384 og 408 dyr (NINA rapport 859). Scandlynx-forskere har utviklet en modell
for å beregne gaupebestandens utvikling over tid. Modellen blir beskrevet i NINA rapport
774. På bakgrunn av informasjon som var tilgjengelig i etterkant av kvotejakta i 2012
beregnet modellen at vi i region 8 ville ha 12,9 (mellom 8,2 og 19,0) familiegrupper før
kvotejakt i 2013. Sannsynligheten for at region 8 i 2013 skulle ligge under bestandsmålet var
på 23 prosent. Estimert antall voksne hunndyr som kan høstes per familiegruppe for at
bestanden skal holdes stabil er 0,43 (NINA rapport 774).

Ved gauperegistrering brukes ikke DNA-analyser, grunnen er at det i løpet av et
prøveprosjekt vinteren 2006/2007 ble funnet svært få prøver, gauper er som kattedyr flest
renslige, de graver over avføringen. Et aktuelt alternativ til prøver av ekskrementer kan være
prøver av avsetninger fra urinen til gaupe i snø. DNA-analyser av snøprøver med urin fra ulv
og jerv har gitt lovende resultater. Rovdata vil derfor se på muligheten for å bruke urin fra
gaupe i overvåkingen av arten.

I Norrbottens lån, Sveriges nordligste fylke, som i vest grenser til Nordland og Troms
fastsatte Viltforvaltningsdelegationen i 2010 et forvaltningsintervall på 28-43 ynglinger i
Nordbotten. For at Lånsstyrelsen skal ha mandat til å tildele kvoter må bestanden ligge over
intervallets minimum. I Norrbotten har Lånsstyrelsen et bestandsmål på 35 årlige
gaupeynglinger. Lånsstyrelsen i Norrbotten ga en kvote på 18 gauper for jakta 2012.
Gaupejakta varer her fra 1. mars til 15. april. Kvoten var basert på at det gjennomsnittlig de
tre foregående årene var registrert 38 ynglinger (Beslut om licensjakt efter lodjur i
Norrbottens lån år 2012, datum 31.1.2012). I 2012 ble det registrert 46 sikre gaupefamilier
(Figur 10).
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Figur 10. Til venstre: Grønne punkter angir sikre registreringer av ulike gaupefamilier registrert i
Norrbottens lån, Sverige, under registreringsåret 2011/2012. Kilde: Rovdjurinventerigen 2011-2012 i
Norrbottens lån, Lånsstyrelsens rapportserie 14/2012. Til høyre: Beregnet utbredelse av gaupe i
Finland, 2010, på grunnlag av innmeldte observasjoner. Grønt til rødt indikerer henholdsvis få og
mange observasjoner. Kilde: RKTL/Petotutkimus

Andrén rn.fl. (2002) har vist at antall gaupeindivider i bestanden, med en viss
usikkerhetsfaktor, kan regnes ut fra antall familiegrupper i februar. Studiet tok for seg tre
ulike områder i Skandinavia (Tabell 8). Og korn frem til at antall individer per familiegruppe
varierte med byttedyrtetthet. Ut fra resultatene i disse tre studiene har Rovdata i NINA rapport
724 delt Norge inn i tre byttedyrkategorier: «høy tetthet» fra Bergslagen, «lav tetthet» fra
Hedmark og «Tamrein» fra Sarek. Når Rovdata beregner hvor mange gauper som finnes i
Norge, ganger de antall registrerte familiegrupper med forhåndstallene for antall individer per
familiegruppe, avhengig av hvor i Norge gaupefamilien er registrert. Videre ligger det en viss
usikkerhet i beregningen av hvilke registreringer som dreier seg om samme farniliegruppe.
Også her benytter Rovdata ulike avstandsregler, som avhenger av hvilken byttedyrkategori
området hvor registreringen er gjort sokner til. I region 8 brukes forhåndstallet 6,14 for antall
individer per familiegruppe.

Tabell 8. Andr&) m.fl. (2002) kom frem til disse forhåndstallene, med vist usikkerhet, for antall gauper
i bestanden beregnet ut fra antall familiegrupper i februar. I region 8 brukes forhåndstallet 6,14 for
antall individer er familie ru e
Område B ed rkate ori
Sarek tamrein
Hedemark lav tetthet
Ber sla en høy tetthet

Gennomsnitt

Antall individerer familie ru eUsikkerhet
6,14 ± 0,44
6,24 ± 0,73
5,48 ± 0,40

5,95 ± 0,64
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4.1.5 Kongeorn —overvåking og bestandssituasjon

Kongeørn i Norge blir i dag overvåket ved å kartlegge nåværende og tidligere hekketerritorier
over hele landet, dette gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Det er
imidlertid ikke full oversikt over Norges kongeørnbestand. I rovviltforliket 2011 ble det
skrevet at «Kongeørn må inngå i overvåkningsprogrammet på lik linje med de øvrige
rovviltartene, og kartlegging av kongeørnbestanden må ferdigstilles så raskt som mulig.» Den
intensive overvåkingen av kongeørn er per juni 2012 iverksatt innenfor ti av tolv utvalgte
områder i Norge (Figur 11). I hvert av disse områdene vil det over tid bli fulgt opp 15 faste
territorier innenfor et område med radius på cirka 50 kilometer. I region 8 er overvåkningen
per juni 2012 iverksatt på Ringvassoya og på Finnmarksvidda. I region 8 gis det 5 000 kroner
(skattepliktig) i dusør for melding om reirlokalitet for kongeørn som dokumenteres av SNO
og som ikke tidligere er kjent av forvaltningen.

Figur 11. Områder i Norge hvor det planlegges intensiv overvåking av kongeørn. Røde punkter viser
TOV-områder med etablert overvåking av ungeproduksjon hos kongeørn (TOV = Program for
terrestrisk naturovervåking). Kilde: Rovdata
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Det er i dag mulig å slå fast blant annet individ, kjønn og slektskap for kongeørn gjennom
DNA-analyser av mytefjær fra voksne fugler og fjær fra unger. Per 2012 blir det imidlertid
ikke utført slike analyser gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt.

Da kongeørn ble fredet her til lands i 1968 var bestanden trolig på sitt laveste i moderne tid.
Det er anslått at bestanden den gang talte mellom 344 og 524 territorielle par, bestående av
voksne individer. Etter fredningen har bestanden økt i snitt cirka tre prosent hvert år frem til
2008. I 2008 ble bestanden av kongeørn i Norge beregnet å være mellom 1 176 og 1 454 par. I
snitt produserer disse parene 0,5 utflyvende unger hvert år. Dette antallet kan imidlertid
variere en del fra år til år og fra sted til sted. Det mest oppdaterte estimatet vi har på
kongeørnbestanden i region 8 er fra 2008 og er hentet fra Kartlegging av kongeorn på kysten
av Nord-Norge, ved Karl Birger Strann. Her ble det estimert at vi i Finnmark hadde 140-160
hekkende par, hvorav omtrent 40 prosent hekket på kysten. Mens estimatet for Troms var på
200-230 hekkende par, hvorav omtrent 50 prosent hekket på kysten.

Satellittmerkinger har vist at de aller fleste ungfuglene drar vekk fra hekkeområdene i
Finnmark i oktober. De fleste drar da sørover inn i Finland og Nord-Sverige, men trekk
østover til Russland og vestover til Vesterålen og Lofoten er også registrert (NINA Rapport
680, Kongeørn i Finnmark, Prosjektrapport 2010, Karl-Otto Jacobsen et. al.).

Ung kongeorn i flukt. Foto: Karl-Otto Jacobsen
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5. HUSDYRNÆRINGEN—OMFANG OG TAPSUTVIKLING

De største direkte konfliktene mellom rovvilt og husdyr gjelder først og fremst tap av sau på
utmarksbeite. Kun unntaksvis har det vært tap av storfe eller geit på grunn av rovvilt. I 2012
ble det registrert 138 153 sau og lam på utmarksbeite i regionen. Av disse var 114 605 fordelt
på 518 bruk i Troms, og 23 548 var fordelt på 115 bruk Finnmark.

5.1 Omfang

Sauehold betyr mye for sysselsetting og bosetting innen regionen 8. De siste 17 årene har
antall sauebruk og antall sau på utmarksbeite avtatt (Figur 12).

Når det gjelder antall sau på utmarksbeite har det vært en liten nedgang i begge fylkene, mens
antall sauebruk er over halvert de siste 17 årene. Nedgangen har først og fremst bakgrunn i
den økonomiske utviklingen i næringa over flere år. Konsekvensen av denne utviklingen blir
at en får færre bruksenheter og flere dyr per bruksenhet, som igjen fører til større
konsentrasjon av dyr på de områdene som beites. I en del områder, spesielt i indre deler av
Troms samt Sør-Varanger kommune i Finnmark, har bortfallet av bruk vært nært eller direkte
knyttet opp mot store og vedvarende tap av sau til rovvilt.

Antall sau og antall sauebruk i Troms og Finnmark

~Antall sau på utrnarksbeite i Trerns

--Antall bruk med sau på utrnarksbeite i Troms

weeeAntall sau på utmarksbeite i Finnmark

-Antall bruk med sau på utmarksbeite i Finnmark
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Figur 12. Utvikling i antall sauebruk samt antall sau på utmarksbeite i Troms og Finnmark i årene
1996-2012. Legg merke til at det er søyler for hvert andre år til og med 2010. Kilde: søknader om
produksjonstilskudd per 31.7.2012

5.2 Arealbruk og organisering av beitelag

Omtrent 90 prosent av sauebrukene i Troms og Finnmark, er medlemmer av et beitelag.
Beitelagene er ujevnt fordelt i regionen, og det er stor variasjon i tettheten av sau i de ulike
beiteområdene (Figur 13 og 14) Beitelagene har som hovedoppgave å organisere beitebruken
slik at beitene blir best mulig utnyttet, samt å samordne og effektivisere tilsynet med dyrene
for å hindre tap på beite. Beitelagene organiserer også andre fellesoppgaver som for eksempel
nedsanking om høsten, oppsetting av sperregjerder og saltslikkesteiner med mer. Ordningen,
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som kalles «organisert beitebruk» (OBB), støttes med midler fra regionalt miljøprogram
(driftsmidler) samt at det er en egen investeringsordning til tiltak i beitefelt.

Kalvingsornraderen

Sau pr. km2

0- 9

10 - 25

26- 50

51 - 75

76 - 97

&r'

7

7

12 TEGNFORKLARING

Neiden beitelag BA 7. Tana beitelag
Persfjord beitelag 8. Olderfjard & Smørtjard sauavs1ag
VadsQfbeite1ag BA 9. Lakselv og Brennelv beitelag
Jakabselv beitelag BÅ 10. Ko1vik og omegn beitelag
Klubvik beitelag 11. Store Brekkarfjord b eit e1ag

6. Unjårgga dolos såvzza searvi Nesseby vi11saulag 12. Alta saubeitelag BA.

Figur 13. Oversikt over beitelagene i Finnmark. Viser tettheten av sau (voksne + lam) fordelt på
beiteområder (beitelag). Viser også kalvingsområder for rein. Kilde: Organisert beitebruk 2010 samt
Kilden —Skog og landskap

Lam på utmarksbeite. Foto: Stein Ø. Nilsen
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Nordreisa sankelag
Arnøy sankelag BA
Spåkenes og omegn sankelag
Indre Kåfiord sausankelag
Manndalen sausankelag
Skibotn sausankelag
Kitdalen beitelag
Jægervatnet sankelag
Kjosen-Fastdalen sankelag
Østre Ullsfiord sankelag
Lyngsalpene sausankelag
Vannøya sankelag
Reinøya sausankelag
Kvaløya sanke- og beitelag BA
Balsfiord og Storfiord beitelag BA
Kraksletta sauesankelag
Ytre Malangen beitelag
Fagerfiell beitelag BA
Målselv sankelag BA
Mauken beitelag BA
Lenvik midtre sauesankelag BA
Nordsenja beitelag
Snyfien beitelag BA
Sørli og omegn sauesankelag
Nattmålshaugen beitelag BA


Vesterfjell/Bryghaug beitelag
Stonglandet beitelag
Sørreisa sankelag
Middagsfjell beite og sankelag BA
Dyrøy beitelag BA
Bardu sauesankerlag
Øvre Salangen sankerlag
Nordsia sauesankelag
Andørja sankelag
Rolløya beitelag
Tennevoll sausankelag
Fjordbotn/Årstein sankelag BA
Skånland beitelag BA
Bjarkøy sankelag
Vågsfjord beitelag
Ytre Grytøy sankelag
Grytøy beitelag
Trondenes sankelag BA
Trastad Elde beitelag BA
Berg Vikeland sausankelag
Kveøy sankelag
Vik beitelag BA
Sørvik sankelag BA
Austerfjord beitelag BA
Gullesfiord sankelag BA

•

Figur 14. Oversikt over beitelagene i Troms 2010. Viser tettheten av sau (voksne + lam) fordelt på
beiteområder (beitelag). Viser også kalvingsområder for rein, områder for svensk rein som kalver i
indre Troms er ikke avmerket. Kilde: Organisert beitebruk 2010 samt Kilden - Skog og landskap
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5,3 Tapstall, dokumentasjon og erstatning

Finnmark
I 2012 ble det utbetalt nær 1,5 millioner kroner i erstatning for 651 sau. Omsøkt tap var på
1206 sau (Tabell 9). I Finnmark ble det i 2012 sluppet 1198 færre sau og lam enn i 2011. De
totale tapene, målt i prosent, gikk ned fra 2011 (8,5 %) til 2012 (8,2 %). I 2011 ble det
dokumentert 75 sau drept av fredet rovvilt, i 2012 ble kun 20 sau dokumentert/antatt drept av
fredet rovvilt.

I 2011 ble totaltapet oppgitt til 1 606 sau. Av disse ble 1 056 lam og 349 søyer omsøkt som
rovviltdrept, hvorav Fylkesmannen erstattet 633 lam og 203 søyer.

I 2010 ble det utbetalt rundt 1,5 millioner kroner i erstatning for 117 søyer og 490 lam som
drept av fredet rovvilt. Dette var en nedgang siden 2009 hvor 2,8 millioner ble utbetalt i
erstatning. I 2010 ble totaltapene oppgitt til 296 søyer og 1 048 lam, av disse ble 265 søyer og
962 lam søkt erstattet som drept av fredet rovvilt.

Tabell9. Oversikt over sau i Finnmark. «SLF» viser antall sau og lam på utmarksbeite oppgitt i
Statens landbruksforvaltning sin liste over produksjoner per 31.7. det enkeite år. «OBB» og «Totaltap»
angir totalt antall sau og lam sluppet på utmarksbeite samt totaltap, begge er hentet fra statistikk i
organisert beitebruk. «Søknader» angir antall søknader om erstatning for tap og følgekostnader når
husdyr blir drept eller skadet av rovvilt Fylkesmannen har mottatt. «Sluppet», «Tap» og «Omsøkt»
angir antall sau de som har søkt om erstatning oppgir å ha sluppet, tapt totalt samt tapt til fredet
rowilt. «Erstattet» angir antall sau Fylkesmannen har tilkjent erstatning for. «Dok.» angir antall sau
som i rovbasen av SNO er dokumentert eller antatt tatt av rovvilt. Både dokumentert og antatt regnes i
erstatningssammenheng som dokumentert. «and. erst.» angir andelen av de sauer som slippes på
beite som blir erstattet som rovviltdrept. «and. omsøkt» angir andelen av de sauer som slippes på
beite som blir omsøkt erstattet som rowiltdrept. «and. tot. tap» angir andelen av de sauer, innen
or anisert beitebruk, som sli es å utmarksbeite som ikke blir 'enfunnet i live

Ar SLF OBB Totaltap Søknader Sluppet Tap Omsøkt Erstattet Dok. and. erst. and. omsøkt and. tot. tap

2000 25 442 19 841 1 356 49 8 549 1 093 1 039 549 22 2,16 4,08 6,83

2001 25 120 19 736 1 467 48 10 120 1 176 1 104 685 58 2,73 4,39 7,43

2002 26 288 21 263 1 374 47 10 064 1 050 997 624 46 2,37 3,79 6,46

2003 26 304 21 345 1 169 46 11 154 988 819 547 32 2,08 3,11 5,48

2004 25 872 20 102 1 229 38 8 879 911 832 372 8 1,43 3,22 6,11

2005 27 084 21 400 1 581 48 11 149 1 413 1 289 852 126 3,15 4,76 7,39

2006 25 158 20 953 1 645 40 9 842 1 272 1 177 807 45 3,21 4,67 7,85

2007 24 920 19 346 1 424 52 13 102 1 341 1 252 735 80 2,95 5,02 7,36

2008 24 882 20 640 1 875 56 14 848 1 884 1 776 963 90 3,87 7,14 9,08

2009 25 160 20 763 2 086 49 13 147 1 901 1 769 1 158 71 4,93 7,53 10,05

2010 24 370 20 022 1 596 39 10 629 1 347 1 227 607 57 2,49 5,03 7,97

2011 24 746 18 839 1 606 48 13 794 1 551 1 405 836 75 3,61 6,07 8,52

2012 23 548 16 558 1 360 39 11 199 1 331 1 206 651 20 2,76 5,12 8,2

Troms
I 2012 var omsøkte tap 4437 sau og lam, en økning på 553 dyr siden 2011. I 2011 var omsøkt
tap 3 884 dyr, en nedgang i omsøkte tap med 2 109 dyr siden 2010 (Tabell 10). I 2011 ble det
innen organisert beitebruk i Troms sluppet 7 009 færre dyr enn i 2010. Tapsprosenten av sau
på beite i organisert beitebruk var i 2012 på 3,8 for sau og 9,7 for lam, totalt 7,5 prosent.
Reduksjonen i tap på beite var på 1,6 prosent fra 2010 til 2011, mens tapet økte med 1 prosent
fra 2011 til 2012. Av de kadaver av sau og lam som Statens naturoppsyn undersøkte i 2012
ble 74 dokumentert eller antatt tatt av fredet rovvilt. Av disse var 25 til gaupe, 22 til
kongeorn, 17 til bjørn, fire til jerv og seks til uspesifisert fredet rovvilt.
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Tabell 10. Oversikt over sau i Troms. «SLF» viser antall sau og lam på utmarksbeite oppgitt i Statens
landbruksforvaltning sin liste over produksjoner per 31.7. det enkelte år. «OBB» og «Totaltap» angir
totalt antall sau og lam sluppet på utmarksbeite og totaltap, begge er hentet fra statistikk i organisert
beitebruk. «Søknader» angir antall søknader om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir
drept eller skadet av rowilt Fylkesmannen har mottatt. «Sluppet», «Tap» og «Omsøkt» angir antall
sau de som har søkt om erstatning oppgir å ha sluppet, tapt totalt samt tapt til fredet rowilt. «Erstattet»
angir antall sau Fylkesmannen har tilkjent erstatning for. «Dok.» angir antall sau som i rovbasen av
SNO er dokumentert eller antatt tatt av rovvilt. Både dokumentert og antatt regnes i
erstatningssammenheng som dokumentert. «and. erst.» angir andelen av de sauer som slippes på
beite som blir erstattet som rowiltdrept. «and. omsøkt» angir andelen av de sauer som slippes på
beite som blir omsøkt erstattet som rowiltdrept. «and. tot. tap» angir andelen av de sauer, innen
or anisert beitebruk, som sli es å utmarksbeite som ikke blir .enfunnet i live.

Ar SLF OBB Totaltap Søknader Sluppet Tap Omsøkt Erstattet Dok. and. erst. and. omsøkt and. tot. tap

2000 130 287 119 751 8 945 256 46 268 6 854 6 539 4 122 214 3,16 5,02 7,47

2001 134 985 123 823 8 346 262 49 189 6 195 5 889 3 671 209 2,71 4,36 6,74

2002 138 678 125 446 8 831 259 53 545 6 647 6 426 3 617 163 2,61 4,63 7,04

2003 139 526 126 573 8 721 269 60 034 6 829 6 378 3 396 133 2,43 4,57 6,89

2004 138 348 117 700 7 898 242 56 611 6 775 6 341 3 333 131 2,40 4,58 6,71

2005 136 377 122 683 9 962 238 58 933 7 941 7 318 4 183 163 3,07 5,37 8,12

2006 134 442 117 017 8 987 236 60 912 7 609 7 141 3 886 117 2,89 5,31 7,68

2007 126 393 111 073 8 664 210 56 620 7 027 6 605 3 734 128 2,95 5,23 7,80

2008 123 835 109 746 7 002 190 52 465 6 161 5 696 2 878 114 2,32 4,60 6,38

2009 122 461 108 253 7 415 185 55 578 5 766 5 341 2 229 80 1,82 4,36 6,84

2010 120 999 108 005 8 576 178 51 742 6 471 5 993 2 282 69 2,11 4,95 7,94

2011 111 671 100 996 6 444 144 43 509 4 349 3 884 1 274 51 1,14 3,48 6,38

2012 114 605 105 266 7 842 150 44 430 4 863 4 437 1 646 74 1,44 3,87 7,45

Sammensatte årsaker til variasjon i tap og dokumentasjonsgrad
Det er komplekse årsaker til variasjoner i så vel tap og dokumentasjonsgrad, som i
erstatningsutbetaling. I 2010 var store deler av region 8 kraftig berørt av overvintringsskader
på innmark. En påfølgende dårlig sommer gjorde at avlingssvikten ble omfattende. Her kan
også noe av forklaringen på at det ble sluppet vesentlig færre sau på utmarksbeite i 2011 enn i
2010 ligge. Flere saueeiere meldte at de på grunn av merarbeid med jordbearbeiding ikke
hadde kapasitet til å gå så mye tilsyn som de skulle ønsket. Det kan være én av årsakene til
den lave dokumentasjonsgraden i Troms i 2010. Vellykket tilsyn i et område kan gjøre at
rovviltproblemet forflyttes til et annet område. Også smågnagerbestanden og årets
bærproduksjon kan tenkes å ha betydning for hvor mye sau som blir tatt av rovvilt. I tillegg til
fredet rovvilt forårsaker rødrev til dels omfattende tap av lam den første tida etter beiteslipp.
Flere beitelag opplever også tap til løshunder. Både polarhunder, elghunder, fuglehunder og
sofahunder utgjør en potensiell fare for sau på beite.

I Troms utgjorde de dokumenterte tapene til fredet rovvilt i 2012 omtrent 4,5 prosent av totalt
antall erstattet, mot fire prosent i 2011 og 3,2 prosent i 2010. Av de erstattede sauene i 2012
ble 29 prosent erstattet til uspesifisert fredet rovvilt, 21 prosent til gaupe, 12 prosent til jerv,
og 34 prosent til kongeørn. I 2011 var tilsvarende tall 30 prosent erstattet til uspesifisert fredet
rovvilt, 26 prosent til gaupe, 24 prosent til jerv, og 20 prosent til kongeørn. En betydelig
endring siden 2010 hvor det ble erstattet 45 prosent til uspesifisert fredet rovvilt, 13 prosent til
gaupe, 31 prosent til jerv, og 11 prosent til kongeørn.

I Finnmark utgjorde de dokumenterte tilfellene 3,1 prosent av de erstattede dyrene i 2012,
dette mot 9,0 prosent i 2011, og 9,4 prosent i 2010. I 2010 ble hele 48 prosent påvist i Neiden,
forårsaket av bjørn. Hvis man holder Neiden beitelag utenfor summeringen, utgjorde de
dokumenterte kadavrene i resten av fylket 6,0 prosent av de erstattede dyrene i 2010. I
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Finnmark undersøkte Statens naturoppsyn 125 sauekadaver i 2010. 58 av disse ble påvist tatt
av rovvilt, 31 drept av bjørn, 15 av gaupe, 6 av jerv og 6 av uspesifisert fredet rovvilt.

Der tapene er spesifisert til rovviltart er det i hvert tilfelle vurdert en sannsynlighetsovervekt
for at den arten har forårsaket tapet. Der det er gitt erstatning for tap til uspesifikt fredet
rovvilt er det vurdert som sannsynlig at tapet er forårsaket av fredet rovvilt. Som ett av flere
kriterier i sannsynlighetsvurderingen har fylkesmannen i Troms og i Finnmark vektlagt at
Direktoratet for naturforvaltning i brev av 4.12.2008 om «Praktisering av forskrift 2. juli 1999
nr. 720 om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt»
har lagt til grunn at en gjennomsnittlig dokumentasjonsgrad for jerve- og gaupeskader som en
hovedregel bør ligge i størrelsesorden 5-8 prosent, mens dokumentasjonskravet for bjørn ulv
og kongeørn ligger høyere.

Sett over en lang tidsperiode har de totale tapene av sau og lam på utmarksbeite økt både i
Finnmark og Troms (Figur 15 og 16), dette til tross for at en mer differensiert forvaltning har
tvunget seg frem. I 2011 var det prosentvise tapet av sau og lam i Troms lavere enn på mange
år.

Tap av sau på utmarksbeite i Finnmark
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Figur 15. Prosentvis andel av de sauer og lam, registrert i organisert beitebruk, som slippes på
utmarksbeite i Finnmark som ikke blir gjenfunnet i live. Kilde: organisert beitebruk 1974-2012
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Tap av sau på utmarksbeite i Troms
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Figur 16. Prosentvis andel av de sauer og lam, registrert i organisert beitebruk, som slippes
på utmarksbeite i Troms som ikke blir gjenfunnet i live. Kilde: Organisert beitebruk 1974-2012

Beitelandskap på Grytøya, Harstad kommune. Foto: Andreas Røsæg
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6. REINDRIFTSNÆRINGEN—OMFANG OG TAPSUTVIKLING

6.1 Organisering i reindrifta

Det drives samisk reindrift på omtrent 40 prosent av Norges landareal, beitelandet er delt inn i
seks reinbeiteområder som igjen er inndelt i reinbeitedistrikter. Innen hvert reinbeitedistrikt er
det flere siidaandeler. Siidaen (reinbyen) er en relativt løs sammenslutning av
reineiere/farniliegrupper som samarbeider om gjeting og tilsyn av en reinflokk. Siidaens
medlemmer er personlige eiere av utstyr og merket rein, mens beite og andre rettigheter ligger
til medlemmene i fellesskap. Antall siidaer ligger ikke fast. Reineierne vil også kunne skifte
siidapartnere i løpet av året, og antall reineiere/familiegrupper og dyretall i den enkelte siida
kan variere med årstiden.

Etter reindriftsloven (LOV-2007-06-15-40) betegner siidaen det arealfellesskap som er knyttet
til den enkelte reinflokk, den er rettighetsbærer til arealene og den gir grunnlag for å fastsette
høyeste reintall. I lovens § 10 går det frem at «ansvarlig leder av siidaandelen bestemmer
hvem som får eie rein i andelen og vedkommende sitt reintall.»

I region 8 er det tre reinbeiteområder: Øst-Finnmark, Vest-Finnmark og Troms. Reindrifta i
regionen utgjør arealmessig vel halvparten av landets beiter for tamrein, og har omkring 78
prosent av landets reintall (Tabell 11 og 12).

Tabell 11. Landets reinbeiteområder, areal, antall distrikt og reintall. Øvre reintall regnes per 31. mars.
Kilde: Ressursre nskafor reindriftsnærin en for reindriftsåret 1. a ril 2010-31. mars 2011
ReinbeiteområdeBruttoareal,AntallReintall perØvre

km2distrikt31.3.2011reintall 31.3
Øst-Finnmark 30 757 10 84 001 70 000

Vest-Finnmark 25 925 26 96 265 77 400

Troms 18 718 14 11 669 14 800

Totalt i region 8 74 887 50 191 935 162 200

Nordland 32 613 12 14 568 18 200

Nord-Trøndelag 22 300 6 13 413 15 900

Sør-Trøndelag og Hedmark 8 598 4 13 859 13 600

Tamreinlagene 7 981 5 12 281 12 000

Totalt øvrige områder 71 492 27 54 121 59 700

Inkluderer de tre distriktene Reinoy, Rendalen og Lakselvdalen/Lyngdalen, disse har sommerbeite i Troms reinbeiteområde og vinterbeite i
Vest-Finnmark reinbeiteområde

Tabell 12. Reinbeiteområdene i region 8 i 2011. Antall siidaandeler og antall personer i reindrifta.
Kilde: Ressursre nska for reindriftsnærin en for reindriftsåret 1. april 2010-31. mars 2011

Reinbeiteområde: Antall siidaandeler Antall ersoner

Øst-Finnmark 178 935
est-Finnmark 212 1 462
roms 49 175
otalt re ion 8 439 2572

I forbindelse med arbeidet med nye bruksregler fastsatte Reindriftsstyret i 2011 reintallet på
nytt for distriktene i Norge.
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Enkelte distrikter fikk videreført reintallet, mens andre fikk redusert og noen fikk reintallet sitt
økt. De siste årene har reintallet i region 8 vært historisk høyt (Figur 17). Oppdatert
informasjon om reintall og reintallsutvikling kan finnes i Reindriftsforvaltningens årlig
«ressursregnskap for reindriftsnæringen», som finnes på nett htt ://www.reindrift.no).
Reindriftsforvaltningen har reindriftskart over gjerder og anlegg, flytting og samling,
årstidsbeiter og administrative grenser. Kartapplikasjonen er tilgjengelig på nett
(htt s://kart.reindrift.no/reinkart/).

Utvikling av reintall i Troms og Finnmark

• øst-Finnmark • Vest-Finnmark UTroms
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Figur 17. Utvikling i reintall i Øst-Finnmark, Vest-Finnmark og Troms. Reindriftsåret regnes fra 1. april
til 31. mars. Reintall er her oppgitt ved reindriftsårets slutt (31.03), og utgjør det laveste reintallet i
løpet av driftsåret. Kilde: Ressursregnskap for reindriftsnæringen

Øst-Finnmark
Øst-Finnmark reinbeiteområde berører 13 kommuner i Finnmark. Fra 2005 til 2012 er antall
siidaandeler redusert med fem, derimot er antall personer økt med 58. Driftsmessig skilles
Øst-Finnmark (Figur 18) mellom områdene Varanger/Polmak, Karasjok øst og Karasjok vest.
Samtlige reinbeitedistrikter har sine egne distriktsstyrer.

I Varanger-området, kommunene Sør-Varanger, Nesseby, Vardø og Båtsfjord, er det fire
sommerbeitedistrikter (østre Sør-Varanger, Pasvik, vestre Sør-Varanger og Vårjjatnjårga).
Sør-Varanger vinterbeite er vinterbeite for østre Sør-Varanger, vestre Sør-Varanger og
Pasvik, hvor Pasvik bruker områdene sør for Sandnesdalen mens østre- og vestre Sør-
Varanger bruker områdene nord for Sandnesdalen.

Polmak området har sine vinterbeiter i Tana kommune, mens deres to sommerbeitedistrikter
er på Norkinnhalvøya (orga') og i Berlevåg (Råkkonjårga), de har til sammen fastsatt
reintall på 9 800 dyr.

rzirb
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Det er E6 fra Lakselv til Karasjok som er grensen mellom Karasjok øst og Karasjok vest.
Reinbeitedistrikt 17 — Karasjok øst er høst-, vinter- og vårbeiteområde for
sommerbeitedistriktene Lågesduottar (reinbeitedistrikt 13), Spierttanjårga (reinbeitedistrikt
14) og Spierttagåiså (reinbeitedistrikt 14A). Disse distriktene holder til øst for Porsangerfjord
og Laksefjord, henholdsvis Porsanger kommune og Lebesby kommune. Fastsatt høyeste
reintall er 21 300 dyr. Rein i reinbeitedistrikt 14 beiter hele året innenfor sommerbeite, det
gjør også noen siidaandeler i reinbeitedistrikt 14A. Dette er i henhold til distriktenes
bruksregler.

Karasjok vest/Kårå§joga oarjjabealli (reinbeitedistrikt 16) er et stort distrikt med alle
årstidsbeiter. Distrikt 16 er det største distriktet i Norge, arealmessig og i antall siidaandeler.
Karasjok vest har sommerbeiter i kommunene Porsanger, Kvalsund, Måsøy og Magerøya,
mens vinterbeitene for de aller fleste siidaene er innenfor Kårå§joga gielda/Karasjok
kommune. Det er en siidagruppe som har vinterbeite innenfor sørenden av Porsanger
kommune.

te isti:
1/2/3 —Ostre Sor-Varanger
SA —Pasvik
415B—Vestre Sor-Varanger
SC —Sor-Varanåer vinterbeite
5D —Vårjjatnjåi:gavinterbeite
6 —Vårjjatnjårga
7 —Råkkonjårga
9 —Corga
13 —Lågesduottar
14 —Spierttanjårga
14A —Spierttagåiså

Halkavårija aIbinelaivaa siida
Munkavåri siida

16 —Kårajoga oarjabealli
Måhkåravjju siida
Skuohtanjårgga siida
Skäiddeduottar siida
Mårrenjårggaja Boalotnjårgga
siida
Jåhkenjårga siida
Råvdol siida
Låhtin siida
Njeaiddån siida
Vuorje siida

17 —Vinter-!host-,vkbeite 13, 14A. og 14
fiN~

lidt1~
fra~ aMdb•dre 1.11••••

Figur 18. Kart over Øst-Finnmark reinbeiteområde

Vest-Finnmark
Vest-Finnmark reinbeiteområde (Figur 19) omfatter åtte kommuner i den vestre delen av
Finnmark, og ni kommuner i den nordligste delen av Troms fylke. Tre distrikter er innenfor
Troms reinbeiteområde. Det er til sammen 26 sommerbeitedistrikter og tre fellesbeitedistrikter
i Vest-Finnmark reinbeiteområde. Om lag halvparten av distriktene innenfor Vest-Finnmark
reinbeiteområde har sommerbeite i Troms fylke, mens resten av distriktene har sommerbeite
på øyene og de kystnære områdene i Vest-Finnmark. Høst- og vårbeite foregår i kystområder
og på indre strøk. Vinterbeiteområdene ligger i sin helhet i indre strøk.

De tre vestligste distriktene tilhørende Vest-Finnmark reinbeiteområde, Råidnå (Reinøy),
Ivgulåhku (Lakselvdalen/Lyngsdalen) og Ittunjårga (Rendalen) ligger innenfor Troms
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reinbeiteområde. Distriktene forvaltes driftsmessig av Reindriftsforvaltningen i Vest-
Finnmark, men det er Reindriftsforvaltningen i Troms som har ansvar for arealforvaltningen.
Samtlige sommerbeitedistrikter har egne styrer. De tre vår-/høst-/vinterbeitene i Vest-
Finnmark reinbeiteområde har også egne styrer som har ansvaret for vår-, høst- og
vinterbeiteområder.

Det er i Vest-Finnmark hensiktsmessig å skille mellom reinbeitedistriktene som tilhører
henholdsvis vestre, midtre, og østre sone. Det har sammenheng med at det kan være store
forskjeller i drifts- og beiteforhold og rovdyrtap mellom sonene ettersom reinbeiteområdet
strekker seg fra Nord-Troms til Karasjok-grensen. Distrikt 30A, 30B og 30C er vår-/høst-
/vinterbeite for Vest-Finnmark reinbeiteområde. Øvrige distrikter er sommerbeitedistrikter,
hvor vestre sone (distrikt 36, 37, 38, 39, 34, 35 og 42), midtre sone (distrikt 11T, 19132T, 33T,
41, 26, 27, 28, 29, 32, 33 og 40) og østre sone (distrikt 19, 20, 21, 22, 23, 24A og 24B) har
vår-/høst-/vinterbeite i henholdsvis 30A, 30B og 30C. I distrikt 19 har to driftsenheter
tillatelse til helårsbeite. I et overlappende delområde mellom distriktene 35 og 42 er det
fastsatt egne beitetider, hvor de to distriktene har beiterett i adskilte perioder (35 i perioden
21.08-01.11 og 42 i perioden 15.05-20.08).

Vest-Finnmarkreinbeiteområde

TEGNFORICLARM
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Reinbettedistrikt:
19 —Sållan
20 —Fålå
21 —Gearretnjarga
22 —Fiettar
23 —Seainnus/Nåvggastat

Valgenjårgga siida
Girenjargga siida
Jalgon siida
Ealenjargga siida

24A —Oarje-Sievju
24B —Nuorta-Sievju
25 —Stierdnå
41 —Beaskådas
26 —Låkkonjårga
27 —Joahkonjårga
28 —Cuokcavuotna
29 —Seakkesnjårga ja Sildå
32 —Silvvetnjårga
33 —Spalca
40 —Orda
11T —Raidnå, vinterbeite i Kautokeino
33T— Ittunjårga
19/32T —Ivgolithku
34 —Abbora§kt
38 —Ulay, brukes av 34 for slakterein
35 —Fåvrrosorda
36 —Cohkolat
37 —Skårfvåggi
39 —Årdni/Gavvir
42 —Bealicegealli
30A, 30B og 30C —Vår-/høst-/vinterbeiter
for Vest-Finnmarkreinbeiteområde

Figur 19. Kart over Vest-Finnmark reinbeiteområde. Legg merke til at Vest-Finnmark reinbeiteområde
også omfatter Nord-Troms

Troms
Troms reinbeiteområde (Figur 20) omfatter 20 kommuner i Troms, og åtte kommuner mot
Rombaksfjorden og Ofoten i nordre Nordland, og utgjør i areal 18 277 km2. Nord-Troms
hører til Vest-Finnmark reinbeiteområde. I de 14 reinbeitedistriktene i Troms er totalt 160
personer tilknytta denne næringa. Sommeren 2009 var det omtrent 19 650 tromsrein på beite i
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Troms reinbeiteområde, og inntil 5 200 rein fra Vest-Finnmark reinbeiteområde. Totalt
omkring 24 850 norske rein på beite i Troms reinbeiteområde rundt midten av juni 2009.

Driftsmønsteret for distriktene i Troms er i hovedtrekk at det på øyene foregår en helårsdrift,
mens fastlandsdistriktene utnyttes med vår- og sommerbeite i de kystnære områder på
halvøyene, og vinterbeite i indre strøk.

I de indre områdene i Troms har også svensk reindrift rett til sommerbeite i perioden L mai-
14. september. Denne beitebruken var tidligere regulert av den norsk-svenske
reinbeitekonvensjon av 1972. Etter at denne avtalen utløp 1. mai 2005, er den svenske
reindrifta i Norge hjemlet i en egen lov som ble vedtatt i juni 2005. Denne loven videreførte
konvensjonens bestemmelser. Det var i 2005 innmeldt cirka 39 000 rein fra Sverige på
sommerbeite i Troms. Reindriftsforvaltningen i Troms v/Anders J. Bals forventet at det
sommeren 2012 skulle være omtrent 43 000 svenske rein, før kalving, på sommerbeite i
Troms. Norsk reindrift hadde etter konvensjonen av 1972 også beiterett i vinterområder på
svensk side, men etter opphøret av konvensjonen knytter det seg usikkerhet til denne retten.

På grunn av at reindriften i Troms over tid har endret seg er en ny distriktsinndeling i påvente.
Det er for eksempel flere reinbeitedistriktsnavn enn det er reinbeitedistrikter. Noen distrikter
har nå beite på fiere reinbeitedistriktsområder, og noen distrikter har slått seg sammen. For
eksempel er distriktet Fagerfiell ett vinterbeiteområde for Hjerttind reinbeitedistrikt. Noen
siidaer i Hjerttind bruker Fagerfiell som vinterbeite, mens de andre siidaene har sine
vinterbeiter innenfor distriktet Altevatn som er konvensjonsområde, og deler av det brukes
som sommerbeite av svenske samebyer. Svenske samebyer som har sommerbeite og
kalvingsland i Troms er fra finskegrensa og sørover: Könkäma, Lainiovuoma, Saarivuoma og
Talma. Ett annet eksempel er distriktene 17, 18 og 27, de er i dag for ett distrikt å regne
(Stouranjarga eller Mauken/Tromsdalen), hvor 27 —Mauken er høst-/vinter-/vårbeiteområder
mens 17 og 18 er sommerbeitene deres.

Tromsrebbeitrområde Reinbeitedistrikt:
34 —KanstadordVestre Ffmnøy-
36 —1jeldøy
33 (33T)— Rendal en Ittunj årga
22 —Grovfi ord
16 —Sør-Senja
15 —Nord-Senja
14 —Kvaløy
12 —Ringvassøy
13 —Rebbenesøy
10 —Vannøy
17, 18.27— Mauken Stucranjarga
24 —Bassevuovdi
20.30 —Hjerttind Fagerfi ell
21 —Gielas
11 —Reinøy
1912 (191321) —Ivgolåhku
26 —Rosta
28 —Deavddis
29 —AltevattrUhcanjirga
23 —Kongsvikdalen

TIMITOPEAKI:1113.
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Figur 20. Kart over Troms reinbeiteområde. Skravert område er svensk konvensjonsbeite. Legg
merke til at Troms reinbeiteområde også omfatter Nordland nord for Ofotfjorden
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6.2 Tap av beitedyr til rovvilt og erstatning

De registrerte tapene til rovvilt er størst i den mørke årstida, og om våren, i og etter kalvingen.
Endringer gjennom året i dokumenterte tap til rovvilt kan skyldes at kadaver raskere blir spist
eller brutt ned om sommeren, at kadavrene blir vanskeligere å oppdage på barmark, eller at
det er lettere å holde utkikk når det er skuterføre. Men det kan også tenkes at det er høyere tap
i vinterhalvåret. I regionen er det store variasjoner i terreng- og skogsforhold, noe som gjør at
det enkelte steder er enda vanskeligere å finne kadaver. Topografiske forhold har utvilsomt
betydning for dokumentasjonsgrad av tap.

Finnmark
Reindriften i Finnmark er inndelt i Vest-Finnmark og Øst-Finnmark reinbeiteområde.
Erstatningsoppgjøret for rein drept av fredet rovvilt i Vest-Finnmark reinbeiteområde
inkluderer også store deler av Nord-Troms. Dette omfatter omtrent hele Kvænangen-,
Nordreisa-, Kåfjord og Lyngen kommune, samt deler av Storfjord- og Tromsø kommune.

I reindriftsårene fra 2006/2007 til 2011/2012 har reintallet i Finnmark svingt rundt 180 000
dyr, et historisk høyt tall (Figur 21). Reintallet blir rapportert ved reindriftsårets slutt, altså 31.
mars.

Tap på beite 

For reindriftsåret 2011/2012 rapporterte reineierne som søkte om rovvilterstatning i Finnmark
om 66 514 dyr tapt på beite, av dette tapet ble 55 674 rein omsøkt som tapt til fredet rovvilt.
Tilsvarende tall for 2010/2011 var 57 896 dyr tapt på beite, hvorav 47 671 ble omsøkt som
tapt til fredet rovvilt, 19 827 i Øst-Finnmark og 27 844 i Vest-Finnmark. Dette var igjen en
økning i omsøkte tap siden reindriftsåret 2009/2010 hvor det i Finnmark ble søkt om
erstatning for 47 424 rein drept av fredet rovvilt, derav 27 844 i Vest-Finnmark og 20 080 i
Øst-Finnmark.

Antall rein erstattet 

For reindriftsåret 2011/2012 utbetalte Fylkesmannen i Finnmark erstatning for 10 347 rein,
dette mot 11 359 rein for reindriftsåret 2010/2011, disse var fordelt mellom
reinbeiteområdene med 6 614 i Øst-Finnmark og 4 745 i Vest-Finnmark. Til sammenligning
ble det i 2009/2010 gitt erstatning for 10 452 rein.

Erstatninasutbetalin
Erstatningsutbetaling i Finnmark for 2011/2012 var på 30,9 millioner kroner for rein drept av
fredet rovvilt, en nedgang siden 2010/2011 da den var på 33,8 millioner. I 2009/2010 og
2008/2009 var utbetalingen på henholdsvis 27,8 og 28,9 millioner.

Dokumentasjon 

Av de innmeldte kadavrene i 2011/2012 dokumenterte Statens naturoppsyn 476 rein som
drept av fredet rovvilt. Dette var en nedgang fra 2010/2011, da det ble dokumentert 607
rovviltdrepte rein. I 2011/2012 utgjorde de dokumentert rovviltdrepte kadavrene 0,85 prosent
av det omsøkte tapet, mot 1,27 prosent året før. I 2010/2011 i Vest-Finnmark og Øst-
Finnmark var henholdsvis 0,65 og 2,14 prosent av det omsøkte tapet dokumentert. I
2011/2012 ble 18,6 prosent av det omsøkte tapet erstattet mens 4,6 prosent av erstattede tap
var dokumentert.
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I Vest-Finnmark var det i 2010/2011 totalt 181 tilfeller hvor Statens naturoppsyn ved
undersøkelser dokumentert eller antok at rein var drept av fredet rovvilt. Størst tap var det til
kongeørn som sto for 43 prosent av tilfellene, så fulgte gaupe og jerv med henholdsvis 28 og
15 prosent av tilfellene. Det blir også funnet en del kadaver hvor Statens naturoppsyn med
rimelig sikkerhet kan si at kadaveret er tatt av fredet rovvilt, men ikke kan avgjøre hvilken
rovviltart. Udefinert fredet rovvilt sto for 14 prosent av tilfellene.

I Øst-Finnmark i 2010/2011 dokumenterte eller antok Statens naturoppsyn at 425 av de
undersøkte reinene var drept av fredet rovvilt. Her sto gaupa for 33 prosent av tilfellene, mens
jerv, udefinert fredet rovvilt, kongeørn og ulv sto for henholdsvis 29, 18, 14 og 6 prosent.

Oppsummert for begge reinbeiteområdene var fordelingen på dokumenterte skader til fredet
rovvilt i 2010/2011 slik: 31 prosent til gaupe, 25 prosent til jerv, 22 prosent til kongeørn, 17
prosent til udefinert fredet rovvilt og fem prosent til ulv. I reindriften var det ikke
dokumenterte skader forårsaket av bjørn i 2010/2011.

Til sammenligning var dokumenterte tap litt annerledes fordelt i 2009/2010 hvor 47 prosent
var tatt av gaupe. En betydelig andel av de gaupedrepte kadavrene ble avdekket på bakgrunn
av forskningsprosjektet «Scandlynx», som fulgte GPS-merkede gauper. Kongeørn forårsaket
da 26 prosent av de dokumenterte kadavrene, mens dokumenterte skader av ulv sto for litt
over én prosent. Bjørn var i 2009/2010 dødsårsak i litt under én prosent av de dokumenterte
tilfellene. Ikke spesifisert rovvilt sto da for nesten ti prosent av de dokumenterte
skadetilfellene.

Reintall og erstatning I Finnmark 199411995-2011/2012
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Figur 21. Utviklingen over reindriftsårene 1994/95-2011/2012 i Finnmark når det gjelder antall rein
som har blitt søkt erstattet som drept av fredet rovvilt, og antall rein som har blitt erstattet. Dette sett i
forhold til reintall, til dokumentasjon av rovvilttap, og til totaltapet de som har søkt rovvilterstatning har
oppgitt. Kilde: Fylkesmannen i Finnmark

Troms
Troms reinbeiteområde følger andre grenser enn Troms fylke. De nordligste kommunene
Kvænangen, Nordreisa, Skjærvøy og delvis Kåfjord, ligger i Vest-Finnmark reinbeiteområde.
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I sør passerer Troms reinbeiteområde fylkesgrensene til Nordland. Fire av reinbeitedistriktene
har beiter i Nordland fylke. I tillegg er det tre distrikt som har tilgang på vinterbeiter i Sverige.
Svenske samebyer har til gjengjeld rett til sommerbeite innenfor seks delområder i Troms.

Tap på beite 

I reindriftsåret 2011/2012 ble det i Troms søkt om erstatning for 5 375 rein tatt av fredet
rovvilt, mot 4 990 i 2010/2011, 4 315 i 2009/2010 og 3 652 i 2008/2009 (Figur 22). I
reindriftsåret 2011/2012 meldte reineierne at gaupe var den rovviltarten som forårsaket de
fleste tapene (Figur 23). I 2010/2011 hadde de reineierne som også hadde søkt om erstatning
for tap til fredet rovvilt oppgitt et tap på 893 rein som de hadde registrert eller antatt å være
forårsaket av andre årsaker enn rovvilt.

Antall rein erstattet
For reindriftsåret 2011/2012 erstattet Fylkesmannen i Troms 2 500 rein, hvorav 2 041 kalver
og 399 simler og 60 okserein. Dette var en økning siden 20010/2011 hvor 2 434 rein ble
erstattet.

Erstatnin sutbetalin
Erstatningsutbetalingen for reindriftsåret 2011/2012 var på 10,0 millioner kroner, en økning
fra 9,8 millioner året før. Det ble i 2011/2012 meldt inn mest tap til gaupe, deretter kongeørn
og så jerv. Det ble ikke søkt om eller erstattet rein som tatt av ulv eller bjørn i 2012.

Dokumentasjon 

I reindriftsåret 2011/2012 undersøkte og registrerte Statens naturoppsyn 196 kadaver av rein i
Troms reinbeiteområde, hvorav 130 ble dokumentert eller antatt drept av fredet rovvilt. Til
sammenligning ble det i reindriftsåret 2010/2011 undersøkt og registrert 206 kadaver av rein i
Troms reinbeiteområde, hvorav 163 ble dokumentert/antatt drept av fredet rovvilt. De
kadavrene som ble dokumentert/antatt drept av fredet rovvilt utgjorde i 2011/2012 rundt 2,4
prosent av det omsøkte tapet, og 5,2 prosent av all rein som ble erstattet.

Antall rein omsøkt og erstattet som drept av fredet rovvilt i Troms reinbeiteområde
1996/1997-2001112012
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Figur 22. Utviklingen over 16 reindriftsår i Troms når det gjelder antall rein som har blitt søkt erstattet
som drept av fredet rowilt, og antall rein som har blitt erstattet. Svensk rein inngår ikke i disse
dataene. Kilde: Fylkesmannen i Troms
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Antall rein innmeldt som tatt av fredet rovvilti Troms 2000/2001-2011/2012, fordelt på rovviltart
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Figur 23. Utviklingen i antall dyr reindrifta har innmeldt tapt til rowilt i Troms i perioden 2000-2012. Et
rowiltår regnes her som fra og med 1.6. til og med 31.5. påfølgende år. I denne perioden ble kun tolv
reiner innmeldt som tatt av bjørn, ti i 2009/2010, og to i 2010/2011 disse inngår ikke i stolpene. Ingen
rein ble i løpet av disse ti årene innmeldt tapt til ulv. Svensk rein inngår ikke i disse dataene. Kilde:
Fylkesmannen i Troms

Reinsbukk ved Neidenelva. Foto: Jørgen Remmen
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7. DEN TODELTE MÅLSETTINGEN

Gjennom stortingsmelding nr. 15 (2003-2004), Rovvilt i norsk natur, og ved behandling av
innstilling til Stortinget nr. 174 (2003-2004) har Stortinget bestemt at det skal sikres en
bærekraftig forvaltning av rovvilt. Samtidig skal det legges til rette for å utnytte
utmarksarealene til beite for produksjonsdyr. Denne todelte målsettingen ble videreført i
rovviltforliket av 2011. Dette er i seg selv konfliktfylt, og forvaltningen må vurdere ulike
hensyn når forvaltningsvedtak skal fattes. Det er derfor viktig å kunne avgrense og
identifisere konfliktene, slik at de kan bearbeides og minimaliseres. For den regionale
rovviltnemnda i Troms og Finnmark er derfor en av de viktigste oppgavene å bidra til å
redusere konfliktnivået.

Konfliktene omfatter interesser og rettigheter for rovvilt, produksjonsdyr og mennesker. I
region 8 er rein og sau de mest tallrike produksjonsdyrene i utmarka, og det er disse som har
høye tapstall til rovvilt. Andre produksjonsdyr, som storfe, geit og hest, blir mer sporadisk
berørt av rovviltskader. I regionen beiter det om sommeren omtrent en halv million
produksjonsdyr, av disse cirka 150 000 sau. Om vinteren er det i regionen omtrent 190 000
rein på beite. Ikke alle besetninger av sau, eller reinflokker blir hardt rammet av rovvilt hvert
år, men årlig er det likevel mange dyr, og dermed mange mennesker som kommer opp i
rovviltkonflikter.

Produksjonen av sau og rein er tuftet på at dyrene henter næring fra utmarksbeite. Det er der
hele fortjenesten og tradisjonen for driftsformen ligger. I den samme utmarka har også
rovviltet sitt eksistensgrunnlag. Den offentlige forvaltningen har både som oppgave å sikre en
bærekraftig bestand av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn, og å sikre at
dyrevelferdsregelverket overholdes for produksjonsdyr på utmarksbeite. Videre skal hensynet
til næringsutøvelsen ivaretas. I denne flerdelte målsettingens natur er det åpenbart rom for
konflikter. Forskrift om forvaltning av rovvilt angir retningslinjer innen denne todelte
målsettingen, forskriften har følgende formål:

Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv,
bjorn, ulv og kongeorn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til
næringsutovelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at
hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter.

Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal
medvirkning.

7.1. Arealer og arealbruk

Beitedyr og rovvilt benytter i stor grad de samme arealene, rovviltbestandene avhenger til dels
av produksjonsdyr på beite. En arealdifferensiert forvaltningsplan har som mål å redusere tap
og forebygge konflikter. I praksis er dette en svært utfordrende oppgave. Spesielt for
reindrifta er en arealdifferensiert forvaltning et paradoks. Dette fordi reindrifta i sin driftsform
benytter mesteparten av arealene i løpet av driftsåret. Reinen vil derfor i perioder måtte
oppholde seg i områder hvor vernet av rovvilt skal veie tungt.

En arealdifferensiert forvaltningsplan skal utpeke i hvilke områder en ikke ønsker den enkelte
rovviltart, og i hvilke områder det er ønskelig at rovviltarten finnes fast. Ved slike vurderinger
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må hensynet til næringenes utøvelse og oppfyllelsen av dyrevelferdsregelverket veies opp mot
rovviltbestandenes bærekraft. Generelt er det en stor utfordring i forvaltningen at rovdyrene
forflytter seg over store avstander. Og det er ikke noe merkelig om rovviltet foretrekker
områder med høy byttedyrtilgang og lav tetthet av artsfrender, typisk for B-områder.

7.2. Rovvilt og driftsforhold i næringene

Lønnsom drift av beitedyr betinger systematisk og kontinuerlig korrigering av alle
driftsforhold. Det gjelder blant annet infrastruktur rundt dyreholdet, flokkstruktur, beitevalg
og planmessig utvalg av produksjonsdyr. Et stort tapsomfang bryter ned dette arbeidet til
næringsutøverne.

I lavrisikoområder er det vanlig å regne med et normaltap på omkring fire prosent for lam og
to prosent for sau på utmarksbeite i snitt over flere år. Troms er et av de fylkene i landet med
høyest kvalitet på utmarksbeitene, rovvilt er en betydelig årsak til at langt fra hele
beitepotensialet blir utnyttet. Dårlig næringsgrunnlag kan dermed ikke tillegges særlig
betydning for de høye tapene av beitedyr.

Tamme beitedyr er lite utsatt for beiterelaterte sykdommer i Troms og Finnmark. Her er det
svært lite av planten rome og insektet flått, som er to viktige årsaker til sjukdornsproblemer
hos sau andre steder i landet. Mattilsynets undersøkelser konkluderer med at ffiring og stell av
sau i inneffiringsperioden har liten betydning for tap på beite (Mattilsynets tilsynsprosjekt
2007-2010). Ut fra dette mener Mattilsynet det er nærliggende å konkludere med at tap av sau
på beite i region 8, ut over normaltap, i stor grad skyldes rovvilt.

Rovvilt er en stor del av årsaken til de økte tapstallene de siste årene. Samtidig er
dokumentasjon av rovvilttap utfordrende. Sjelden finner man kadavre som er så ferske at det
kan avgjøres om rovvilt har tatt dyret, og eventuelt hvilken rovviltart som er skyldig. Mer
vanlig er det å finne litt hår eller ull, og kanskje noen bein, og er en heldig kan øremerkene
finnes. Da er det som regel umulig å fastslå dødsårsaken. Videre har en indirekte og ikke
påviselige tap til rovvilt. Med dette menes tap av dyr hvor en ikke kan dokumentere noen
direkte dødsårsak forvoldt av rovvilt. Det kan for eksempel skje ved jaging av dyr utfor
fiellskrenter, jaging av dyr til de blir sprengt, eller der stress forårsaket av rovvilt gjør at
simler aborterer reinkalvene sine. Når beitedyr blir uroet av rovvilt kan dette føre til reduserte
slaktevekter om høsten. Bjørn, jerv, gaupe, kongeørn og ulv forårsaker imidlertid ikke alt tap
av beitedyr. Annet tap, vanligvis omtalt som normaltap, er ikke uavhengig av faktorer som
annet rovvilt, hold og kondisjon på beitedyra, sykdornstilstander, ulykker, og hos sau
ryggvelt. Disse faktorene, sammen med forhold ved drifta, som regime for snyltebehandling
og vaksinasjoner, påvirker tapsomfanget.

Rovviltangrep og rovvilt i beiteområdene kan gjøre at beitedyra blir urolige og spres over
store områder. Dette gjør tilsyns- og gjeterarbeidet vanskelig og medfører økte kostnader for
næringsutøverne. Tiltak som reduserer tap som skyldes rovvilt, for eksempel tidlig
nedsanking av sau på utmarksbeite og reinkalving i gjerde, vil i flere tilfeller være direkte
hemmende for optimal drift i forhold til økonomi og arbeidsinnsats innenfor jordbruks og
reindriftsnæringen.

Store tap i en besetning vil vanskeliggjøre avlsarbeidet. De beste avlsdyrene har en betydelig
høyere bruksverdi og økonomisk verdi enn gjennomsnittet i flokken. For beitedyr ligger
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verdien i avlsdyrene ikke bare i fruktbarhet og fysiske egenskaper, men også på viktige
forhold som instinkt for gode beitevalg og evner som mordyr. Tap av dyr reduserer
utvalgskapasiteten av livdyr, som igjen fører til lavere produksjon og derav dårligere
inntjening. For reindriften kan store tap føre til forandringer i hele driftsstrukturen som
berører alt fra bruken av de ulike sesongbeitene, arbeidsinnsats, muligheten til familiens
deltakelse i driften og ikke minst en stabil og forutsigbar økonomi.

7.3 Bufenæringen

Bufe er i rovviltforskriften definert som sau, geit, storfe og hest. De største direkte konfliktene
er mellom sau på utmarksbeite og rovvilt.

I forvaltningsplanen skal det tas hensyn til, og sikres at rovviltet har sine naturlige
leveområder. I regionen har vi gjennom yngleregistreringer de siste årene, sett hvordan jerv
og gaupe benytter hele fastlandsarealet fra de indre og viddestrøk og ut til kysten. Det er
store utfordringer knyttet til i størst mulig grad å holde rovviltet innen forvaltningssonene.
Rovviltnemnda mener likevel en sterkt differensiert forvaltning er å foretrekke.

I A-områdene for bjørn, eksempelvis Pasvik i Sør-Varanger og deler av indre Troms, har det
ikke blitt gitt investeringsstøtte til videre sauedrift på flere år. Innenfor forvaltningsgrensene
for bjørn er det i dag minimalt med sau på utmarksbeite. I randområdene utenfor
forvaltningsgrensene, som i Salangsdalen i Bardu og Neiden i Sør-Varanger, har det vært tap
av beitedyr grunnet bjørn. Enkeltindivider, som regel unge hannbjørner, kan også trekke langt
ut mot fjordstrøkene og gjøre store skader.

7.4 Reindriften

Nesten hele region 8 benyttes som reinbeiteområde. I grove trekk benyttes de indre delene av
regionen som vinterbeiteområde, mens de kyst- og fjordnære områdene utnyttes som
kalvings- og sommerbeiteområder. Områder i indre Troms benyttes av svenske samebyer som
kalvings- og sommerbeiteområde. I Øst-Finnmark drives noen distrikter som helårsdistrikt. I
Vest-Finnmark og Troms reinbeiteområde er noen øyområder helårsdistrikter.

De største konfliktområdene har vært der hvor reinen oppholder seg på ettervinteren, på våren
i tilknytning til kalvingstiden og i barmarkstiden fra august og utover høsten. Næringen mener
likevel at problemet generelt har økt, slik at det i dag er snakk om en helårig utfordring. Jerv
og kongeørn, og også bjørn kan potensielt gjøre stor skade på rein. De senere årene er det
dokumentert at gaupa er blitt en betydelig, trolig den største årsaken til rovvilttapte rein i hele
området.

Reindriften i region 8 er viktig, ikke bare som næring for reineiere, men også som en samisk
kulturbærer. Slik utviklingen har vært de senere år, må reindriften i region 8 sies å være sterkt
utsatt for rovviltskader. Spesielt i år med låste vinter- og vårbeiter (is eller store snødybder)
vil reinen være utsatt for rovvilt. På ettervinteren er mye av energireservene oppbrukt og
tilstedeværelsen av rovvilt vil uroe flokkene, slik blir det mindre tid til å beite. Enkelte
distrikter har måttet redusere andelen kalveslakt på grunn av store tap til rovvilt. Utbygginger
og andre arealinngrep er også en vesentlig trussel mot reindriften. Det er massivt press på
arealressursene i regionen. Når bestandstallene for rovvilt opprettholdes samtidig som
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beitedyr og rovdyr trenges på stadig mindre arealer, øker skadepotensialet og gir
konfliktskjerpende effekt for rovvilt/beitedyrproblematikken.

7.5Dyrevelferd

Rovvilt kan skade sau og rein, utsette dem for langvarig og smertefull avliving eller drepe
mordyr med det resultat at fortsatt moravhengige avkom overlates til seg selv. I tillegg skaper
ofte rovvilt i beiteområder betydelig frykt og uro. Økt stress gir redusert dyrevelferd, lavere
tilvekst og økt risiko for tap som indirekte skyldes rovvilt. Det er et interessant spørsmål
hvorvidt det eksisterer en klar sammenheng mellom dyrenes kondisjon og omfanget av
rovdyrtap. Her er det behov for mer kunnskap i form av målrettet forskning. Rovdyr vil bidra
til at allerede marginale beiter blir enda mer marginale, ved at rein og sau får redusert beitero.
Regionkontoret understreker at direkte og indirekte skader på tamme dyr i utmarksbeite som
følge av predasjon, er en vesentlig årsak til dyrelidelse på beite i Troms og Finnmark.

Beiteretten gjelder med de begrensninger som følger av krav til dyreeiers ivaretaking av
dyrevelferd. Dyrevelferdsloven av 19. juni 2009 definerer samfunnets normer for akseptabel
håndtering av dyr. Hovedmålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.
Videre poengteres det at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for
mennesker, og at dyr generelt skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige
påkjenninger og belastninger. Blant annet gjelder dette fysiske skader, stress og mistrivsel
som kan forhindres. Ansvaret for beitedyrene hviler på eierne.

Som en oppfølging av stortingsmelding nr. 12 (2002-2003) om dyrehold og dyrevelferd, og
med hjemmel i tidligere gjeldende dyrevernlov, fastsatte Landbruks- og matdepartementet 18.
februar 2005 en forskrift om velferd for småfe. Forskriften stiller blant annet krav om tilsyn
og inneholder et eget kapittel om beitebruk. I områder uten særskilt risiko skal småfe ha tilsyn
minst en gang per uke. Forskriften stiller også krav om at småfe skal være minimum 16 uker
på egnet beite, så frem klimatiske eller dyrevernmessige forhold ikke er til hinder. Dyr som
slippes på beite skal være i forsvarlig hold, og lam under åtte uker skal være i følge med
mordyr. Fôring av, og beitegrunnlaget for, småfe skal være tilstrekkelig og slik sammensatt at
det dekker dyrenes behov for fôr og vann av god kvalitet, og de skal ha kontinuerlig tilgang til
vann. Dyreeier har ansvar for håndtering av syke og skadde dyr. Når nødvendig og mulig,
skal dyreeier beskytte beitedyra mot rovviltangrep.

Både reindriftsloven, dyrevelferdsloven og produksjonsdyrforskriften stiller krav til
reineierne. I reindriftsloven heter det at reindriften skal utøves på en faglig forsvarlig måte og
at reinen til enhver tid skal være under forsvarlig kontroll. Forskrift om velferd for
produksjonsdyr, trådte i kraft 3. juli 2006, og stiller generelle minimumskrav knyttet til hold
av produksjonsdyr, inkludert tamrein. Blant annet omtales kompetansekrav til dyreeier, krav
om regelmessig tilsyn og krav til forsvarlig ivaretaking av syke og skadede dyr. Videre skal
hvert enkelt dyr ffires på en fullverdig diett som er tilpasset dyrets alder og art. Fôr skal gis
tilstrekkelig mengde til at dyrets næringsbehov tilfredsstilles og slik at dyret opprettholder en
god fysisk og psykisk helse.

Rapporterte totaltap og omsøkte rovdyrtap fra næringen det siste tiåret gir en pekepinn om at
tapene av rein, især i Finnmark, har vært store over lang tid. Årsakssammenhengen er både
sammensatt og til dels ukjent. Eksempler på indirekte årsakssammenhenger er tidlig kalvetap
og fbringsrelaterte dødsfall.
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Varslingsplikten etter dyrevelferdsloven § 3 må etter rovviltnemndas vurdering også gjelde
for personer ansatt i forvaltningen. Melding til Mattilsynet bør derfor gå ut i samme øyeblikk
som miljørnyndighetene får kjennskap til at en rovdyrsituasjon er under oppseiling i et
område.

Det fremgår av dyrevelferdsloven at tamrein skal beskyttes mot «andre farer». Forarbeidene
til loven avslører at dette begrepet også innbefatter beskyttelse mot rovdyrangrep. Krav om
beskyttelse mot rovdyr er også nevnt eksplisitt i overnevnte holdforskrifter for henholdsvis
småfe og produksjonsdyr. Dessverre finnes det per i dag få eller ingen gode forebyggende
tiltak for å redusere tapene av tamrein til rovvilt, særlig når det gjelder de store reinflokkene.
Faren for skadeforskyvning fra sau til tamrein er også relevant, for eksempel i forbindelse
med tidlig nedsanking av sau. Det vil derfor være behov for å gjøre en helhetsvurdering når
det gjelder effekten av forebyggende og konfliktdempende tiltak for de beitenæringene som
befinner seg innenfor områder som berøres av slike tiltak.

Før Mattilsynet eventuelt fatter vedtak om beiterestriksjoner skal den skade- og
risikovurdering som legges til grunn for vedtak, gjøres kjent for berørte parter i god tid, og
alle vedtak skal forhåndsvarsles. Informasjon skal som hovedregel gis ett år i forveien av et
eventuelt forebyggende vedtak om beiterestriksjoner. Dette for å gi dyreeier både mulighet til
å uttale seg, og mulighet til å gjøre noe med situasjonen. Vedtak skal være forholdsmessige.
Det vil si at vedtakets mulige virkning/hva som oppnås, skal bli grundig vurdert opp mot de
økonomiske og praktiske konsekvensene vedtaket vil få for dyreeierne. Generelt skal tilsynet
søke å bruke det minst inngripende forvaltningsmessige virkemidlet som er egnet for å oppnå
den ønskede effekt.

Mattilsynet skal sammen med andre forvaltningsmyndigheter bidra til rammebetingelser som
gjør det praktisk og økonomisk mulig for dyreeierne å oppfylle dyrevelferdslovens intensjon.

Mattilsynets kartlegging av risikodyrehold rein i Finnmark våren 2011
Mattilsynet gjennomførte våren 2011 en intern kartlegging for å identifisere reinflokker som
trolig løper en høy risiko for unødvendig lidelse som følge av sult. Kartleggingen viste at
avmagring er et betydelig problem for reindrifta i Finnmark, og at enkelte reinbeitedistrikter
peker seg ut.

For Mattilsynet blir problematikken først og fremst synliggjort i reinkjøttkontrollen, gjennom
de mange kassasjoner grunnet avmagring og funn av selvdøde/svekkede dyr i slaktegjerdene.
Dødeligheten i slaktegjerdene må også vurderes i lys av at de dårligste dyrene grunnet
manglende transportdyktighet trolig aldri kommer til slakteriet.

I tillegg gjøres det årlige funn av kadaver i felt. Veterinærinstituttet har konkludert med at
avmagring, over mange år har vært den vanligste dødsårsaken blant de rein de har fått inn for
obduksjon. Dødsfall på grunn av total avmagring vil normalt forekomme i perioden mars til
mai, og først og fremst ramme kalver og voksne okser. Tilsvarende funn i september vil være
svært uventet. Det må imidlertid presiseres at Veterinærinstituttets reinobduksjoner er for få
og geografisk spredt til å gi noe helhetsbilde av dødsårsaker hos rein.

Mer informasjon om dette temaet finnes i rapporten «Statusrapport risikodyrehold rein i
Finnmark» som ble utarbeidet av Mattilsynet og Veterinærinstituttet høsten 2011.
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7.6 Rovvilt og lokalsamfurm

Rovvilt i nærområdene påvirker lokalsamfunn. I region 8 er bjørn det rovviltet som er mest
fryktet av mennesker. Denne opplevelsen av frykt og fare er knyttet til foreldres frykt for
sikkerheten til barna, og til risikoen for at egne dyr blir drept eller skadet av rovvilt. Mange
vegrer seg for å ferdes i naturen, fritidsbruken av naturen blir da redusert. Befolkningen i
bjørneområdene har vært positive til en sameksistens med bjørn, men flere uttrykker
frustrasjon over liten forvaltningsmessig fleksibilitet for å kunne ta ut bjørn som de opplever
som svært nærgående og unaturlig lite sky. Folk er klar over at risikoen for å bli angrepet og
skadet er svært liten, men menneskene vil uansett ha en subjektiv følelse knyttet til dette.
Bestandsmålet for bjørn er ikke nådd, det skal fortsatt bli flere bjørner i regionen. Det tilsier at
det også fremover vil bli svært utfordrende å holde konfliktene på et akseptabelt nivå.

I Pasvik har det vært prøvd med søppelhenting en gang i uka i sommermånedene, dette gjør at
det blir mindre lukt som tiltrekker seg bjørn. Og befolkningen i Pasvik opplever det som et
gunstig tiltak som minsker risikoen for nærgående bjørn. Bjørner husker godt hvor de har
funnet mat, og vil nesten alltid oppsøke slike steder. Desto flere ganger en bjørn lykkes med å
flnne mat i nærheten av mennesker, desto mer uredd og nærgående kan den bli. En slik
tilvenning kan føre til at bjørnen mister redselen for mennesker, og blir farlig. Som andre
steder har befolkningen i Pasvik delte meninger om rovvilt, det er likevel bred enighet om å ta
ut nærgående individer. Sommeren 2011 ble det tatt ut to nærgående hannbjørner i Sør-
Varanger. Disse ble felt av personell fra Statens naturoppsyn, etter tillatelse fra Direktoratet
for naturforvaltning.

Også gaupa bidrar til å skape ulike holdninger i regionen. Enkelte gauper trekker ned mot
innmark og hus, noe som kan oppleves som eksotisk, men slike situasjoner skaper også
konflikter. Frykten går mye på faren for angrep og skader på katt og hund.

Kongeørn forårsaker store tap for reindrifta. Jerven fører til betydelige tap på både rein og
sau. Disse to rovviltartene oppfattes ikke som noen direkte trussel mot lokalsamfunnet. Men
den indirekte påvirkningen ved tap av mange reinkalver og lam, kanskje år etter år, har helt
klart en negativ psykologisk effekt på de som er ansvarlig for dyra, og skal ikke
undervurderes.

Prosjektet «Reindriftens hverdag» har sin bakgrunn i at økt press på reinbeitearealer, store tap
av tamrein til rovvilt, fordommer mot reindriftsnæringen og konflikter i tilknytning til
reindriftens rettsgrunnlag har bidratt til negativ innvirkning på enkelte reindriftsutøveres
psykiske helse. I den forbindelse har NRL og Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk
helsevern inngått en samarbeidsavtale om å gjennomføre et forskningsprosjekt om
belastningsfaktorer som kan påvirke psykisk helse hos reindriftsutøvere i Norge
(Regjeringen.no).

Foreløpig har vi kun streifdyr av ulv i regionen, men bestandene i våre naboland tilsier at det
ikke er usannsynlig at det kan bli hyppigere streifende individer i regionen. På lengre sikt kan
en derfor ikke utelukke konflikter mellom ulv og lokalsamfunn i Troms og Finnmark.

Samtidig som mange i rovviltområder uttrykker frykt, er det mange som også uttrykker glede
over berikelsen av å ha rovvilt i norsk natur. Motsetningene kommer først og fremst til
uttrykk når det er aktuelt med jakt, felling eller uttak av rovvilt. I slike situasjoner kommer det
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frem sterke meninger fra ulike hold. Dette gjenspeiler noe av realiteten blant folk, og viser at
det er svært delte meninger om forholdene rundt dyr på utmarksbeite og rovvilt.

7.7 Urfolksrettigheter

Urfolksrettigheter vil etter rovviltnemndas syn ha betydning for rovviltforvaltningen. Samer
er anerkjent som urfolk i Norge. Det er utviklet internasjonale rettsstandarder for urfolks
deltakelse og for sikring og utvikling av kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.

Urfolk har en selvbestemmelsesrett både i form av selvstyre i saker som særlig angår deres
indre og lokale anliggender og i form av deltakelse i offentlige beslutningsprosesser.
Urfolksretten omtaler også spørsmål om rettigheter til land og vann, kulturutøvelse, språk og
utdanning. I LOV 2005-06-17 nr. 85, finnmarksloven § 5 er det lovfestet at «Samene har
kollektivt og individuelt gjennom langvarig bruk av land og vann opparbeidet rettigheter til
grunn i Finnmark.» I melding til Stortinget 7 (2011-2012), Nordområdene, Visjon og
virkemidler, står følgende om urfolksrettigheter:

Norge har sluttet seg til flere internasjonale konvensjoner, erklæringer og avtaler som har
betydning for urfolk. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, FNs konvensjon om
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) og
FNs konvensjon om barns rettigheter er alle av vesentlig betydning for urfolk. Alle disse
konvensjonene er også inkorporert som en del av norsk rett etter menneskerettsloven og har
forrang fremfor andre lover ved motstrid. ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolk og stammefolk
i selvstendige stater er konvensjonen som spesifikt omhandler urfolk. Urfolkserklæringen
vedtatt av FNs generalforsamling i 2007 legger også viktige foringer i det videre arbeidet for
å forstå hvilke rettigheter urfolk har, men er likevel ikke et folkerettslig bindende dokument.

Også andre konvensjoner, feks. den europeiske menneskerettskonvensjon, den europeiske
pakten om region og minoritetsspråk og FNs konvensjon om biologisk mangfold, har
betydning for samepolitikken. Konvensjonen om biologisk mangfold omfatter vern og
bærekraftig bruk av biologisk mangfold, og den har også som formål å sikre en rettferdig
fordeling av de fordeler som bruken av biologisk mangfold gir. Konvensjonen anerkjenner
den nære avhengigheten som er mellom urfolk og biologiske ressurser, og artikkel 8 69 slår
fast at statene er forpliktet til å respektere, bevare og viderefore urfolks tradisjonelle
kunnskap som er relevant for bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold.

49

Side 272



8. EVALUER1NGOG VEIEN VIDERE

Rovviltnemnda inviterte referansegruppa som bestod av 20 representanter fra ulike
interessenter i regionen til å være rådgivende ved utforming av denne forvaltningsplanen.
Referansegruppa har kommet med en anmodning ovenfor rovviltnemnda, her blir
måloppnåelsen i forvaltningsplanen som ble vedtatt i 2007 evaluert, og det blir pekt på
områder det er viktig å arbeide videre med. Rovviltnemnda synes anmodningen er god, og har
valgt å sette den ordrett inn i forvaltningsplanen. Referansegruppas anmodning sammen med
rovviltnemndas presiseringer i kapittel 8.2, er dermed et direkte styringsverktøy for den
regionale rovviltforvaltningen.

8.1 Referansegruppas anmodning ovenfor rovviltnemnda

Referansegruppa er enig om at bestandsmålene for region 8 utgjør utgangspunktet for deres
anmodning ovenfor rovviltnemnda. Anmodningen bygger på en aksept for bestandsmålene
som er satt i forskrift om forvaltning av rovvilt (FOR 2005-03-18 nr. 242) og den videre
oppfølgingen av denne gjennom rovviltforliket 2011.

Referansegruppa er tydelig på at rovviltbestandene skal forvaltes så nært inntil bestandsmålet
som mulig. Rovviltnemnda har myndighet til å forvalte bestandene når de er på eller over
bestandsrnålet. I praksis er det umulig å forvalte eksakt på bestandsmålet. Referansegruppa
mener en yngling under bestandsmålet er like bra eller dårlig som en yngling over
bestandsmålet. Det er i A-områdene at bestandsmålene skal nås og opprettholdes. I B-
områdene skal det være null toleranse for rovdyr, med betydning at rovdyrene ikke skal få
være så lenge i sonen (B) at de etablerer seg fast, og i verste fall yngler.

8.1.1 Evaluering av forvaltningsplan vedtatt 21.9.2007

Har forvaltningsplanens måloppnåelse blitt innfridd?
Den forrige forvaltningsplanens overordnede målsetting var å «opprettholde bestandsmålene
for rovvilt i regionen med minst mulig konflikter i forhold til næringsutøvelse og andre
samfunnsinteresser.»

Referansegruppa mener at rovviltnemnda og særlig nemndas leder har vært lyttende, og har
vist handlekraft og vilje til å ta tak i utfordringene. Til tross for dette har ikke uttaket av
rovvilt vært tilfredsstillende effektivt. Bestandene av gaupe, og spesielt jerv ligger for høyt
over bestandsmålene. Bjørnebestanden ligger under bestandsmålet, men det er uklart hvor
langt under. Det er vesentlig at det kommer tydelig frem hvordan antall bjørneynglinger skal
regnes, så en vet hvor mange bjørner regionen skal ha. Kongeørnbestanden er det for dårlig
oversikt over. Referansegruppa mener det er viktig at kongeørnbestanden blir bedre
overvåket, og at det kommer en tydelig forvaltningsstrategi for kongeørn i regionen.

Referansegruppa ser at det er en del momenter som bidrar til at uttaket av rovvilt ikke er så
effektivt som det burde. Motorferdselloven og sen saksbehandling i avgjøring om
dispensasjon til bruk av motorferdsel er en bremsekloss. Raskere saksbehandling ved søknad
om uttak av bestemte individer som gjør skade vil bidra til større suksess, dermed kan man
minimalisere uetiske metoder som felling fra helikopter og hiuttak av jerv.
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Oppsummert så synes ikke referansegruppa den overordnede målsettingen har blitt innfridd.
Dette da de ulike rovviltbestandene enten er for langt over bestandsmålet, eller bestandsmålet
enda ikke er nådd. Oversikten over bestandene er heller ikke tilfredsstillende bra. På flere av
forvaltningsplanens delmål mener imidlertid referansegruppa at måloppnåelsen har vært god.
Referansegruppa vil i den videre evalueringen ta for seg delmålene i planen.

Kontrollert utbredelse av rovvilt og effektivt uttak av individer som gjør skade
Referansegruppa ønsker at rovviltnemnda skal forvalte bestandene så nært bestandsmålet som
overhode mulig. Dette blir den viktigste utfordringen fremover. Referansegruppa tror
ressursene som blir lagt til skadefellingslag og til uttak gjennomført av Statens naturoppsyn,
bidrar til redusert interesse blant lokale jegere for å ulønnet jakte rovvilt. Referansegruppa
imøteser en innføring av stimuleringstiltak ovenfor lokale jegere.

Reduserte tapstall for beitedyr
Referansegruppa mener tap av beitedyr til fredet rovvilt er for høyt, og at dette har
sammenheng med for dårlig oversikt over rovviltbestandene. For å få bedre oversikt ønsker
referansegruppa at rovviltnemnda jobber for at Statens naturoppsyn får tilført mer ressurser og
midler.

Økt forutsigbarhet og lokal medvirkning
I løpet av forrige forvaltningsplanperiode har referansegruppa sett at den lokale
medvirkningen har blitt større, dette har bidratt til å dempe konflikten. Men det er fortsatt et
forbedringspotensial når det gjelder medvirkning.

På spørsmålet om forvaltningsplanen har bidratt til økt forutsigbarhet, mener referansegruppa
at det fortsatt er langt igjen til målet. Både for sau og rein er det store rovvilttap i områder
hvor beitedyr skal ha prioritet, her burde det ikke være nødvendig med tapsforebyggende
tiltak. Og i områder hvor rovvilt skal ha prioritet har en ikke tilfredsstillende forebyggende
tiltak å sette inn, spesielt ikke i reindriften. Men, raskere tillatelse, og dermed større suksess i
uttak av skadevoldende rovvilt har nok i noen områder gitt økt forutsigbarhet.

Referansegruppa opplever at de som driver med sau og rein i større grad blir hørt nå etter at
forvaltningsplanen kom. I rovviltutsatte områder blir man tatt på alvor av rovviltnemnd og
forvaltning. Det er fortsatt en lang vei å gå, det må for eksempel under reinkalvingen være
rovviltfritt i kalvingsområdene. Lokale fellingslag vil være viktige for følelsen av lokal
medvirkning. Referansegruppa mener det viktigste bidraget til økt forutsigbarhet er bedre
oversikt over rovviltet, samt raskt og effektivt uttak av problemdyr.

Økt forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning
Referansegruppa mener næringen har forståelse for at det skal være rovvilt, det har det alltid
vært, dog ikke i så høye bestander som i dag. Referansegruppa vil også påpeke at næringen
fortsatt føler det er et stykke til de har full forståelse fra forvaltningen for sine utfordringer når
det gjelder rovvilt. Reindriften har noen ganger en følelse av at deres rovvilttap blir møtt med
"snakk" om reintall. Her er det viktig at både reindriften og forvaltningen forholder seg til hva
de vet, og ikke hva de tror. Referansegruppa imøteser bedre opplysning om
forskningsresultater innen reintall og tapsproblematikk, og en forvaltning som i større grad
enn i dag er basert på kunnskap.
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Bedre samordning av økonomiske virkemidler
Referansegruppa mener virkemiddelbruken til dels er vellykket. Og at de ulike ordningene ser
ut til å kommunisere, slik at de ikke motarbeider hverandre. Men, det er en utfordring å holde
styr på hvilke virkemidler som til en hver tid er tilgjengelige, på kriterier for å kunne søke om
virkemidlene, og på ulike søknads- og rapporteringsfrister. Kortfattet informasjon om dette
burde legges inn i forvaltningsplanen, evt. burde det henvises til hvor en finner slik
informasjon.

Oppbygging av regionale skadefellingslag
Referansegruppa støtter rovviltnemndas uttalelse i den forrige forvaltningsplanen om at
effektivt uttak av skadedyr er et av de beste forebyggende og konfliktdernpende tiltakene.
Referansegruppa er godt fornøyd med at rovviltforskriften fra og med 1. oktober 2011, ble
endret slik at kommunalt/interkommunalt oppnevnte fellingslag kan få godtgjøring til
fellingslaget for den tid som er benyttet til fellingsforsøket. I tiden fremover mener
referansegruppa det blir viktig at lokale jegere inngår i regionale/kommunale skadefellingslag,
og at de far de ressurser og den opplæring de trenger for å kunne gjennomføre
skadefellingsoppdrag effektivt og i minst mulig konflikt med andre interesser, så som jakt,
friluftsliv, reindrift, og allmennhetens oppfatning av etikk og moral.

8.1.2 Samarbeid, dialog og informasjonsutveksling for reduserte rovvilttap

Virkelighetsbeskrivelse
Siden 1970-tallet har det vært en ekspanderende tapsutvikling til rovvilt i regionen. En slik
vedvarende tapsproblematikk fører til mismot, og er en medvirkende årsak til avvikling av
bruk. Næringa opplever frustrasjon, og de føler manglende tillitt til og fra forvaltninga. Selv
om en oppnår kontroll på rovvilttallet vil det oppstå ujevnt trykk mellom distrikt og mellom
enkeltutøvere.

Hva kan bli bedre
Det må bli bedre kommunikasjon og dialog mellom næring og forvaltning. Det er viktig at
næringa blir trodd. Det må bli mer tillit «lit —til». Om ikke dette blir bedre vil en heller ikke
klare å hindre irregulær avgang av rovvilt. Aksept og forståelse må starte mellom forvaltning
og næringsutøvere. En bør arbeide for god mediehåndtering «fremstille hverandre i godt lys».
Media vil ofte ha konflikt.

Referansegruppa ønsker at rovviltnemnda skal arbeide for at alt tap over normaltap blir
erstattet. Dette etter at gårdbrukeren har dokumentert at drifta er god. Referansegruppa ønsker
en speilvendt bevisførsel, hvor det er forvaltninga som må bevis at tapet ikke skyldes rovdyr,
om ikke alt tap utover normaltap skal bli erstattet.

Næringsoppgaver
Referansegruppa ønsker at det blir gitt mer midler til gjeting, og mer midler til å ta ut rovdyr i
beiteområder. Referansegruppa mener rovviltnemnda må arbeide aktivt for å få bedre
oppslutning om beitelag, og mer velfungerende beitelag. Referansegruppa imøteser
bruksregler i reindrifta, regler som møter forståelse og aksept både innen reindrifta selv og
blant andre. Videre må sauenæringa og reinnæringa samarbeide om beiteplaner, dette bør
rovviltnemnda stimulere til.
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Kommunale oppgaver
Kommunen må være bevisst sitt ansvar og sine oppgaver innen rovviltforvaltning.
Kommunen har en viktig oppgave i å veilede både næringsutøvere og andre interessenter,
derfor er det viktig at kommunalt ansatte har oppdatert kunnskap omkring temaet «rovvilt —
beitedyr — samfunn». Det er også viktig at kommunene samarbeider, for eksempel om
utnyttelse av beiteressurser. Kommunene bør utarbeide beiteplaner som en del av
arealplanene. Og kommunene bør arbeide for å forenkle tilgang til skadefelling, for eksempel
gjennom rask behandling av søknad om skuterdispensasjon i forbindelse med
skadefellingssøknader.

Rovviltnemnda
Skal sørge for at Stortingets intensjoner blir gjennomført. Referansegruppa mener det er viktig
at rovviltnemnda bygger ut og videreutvikler «Arena rovvilt». Arena rovvilt er en felles
møteplass for utøvere med rein og sau, jegere, forvaltere og andre med interesse for rovvilt og
beitedyr samt organisasjoner og offentlige etater som er berørt av utfordringene knyttet til
spenningsforholdet beitedyr, rovvilt og samfunn. Arena rovvilt har blitt arrangert av
prosjektet Eallit Luonddus/Leve i Naturen. Rovviltnemnda bør arbeide for at det er
velfungerende regionale fellingslag, med lokalkjente kontaktpersoner. Fellingslagene må ha
en høy beredskapskapasitet. Rovviltnemnda bør bidra til å bygge kompetansemiljø rundt
rovviltjakt med hund.

Fylkesmannens oppgaver
Rovviltnemnda bør arbeide for at fylkesmannen får forvaltningsansvar for lisens- og kvotejakt
samt skadefellinger gjennom hele året. Fylkesmannen bør ha overordnet koordineringsansvar
når det gjelder skadefellinger under lisens- og kvotejakt. Videre bør fylkesmannen ha ansvar
for god koordinering med andre statlige instanser, for eksempel Mattilsynet. Dersom
fylkesmannen ved skadefelling også kunne gi tillatelse til bruk av snøskuter, mener
referansegruppa konflikten ville blitt mindre i forhold til næringsutøvelse og andre
samfunnsinteresser.

Direktoratet for naturforvaltning sin rolle og deres oppgaver
Klageinstans for vedtak fattet av fylkesmannen. De bør forenkle tilgangen til skadefellinger,
og de bør ta initiativ til å rydde i forskriftene når det gjelder rovviltforvaltning.

Jegernes rolle og oppgaver
Jegerorganisasjonene bør legge til rette for kursing og kompetansebygging, spesielt
kompetanse på bruk av hund bør det prioriteres midler til. Videre bør det arbeides for gode
ordninger som gir midler til regionale fellingslag. Jegerne må opptre på en måte som gir status
og aksept for jakt og fangst som kultur og tradisjon i landsdelen.

8.1.3 Bruk av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak

Referansegruppa mener en ved prioritering av FKT-midler må se på helheten. Mye tap, og
dokumenterte skader har ofte sammenheng med ynglende rovvilt i området, og da er også
området rovviltutsatt. Når det gjelder prioritering av A-områder eller B-områder mener
referansegruppa en bør prioritere A-områder samt B-områder i randsonen mot A-områdene. I
denne sammenheng vil referansegruppa se det som en fordel om A- og B-områder for gaupe
og jerv har felles grense mot kysten.
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Referansegruppa vil også under dette punktet presisere at det må settes av tilstrekkelig med
midler til uttak av rovvilt i B-områder. Og forvaltninga må ha adgang til uttak av rovvilt som
gjør skade i både A- og B-områder når det er behov for det, og de må være villige til å bruke
denne adgangen.

Overordnet mener referansegruppa at områder som over tid blir plaget av mye tap skal
prioriteres ved tildeling av FKT-midler.

Referansegruppa vil tydelig oppfordre til at rovviltnemnda arbeider for en styrking av
samarbeidet innad i næringene, og de ønsker at søknader om FKT-midler skal kanaliseres
gjennom beitelag og reinbeitedistrikter. I sauenæringa bør det være et krav for å motta FKT-
midler at en tilhører et beitelag.

Referansegruppa ønsker at fylkesmannen skal ha anledning til å bruke Statens naturoppsyn til
uttak av skadedyr. Dette da Statens naturoppsyn kan operere mer effektivt, da de ikke er
pålagt like mange begrensninger som skadefellingslagene.

8.1.4 Differensiert forvaltning

En forandring i grensene mellom A- og B-soner bør gjøres i lys av de utmarksbaserte
næringer som finnes i området. Referansegruppa vil anmode om at kystområdene hvor gaupe
forårsaker mest skade forandres fra A-område til B-område. Etter at bestandsmålene er nådd
innenfor A-sonen, oppfordres rovviltnemnda til å vurdere nøye hvor store A- og B-sonene bør
være.

Når det gjelder forekomsten av kongeorn og havørn i kalvingsområder for rein og i
beiteområder for sau, ønsker referansegruppa at rovviltnemnda skal arbeide for at nødvendige
tiltak for å forhindre tap av beitedyr skal kunne vedtas raskt.

I Troms er A-området for gaupe, jerv og bjørn også kalvingsområde for rein tilhørende
samebyer som har sin virksomhet på svensk side av riksgrensen. Det dreier seg om 35-40 000
rein som er på sommerbeite i dette området. En logisk tolkning av rovviltforliket 2011, som
presiserer at A-områder for rovdyr ikke skal innefatte kalvingsområder for rein, burde
innebære at hele A-området i Troms skulle betegnes som B-området. Om ikke det er mulig
må rovviltnemnda arbeide for et operativt regelverk som forvaltningen kan henvise til, for en
saksbehandling som er rask og effektiv når det gjelder tillatelse til uttak ved skadefrekvens på
ulike nivåer.

Referansegruppa ber rovviltnemnda arbeide for at rovviltpolitikken på sikt går mot en
enhetlig politikk, minimum på skandinavisk nivå. Dagens strengt adskilte syn når det gjelder
de ulike nasjoners egen politikk med nasjonale bestandsmål, gjør at tanken om en
grenseoverskridende forvaltning ikke tas med i tilstrekkelig grad. Rovdyrenes vandringer er
grenseoverskridende, det er også i store områder reinnæringen. Noe som må innebære at
politikken tar hensyn til, og utgår fra disse grenseoverskridende forholdene.

Det er viktig at rovviltforvaltningen innen det nasjonale regelverket preges av forutsigbarhet,
og en rollefordeling mellom de ulike aktørene, som de utmarksbaserte næringene har
kunnskap om og kan forholde seg til.
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8.2 Rovviltnemndas presiseringer til referansegruppas anmodning

Rovviltforliket 2011
Rovviltnemnda vil utdype sin forståelse av rovviltforliket 2011 punkt 2.2.19 siste punktum,
som sier at «Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte
beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein» opp mot forlikets punkt 2.1.3 tredje
avsnitt, som sier at «Det påhviler Miljøverndepartementet et særskilt ansvar å følge opp at
vedtak gjort av rovviltnemndene er innenfor internasjonale forpliktelser.»
Miljøverndepartementet presiserte i brev av 25.8.2011 om Videre oppfolging av rovviltforliket
2011 «at uttak av rovvilt kun kan skje i overensstemmelse med bestemmelsene i
naturmangfoldloven.»

Når det gjelder vedtak om uttak av rovvilt, forstår rovviltnemnda naturmangfoldloven § 18
slik at vedtak kan fattes for å avverge skade på husdyr eller tamrein, hvis uttaket ikke truer
bestandens overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte.

Rovviltnemnda vil være klare på at bestandens overlevelse jf. naturmangfoldloven § 1 og § 5
hvor det er et mål at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene
forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder, skal sikres innenfor
de områder som er prioritert den enkelte rovviltart jf. prinsippet om geografisk differensiert
forvaltning. I forlengelsen av dette vil rovviltnemnda ved vurdering av uttak i prioriterte
beiteområder for husdyr og kalvingsområder for tamrein, vise til at tiltak etter
naturmangfoldloven jf. § 14 skal veies opp mot andre viktige samfunnsinteresser og samiske
interesser. En slik avveining skal ikke medføre at målet i § 5 fravikes, men at tiltaket vil
kunne medføre at målet i § 5 nås på annen måte eller i et annet tempo enn hvis
naturmangfoldet hadde vært det eneste hensynet å ta.

Rovviltnemnda mener at dersom det er gaupe, jerv, bjørn eller ulv i områder som i forhold til
aktuelle rovviltart er et prioritert beiteområde for husdyr, og det til samme tid beiter husdyr
der rovviltet er. Da representerer husdyrene en viktig samfunnsinteresse, og det er et
skadepotensial, dermed vil rovviltnemnda bruke de midler den har tilgjengelig for at rovviltet
blir tatt ut.

Rovviltnemnda er bevisst på utfordringene knyttet til at A-områder for rovvilt sammenfaller
med kalvingsland for rein. Nemda har ikke klart å finne en løsning som med mindre kostnad
kan oppfylle krav til bestandsmål for rovviltartene, uten sammenfallende areal mellom A-
områder og kalvingsområder for rein. Rovviltnemnda mener at reinen, i den tid og på det sted
den kalver, representerer viktige samiske interesser. Og at kongeørn, gaupe, jerv, bjørn og ulv
til samme tid på samme sted representerer et skadepotensial som er i strid med viktige
samfunnsinteresser jf. naturmangfoldloven § 14, og i strid med dyrevelferdsloven (LOV-
2009-06-19-97). Rovviltnemnda vil da bruke de midler den har tilgjengelig for at rovviltet blir
tatt ut.

Når visse kriterier er innfridd fatter rovviltnemnda kvote for skadefellinger på rovvilt. Det er
imidlertid ikke rovviltnemnda som har vedtaksmyndighet ved den enkelte skadefelling. Da er
det fylkesmannen eller Miljødirektoratet som har vedtaksmyndighet. Rovviltnemnda vil
gjennom forvaltningsplanen og den fortløpende dialogen med forvaltningsmyndigheten
arbeide for at det i henhold til teksten over ikke skal være rovvilt som representerer et
skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområder for rein.
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Ved skadefelling skal en unngå å skyte hunnen fra ungene, dette byr på utfordringer:
jervetispa får unger i februar/mars, gaupa føder i mai/juni, bjørnebinna føder i januar/februar
og har unger når den kommer ut av hiet om våren. Kongeørnen starter å hekke i mars/april,
eggene klekkes etter 41-45 dager, etter klekking blir ungene i reiret i 10-11 uker. Rovviltet
har en relativt lang tid der ungene er avhengige av sitt opphav. Dette stiller store deler av året
strenge krav til presisjon ved skadefellinger.

Under kalvingen er reinen sårbar for forstyrrelser, det kompliserer rovviltuttak i disse
områdene til denne tiden ytterligere. Beitesesongen for husdyr er en tid hvor det er ekstra
vanskelig å ha kontroll på rovviltet, og å gjennomføre felling. Fellingsforsøk hvor en har
mulighet til å postere på ferske kadaver er et unntak i så måte.

Alle de uforenlige hensyn som bør tas om rovvilt befinner seg i kalvingsområder for rein når
reinen kalver, eller i prioriterte beiteområder når husdyr beiter der, betyr ikke at forvaltningen
ikke raskt skal foreta de nødvendige vurderinger og komme med de beste løsninger for hvert
enkelt tilfelle når dette skjer. Men, det betyr at forvaltningen skal gjøre det den kan, innenfor
gitte rammer, for å forhindre at slike situasjoner oppstår. I det legger rovviltnemnda en sterkt
differensiert forvaltning hvor rovviltet har klar prioritet i noen områder, mens utmarksbeite
har klar prioritet i andre områder. Det skal etterstrebes en best mulig kontroll på
rovviltbestandene, og at disse forvaltes på fastsatte bestandsmål. Uttak av rovvilt skal i
regelen skje gjennom ordinær kvotejakt/lisensfelling med klart høyest trykk på områder hvor
rovviltet ikke skal ha prioritet. Skadefellinger skal i regelen skje der ordinær
kvotejakt/lisensfelling ikke lykkes. Skadefellinger skal i størst mulig grad iverksettes før
rovviltet yngler, og konsentreres om områder hvor rovvilt ikke har prioritet.

Erstatningsordningen for sau tapt til rovvilt
Miljøverndepartementet satte i brev av 22.11.2010 ned et ekspertutvalg som skulle vurdere
endringer i erstatningsordningen for husdyr. Den 1. juli 2011 kom Innstilling fra
ekspertutvalg vedrorende endringer i erstatningsordningen for rovviltskade på husdyr.
Utvalget konkluderte med at det «ikke finnes en ny, enhetlig og enkel modell for ny
erstatningsordning som et samlet utvalg kan anbefale med dagens kunnskapsnivå. Utvalget
mener at alternativet som innebærer en justering av dagens ordning bør iverksettes raskt.
Endringene bør være på plass til beitesesongen 2012. Samtidig anbefaler utvalget en nærmere
utredning av to mulige modeller for fremtiden, en modell som innebærer en geografisk
differensiert erstatning og en som innebærer erstatning for alt tap på beite. Utredningen av
disse modellene, samt justeringen av dagens modell bør ha utgangspunkt i de kriterier som
utvalget har lagt til grunn og som på en bedre måte enn dagens modell oppfyller disse.»
Nemnda er ikke fornød med at det i dag erstattes bare cirka 50 prosent av dyr som er tapt på
beite, nemnda har forventninger til at den nye erstatningsordningen blir mer rettferdig, og
slutter seg til utvalgets konklusjon.

Erstatningsordningen for tamrein
Rovviltnemnda er ikke tilfreds med den store differansen mellom rein omsøkt erstattet og rein
erstattet. En prosjektgruppe ledet av Direktoratet for naturforvaltning sluttførte 15. april 2011
en Utredning — erstatningsordning for tamrein. «Prosjektgruppa mener at en framtidig
erstatningsordning bør baseres på tilgjengelig kunnskap om rovvilt og reindrift. Ordningen må
bli mer forutsigbar for reineier, og enklere å administrere for fylkesmannen. En framtidig
erstatningsordning må bygge på objektive kriterier som sikrer lik behandling i alle
reinbeiteområder. Prosjektgruppa foreslår at dagens erstatningsordning endres til en ny
kunnskapsbasert erstatningsmodell basert på rovviltfaglige og reindriftsfaglige
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beregningsmodeller. Prosjektgruppa legger til grunn at det fortsatt er siidaandelen som skal
være mottaker av erstatningen, og fylkesmannen vil fortsatt være behandlende myndighet. En
ny erstatningsordning vil imidlertid kreve enklere søknadsprosedyrer enn dagens ordning.»
Prosjektgruppa sier at per i dag er kunnskapsgrunnlaget for dårlig til å iverksette dette i full
skala, og de foreslår en implementering av dette i to faser. Rovviltnemnda har tiltro til at
utvalgets forslag vil gi en mer rettferdig ordning, og slutter seg til utredningen.

Differensiert forvaltning
I forvaltningsplanen vil rovviltnemnda i tillegg til referansegruppas anmodning legge vekt på
sin egen Evaluering av effekten av arealdifferensiert forvaltning av rovvilt i region 8
(Finnmark og Troms), oversendt Miljøverndepartementet 4.11.2010. Rovviltnemnda ser ingen
motsetninger mellom referansegruppas anmodning og sin egen evaluering, tvert i mot støtter
de opp om hverandre.

Rein på Varangerhalvøya. Foto: Jørgen Remmen
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FORVALTN1NGSMÅL,STRATEGIEROG VIRKEM1DLER

9.1 Forvaltningsmål

Overordnet målsetting:
Rovviltnemnda vil forvalte gaupe, jerv, bjørn og ulv presist på regionens bestandsmål
samtidig som hensynet til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser ivaretas på best mulig
måte.

Delmål:
Arbeide for å bedre påliteligheten i bestandsberegningene av rovvilt
Ivareta beitenæringene gjennom å minimalisere tap av dyr på beite
Bestandsregulering ved kvotejakt og lisensfelling
Prioritere nødvendig bestandsregulering i A-ornrådene i kalvingsland for rein
Effektivt uttak av rovvilt som representerer et skadepotensial i B-områdene
Økt forutsigbarhet og lokal medvirkning
Mer kunnskap om «rovvilt —beitedyr —samfunn» i forvaltning og hos befolkning
Lett tilgjengelig informasjon om økonomiske virkemidler ovenfor næring og
privatpersoner

9.2 Strategier

Her vil rovviltnemnda kort beskrive hvordan de ønsker å jobbe for å nå delmålene, som
sammen skal oppfylle kompromisset den overordnede målsettingen er.

Pålitelige bestandsestimater
En forutsetning for å kunne forvalte rovviltet så nært inntil bestandsmålet som mulig er god
oversikt over hvor mye rovvilt vi har i regionen. Metodene for å beregne bestandene må bli så
bra at det ikke er tvil omkring bestandstallene forvaltningen opererer med. Rovviltnemnda vil
stimulere til fortsatt arbeid for å bedre påliteligheten på bestandsberegningene.

Tydelig differensiert forvaltning
Rovviltnemnda vil ha en sterkt differensiert forvaltning. Der beitenæring gjør nødvendige
tilpasninger der rovviltet skal ha prioritet, mens rovviltet i størst mulig grad holdes borte fra
områder hvor beitenæringen skal ha prioritet. Det er uunngåelig at enkelte kalvingsområder
vil være i A-områdene for rovvilt. Rovviltnemnda ønsker å konsentrere den
bestandsregulering som blir nødvendig i A-områdene, innen kalvingsområdene. Også i A-
områder skal bestandsreguleringen søkes nådd gjennom ordinær kvote/lisensjakt, mens
restkvoter skal tas ut ved skadefelling.

Prioritere ressurser der de virker
Midler og ressurser skal settes inn der det har størst effekt. Og de som selv tar initiativ og
viser vilje til tiltak for at den enkelte og regionen skal nå den overordnede målsettingen vil bli
prioritert. Rovviltnernnda vil stimulere til samarbeid innen og mellom beitenæringene og de
ulike arenaene i Troms og Finnmark.

Minimalisere alt tap av rein og husdyr på utmarksbeite
Fredet rovvilt er en viktig årsak til tap på utmarksbeite. Men, tap på utmarksbeite er mer enn
tap til fredet rovvilt. Rovviltnemnda vil jobbe aktivt med tiltak som minimaliserer alt tap på
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utmarksbeite. Bestandsregulering av rødrev må nevnes spesielt, rovviltnemnda oppfordrer
kommuner til å gi skuddpremier på rødrev, støtte kurs om rødrevjakt, og til å være kreative
pådrivere for å øke jakttrykket på rødrev. Rovviltnemnda oppfordrer alle jegere til å jakte
rødrev. Jaktsesongen på rødrev varer lenge, fra 15. juli til 15. april, og jaktformene er
krevende og spennende, enten en driver posteringsjakt ved åte, lokkejakt, jakt med hund eller
andre former for revejakt. Når det gjelder vilttiltak for jaktbare arter, som for eksempel
jaktkurs på rødrev, kan det søkes midler hos Fylkeskommunen. Havørn forårsaker også tap på
beite, i hvor stor grad er omdiskutert. Rovviltnemnda mener det må innhentes mer kunnskap
om problematikken rundt havørn.

Bærekraftig reindrift
Viktigheten av reinsdyr i god kondisjon og et reintall som er tilpasset beitegrunnlaget, også
ved dårlige beiteforhold, må understrekes. Gjennom å stimulere til tiltak som minimaliserer
skade og tap på utmarksbeite vil rovviltnemnda bidra til god dyrevelferd, og en økonomisk,
økologisk og kulturelt bærekraftig reindrift. Rovviltnemnda vil prioritere tilskudd til lovlig og
bærekraftig reindrift jamfør dagens reindriftslov med forskrifter i henhold til mål om
samordning av økonomiske virkemidler i staten.

Arenaer for dialog
For å gi bedre forutsigbarhet og mer lokal innflytelse, vil rovviltnemnda stimulere og
oppfordre til styrket dialog mellom aktørene innen «næring — politikk — forskning —
forvaltning.» Rovviltnemnda vil søke en tett dialog med næringen. Arenaer for å møtes, og for
å utveksle kunnskap og erfaringer blir viktig også i tiden fremover.

Kunnskapsbasert forvaltning
For å øke kunnskapen rundt «rovvilt —beitedyr —samfunn» trengs det fortsatt midler til
forskning. Like viktig som å sørge for at funn fra forskningen blir formidlet, og tatt opp av
både forvaltning og næring, er det at næringa formidler sin opparbeidede kunnskap til
forvaltning og politikere. Samarbeidet mellom landbruket og reindriften på lokalplan bør
styrkes og utvikles.

Formidling
Rovviltnemnda gir i forvaltningsplanen en oversikt over de viktigste økonomiske
virkemidlene. Disse vil imidlertid stadig være i endring. God kommunikasjon er nødvendig
for at næringa hele tiden skal være oppdatert omkring økonomiske stimuleringsordninger.

Rødrev. Foto: Stein Ø. Nilsen
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9.3 Virkemidler

9.3.1 Forebyggende og konfliktdempende tiltak

Administrasjon
Hvert år overfører Miljødirektoratet midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak
(FKT-midler) til rovviltnemnda i region 8. Rovviltnemnda sin oppgave er å fordele midlene
mellom fylkesmennene i Troms og Finnmark. I tillegg skal nemnda, innenfor rammene av
regelverket, sette kriterier for tildeling av midler. Utdypende om saksbehandling finnes i
Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og
konfliktdempende tiltak.

I 2006 fikk regionen 4,6 millioner kroner, etter dette har summen økt betraktelig. I 2010 fikk
regionen 16 millioner, 15 millioner i 2011 og 14,5 millioner i 2012. Det blir likevel søkt om
langt mer enn det som blir tildelt regionen, og rovviltnemndas oppgaver blir stadig mer
omfattende. Rovviltnemnda har ingen andre midler enn de FKT-midlene som årlig blir tildelt.
For disse midlene skal nemnda drifte seg selv, sekretariatet, egne prosjekter, støtte til
forskning samt til direkte tapsreduserende og konfliktdempende tiltak. Rovviltnemnda vil
jobbe opp mot Miljødirektoratet og Miljøverndepartementet for å synliggjøre at det er behov
for en økonomisk ramme som gjør rovviltnemnda i stand til å drive en forsvarlig og
forutsigbar forvaltning.

Søknadsprosedyre og fylkesmannens saksbehandling
Fylkesmennene i Troms og Finnmark behandler søknader fra søkere i hvert sitt respektive
fylke. Informasjon om tilskuddordningen blir annonsert på egne hjemmesider. I Finnmark blir
det i tillegg annonsert i alle lokalavisene, og på lokalradioen både på samisk og norsk.
Miljødirektoratet har utarbeidet en nettbasert søknadsløsning. Søknader og rapporter skal inn
på denne nettsiden htt s://soknadssenter.mirodirektoratet.no/. På nettsiden finner en
informasjon om ulike tiltak.

Søknader som innebefatter bruk av landbruksfaglige midler eller som har landbruksfaglig
karakter skal sendes kommunens landbruksavdeling for uttalelse før den sendes videre.

Kriterier for prioritering av midler
Nemnda forsøker å balansere fordelingen av de ulike forebyggende tiltakene til sau og rein.
Prioriteringen av de tiltakene det blir søkt midler til, vil være basert på egen forskrift, tidligere
erfaringer med forebyggende tiltak, samt erfaringer på landsbasis.

Potten med forebyggende midler er begrenset. Det innebærer at fylkesmannen normalt krever
en egenandel ved søknader som innebefatter investeringer. På denne måten kan en sikre at
flere brukere får støtte, og i tillegg at søker er motivert for å gjennomføre tiltaket. Størrelsen
på egenandelen vil variere med omfang og type prosjekt.

Selv om det gjennom differensiering i størst mulig grad søkes å holde beitedyr og rovdyr
atskilt i tid og rom, er dette vanskelig å få til. En ønsker ikke etablert bestand av rovvilt i
forvaltningssone B, men det vil være streifdyr i disse områdene. Rein vil ha både vinterbeite,
sommerbeite og kalvingsområder innenfor forvaltningssone A, hvor bestandsmålet for
rovviltarten skal opprettholdes. Grensene mellom A- og B-områder er i prinsippet veiledende
når det skal fordeles forebyggende midler. Bestandsmålene skal nås innenfor A-områdene, det
er ønskelig at store deler av midlene blir satt inn hos de sauebrukene eller reinbeitedistriktene
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som ligger innenfor, eller nær A-områdene. Avhengig av tapssituasjonene i B-områdene vil
det fortsatt være åpning for tildeling av midler her.

Tiltakstyper
Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, ble
fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. januar 2013. Forskriftens §§ 5-7 angir de
tiltakstyper det kan søkes midler til. Forskriftens § 5 lyder:

§ 5 Tiltak med direkte tapsreduserende effekt
Foretak med produksjonsdyr i landbruket kan soke om midler til tiltak som har en direkte
tapsreduserende effekt, eller der slik effekt kan oppnås ved kombinasjon av tiltak. For tiltak
hvor nasjonale standarder er utarbeidet, skal standarden folges om ikke annet er bestemt i
vedtak om tilskudd.

Som direkte tapsreduserende tiltak regnes
a) tiltak som fiisisk skiller rovdyr og beitedyr:

tidlig nedsanking av sau
forsinket slipp på utmarksbeite
flytting av sau eller tamrein til mindre rovviltutsatte beiteområder
hjemmebeite
beredskapsareal
rovdyravvisende gjerder
kalving i gjerde

b) utvidet tilsynsaktivitet i kombinasjon med andre tiltak
Utvidet tilsynsaktivitet alene skal ikke stottes okonomisk, men kan stottes ved

bruk av vokterhund
planlagt utvidet tilsyn som en nodvendig del av tiltak nevnt i § 5a)
kortvarig intensivt tilsyn som utfores kveld, natt og morgen når det er oppdaget akutte
rovdyrskader og i kombinasjon med bruk av f eks. kadaverhund eller nattkve
fôring av tamrein i korte perioder av året for å samle flokken med formål å unngå
rovvilttap

andre tiltak som kan være direkte tapsreduserende

driftsomstillinger grunnet rovvilt

Tiltak hvor nasjonale standarder er utarbeidet gjelder akutt og planlagt tidlig nedsanking,
beredskapsarealer, bruk av vokterhund og bruk av rovviltsikkert gjerde. Standardene flnnes på
www.rovvilt ortalen.no.

Eksempler på «andre tiltak som kan være direkte tapsreduserende» er kursvirksomhet som har
som målsetting å gi opplæring i jakt på store rovdyr eller effektivisering av rovviltjakt.
Rovviltnemnda i region 8 har over flere år prioritert og gitt tilskudd til opplæring i gaupe-,
jerv- og bjørnejakt. I tillegg er det satt i gang utdanning av hundeekvipasjer for sporing av
bjørn. Målet er at disse ekvipasjene kan påvise tilstedeværelse av bjørn, samt spore bjørn fram
til gjennomført felling.

Det er også anledning til å søke om midler til ulike prosjekter for å øke kunnskapsgrunnlaget
(§ 6).
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§ 6 Tiltak for å oke kunnskapsgrunnlag
Utvikling av praksis og erfaring som senere kan danne grunnlag for iverksettelse av nye tiltak
kan prioriteres innenfor ordningen. Som slike tiltak regnes

utproving av nye forebyggende tiltak mot rovviltskader, samt evaluering av effekter av
igangsatte tiltak

- tiltak som avklarer tapsforhold, herunder elektronisk overvåking
forsknings- og utredningsoppgaver som bidrar til utvikling og iverksettelse av

effektive forebyggende tiltak

I tillegg til å søke om midler til problematikken «beitedyr —rovvilt» (§§ 5 og 6) er det mulig å
søke om midler til tiltak rettet for eksempel mot lokalsamfunn, «samfunn —rovvilt» (§ 7).

§ 7 Konfliktdempende tiltak
Det kan gis tilskudd til personer, kommuner og organisasjoner for tiltak som har til hensikt å
dempe konflikter forårsaket av rovvilt. Tiltaket skal bidra til okt kunnskap om og forståelse
for rovvilt og/eller rovviltforvaltning. Tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres.

Tidligere er det for det meste forsøkt ulike konflikt- og fryktdempende tiltak i områder med
ulv og bjørn.

Fylkesmennene i Troms og Finnmark har gitt tilskudd til ulike forebyggende tiltak. Gjennom
årene, både i region 8 og på landsbasis, har en sett at det er enkelte tiltak som er mer effektive
enn andre. En må imidlertid være klar over at tiltakene kan ha visse begrensninger, og ikke
alle tiltak er egnet i alle situasjoner eller områder. Rovviltnemnda vil trekke lærdom av
erfaringene som er gjort til nå, slik at framtidige FKT-midler kan settes inn der de gjør størst
nytte.

Forebyggende tiltak mot rovviltskader på sau
Tidlig nedsanking
Rovviltnemnda vil presisere at både planlagt tidlig nedsanking og akutt tidlig nedsanking er
frivillige ordninger som det er mulig å søke på. Rovviltnemnda eller fylkesmennene pålegger
ingen tidlig nedsanking. Tidlig nedsanking er et tiltak som kan iverksettes ved potensielle og
akutte skadesituasjoner. Planlagt tidlig nedsanking er i Troms satt fra 20. august til 10.
september. Ordningen går ut på å sanke ned sauene mellom 14 dager og en måned tidligere
enn gjennomsnittlig dato for nedsanking i regionen. Brukeren får tilskudd på kr 7,—per
nedsanket dyr per dag frem til 10. september. I mange områder har dette hatt stor effekt,
spesielt i forhold til jerv. Rovviltnemnda mener samarbeidet mellom beitelag som ligger
opptil hverandre må bli bedre, det er viktig at nedsanking startes samtidig og utføres på en
effektiv måte. Forskjellen mellom akutt og planlagt tidlig nedsanking er beskrevet i Standard
for forebyggende tiltak mot rovviltskade utarbeidet av Norsk viltskadesenter ved Bioforsk
Tjøtta:

Akutt tidlig nedsanking:
Innvilgelse av tilskudd til akutt tidlig nedsanking vurderes av vedtaksmyndigheten i hvert
enkelt tilfelle. Momenter som vil være vesentlige i en slik vurdering er bl.a. påvist
skadeomfang i området, det aktuelle områdets skadehistorikk, skadevoldende art(er), andre
tiltak aktuelle for iverksetting osv. Ved tidlig nedsanking som akutt tiltak må hele besetningen
sankes ned fra utmarksbeitet i lopet av et kortest mulig tidsrom.
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Planlagt tidlig nedsanking:
Tidspunkt for planlagt tidlig nedsanking er basert på en kombinasjon av lokal kunnskap om
når rovvilt begynner å skape store skadesituasjoner, og observasjoner av dode og skadde
husdyr ved tilsyn i beiteområdet. I likhet med akutt tidlig nedsanking, må alle sauene i
skadeområdet (alle besetninger i et fellesbeite) bli sanket ned fra utmarksbeitet raskest mulig.

For å kunne sette av midler om det skulle oppstå akutte rovviltskader i løpet av beitesesongen,
blir ikke hele potten fordelt til planlagt tidlig nedsanking. På grunn av at midlene er begrenset,
kan en ikke støtte alle søknader. Enkelte områder prioriteres foran andre. Per 2013 jobber
fylkesmennene med å involvere beitelagene/sankelagene sterkere i prioriteringen. Kriterier for
tildeling av midler vil bli utarbeidet av fylkesmennene. Rovviltnemnda mener det i områder
hvor beitedyr skal ha prioritet framfor en rovviltart, ikke er akseptabelt med en situasjon der
planlagt tidlig nedsanking skal være nødvendig for å unngå tap til denne rovviltarten.

Når det gjelder tidlig nedsanking er det utfordrende å finne tilgjengelige arealer om det
oppstår en akutt situasjon. De fleste kommuner i Troms og Finnmark har ikke
beredskapsarealer tilgjengelig, og det er en utfordring å opprette slike. Det er mulig å gjerde
inn utmark, eller rydde eller dyrke opp nye områder som kan brukes til formålet. Hvis
arealene blir store nok vil man kunne høste vinterffir, og samtidig ha nok fôr til å ta sauene
tidlig ned fra fjellet i akutte situasjoner. Direktoratet for naturforvaltning har presisert at
brukere som får tilskudd for å opprette beredskapsareal, ikke kan regne med å få årlige midler
til tidlig nedsanking. Noen steder er det en utfordring at beitenæringen ønsker å opprette
beredskapsarealer, mens reindriftsnæringen ikke ønsker at reindriftsarealer gjerdes inn.

Utvidet tilsyn 

Beitelag må søke om midler til utvidet tilsyn i forkant av beitesesongen. I følge forskriften er
det ikke lenger mulig å få støtte til utvidet tilsynsaktivitet alene, ettersom utvidet tilsyn i seg
selv ikke anses å ha en direkte tapsreduserende effekt. Tilskudd til utvidet tilsyn kan gis når
det kombineres med andre tiltak som i følge forskriften har direkte tapsreduserende effekt,
som for eksempel tidlig nedsanking, hjemmebeite og forsinket slipp.

Bruk av kadaversøkekvi as'er eller elektronisk overvåkin for å øke kunnska s runnla et
I enkelte områder hvor man for eksempel over flere år har hatt store tap av beitedyr uten at
man har klart å finne tapsårsak, men mistenker at rovvilt forårsaker tap, kan man gjøre nytte
av elektronisk overvåkning i en begrenset tidsperiode for å få et bedre kunnskapsgrunnlag. Ut
fra dette kan det prioriteres midler til elektronisk overvåking. Midlene må imidlertid målrettes
mot områder der slik overvåking kan bedre kunnskapsgrunnlaget. Kadaverhund kan også
brukes i områder der tapsårsaker er dårlig kjent, for å bedre kunnskapsgrunnlaget.

Bruk av radiobjeller har økt i region 8. Bruk av elektronisk overvåkningsutstyr kan ha stor
nytteverdi for den enkelte bruker, og for hele næringen. I 2012 og for 2013 har Landbruk nord
ansvar med å organisere bruk av radiobjeller i Troms. Fylkesmannen vil prioritere utlån av
radiobjeller etter gitte kriterier.

Fylkesmannen i Finnmark har kjøpt inn radiobjeller, lånt de ut til brukere og dekket alle
løpende utgifter med bjellene. I beitesesongene 2010 og 2011 ble det satt av midler til en
koordinator via Finnmark sau og geit, som har stått for den praktiske biten av driften med
radiobjelleprosjektet i Finnmark.
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Ekstraordinært tils n/akutt tils n
Ekstraordinært tilsyn kan det etter søknad gis midler til dersom akutte situasjoner oppstår i
beitesesongen. Ekstraordinært tilsyn skal iverksettes raskt. Formålet er både å forhindre
ytterligere tap og å få oversikt over og dokumentere skadesituasjonen. Ekstraordinært tilsyn
utføres normalt ved bruk av kadaverhundekvipasje.

Bruk av vokterhund
Bruk av vokterhund er et tiltak som kan være effektivt hvis man bruker hunden på begrensede
områder, og i et spesielt område hele beitesesongen gjennom. Fylkesmannen i Troms har gitt
tilskudd til bruk av vokterhund i noen år, samt «prosjekt vokterhund» i 2010, der
enkeltbesetninger deltok. Erfaringen fra dette prosjektet og andre lignende tilfeller i Troms,
viser imidlertid at det per 2010 ikke var noen som brukte hundene sine som anbefalt.
Utmarksområdene blir ikke dekket godt nok med den arbeidsinnsatsen hver enkelt har hatt
mulighet for å gå inn med.

I Finnmark er det i et beiteområde forsøkt med en gjeter som disponerte to vokterhunder.
Erfaringen var at dette ikke fungerte optimalt. Mest sannsynlig fordi området var for stort for
en gjeter med to vokterhunder. Hundene var leid inn for sesongen, og burde trolig hatt lengre
tilvenningsperiode hos besetningen før sauene ble sluppet på utmarksbeite. Kunnskap hos
hundefører og sosialisering av hund er sannsynligvis et viktig suksesskriterium.

Pros'ekt Beitebruk i utmark
Du blir hva du spiser —eller rettere sagt hva maten din spiser. Kvalitet på eksempelvis
lammekjøtt påvirkes i stor grad av hva lammet har spist. I Troms ligger det, tross marginale
forhold for landbruksproduksjon generelt, godt til rette for grovforbaserte produksjoner som
melk- og kjøttproduksjon på sau og storfe. Del er den korte og kjølige vekstsesongen med lys
24 timer i døgnet som gir unike vekstforhold til naturens grøder i nord. I sær er det store
områder med fantastisk kvalitet på utmarksbeitene, noe som blant annet gir de gode
resultatene på lammekjøtt fra nord.

Utmarksbeitene representerer en viktig ressurs for landbruket i landsdelen, en næring som
bidrar med en betydelig sysselsetting i hele Troms, i tillegg til å utføre en av verdens viktigste
oppgaver: Å produsere mat! Hvordan legger man til rette for en fremtidsrettet, moderne
beitenæring samtidig som andre interesser som fritid, turisme, rovdyr og annet ivaretas på en
god måte?

Under arbeid med forebyggende og konfliktdempende tiltak har rovviltnemnda erfart at flere
tiltak ikke fungerer når beitelagene ikke har en god organisering, og samarbeidet ikke
fungerer. Høsten 2011 gjennomførte Fylkesmannen i Troms, i samarbeid med Leve i Naturen,
en serie med regionmøter i Troms. Tema på møtene var organisert beitebruk, forebyggende og
konfliktdempende tiltak —forventninger til beitelag og kommune, og hva Leve i Naturen
kunne bidra med. Det ble gjennomført i alt sju møter der 26 beitelag og 16 kommuner deltok.
Fylkesmannens tilbakemelding var at dette var gode, positive og konstruktive møter. Fakta,
erfaringer og gode ideer ble delt og formidlet. Utfordringer og muligheter i beitenæringen ble
også diskutert. Rovviltnemnda ser at organisert beitebruk trolig er det beste forebyggende og
konfliktdempende tiltaket rettet mot sau på utmarksbeite.

Et resultat av beitelagsmøtene og erfaringer fra disse, er et 3-årig prosjekt for å styrke
beitenæringen «Beitebruk i utmark». Økt og målrettet aktivitet i fylkets mange beitelag,
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kompetanseheving innen tema dyrevelferd i utmark, driftsledelse samt etablering av
beitearealplaner i det kommunale planverktøy er stikkord for prosjektet.

Driftsomstillin er unnet rovvilt
Rovviltnemnda mener det er av stor verdi for regionen, både økonomisk, estetisk, og med
tanke på naturmangfoldet at husdyr kan beite i utmark. Utmarksbeite har også store
dyrevelferdsmessige fordeler, ved at tamme beitedyr får muligheten til å utøve naturlig
adferd. Nemnda ser likevel at dette i noen tilfeller blir så konfliktfylt at midler til
driftsomstillinger kan være å foretrekke. Midler til driftsomstillinger fra sau kan brukes der en
i fremtiden vil kunne forvente vedvarende store rovviltskader, uansett hvilke andre aktuelle
tiltak som iverksettes. Områder med utfordringer i forhold til bjørn skal prioriteres, men også
andre områder plaget av andre rovviltarter skal vurderes. Tanken om en differensiert og
forutsigbar forvaltning skal ligge til grunn, men det er ikke et krav å være innenfor et A-
område for rovvilt.

Inntil det foreligger en standard for driftsomstillinger grunnet rovvilt, vil rovviltnemnda legge
rapport av 1. april 2011, fra arbeidsgruppe oppnevnt av LMD og MD «Driftsomstillinger
grunnet rovvilt» til grunn.

Forebyggende tiltak mot rovviltskade på rein
De fieste forebyggende tiltak som er beskrevet omhandler sau på beite. Når det gjelder rein
som beiter ute hele året blir problemstillingen annerledes. I både Troms og Finnmark er det
prøvd ut ulike tiltak rettet mot rein. Den mest sårbare perioden for rein vil være i
kalvingstiden, samt under dårlige vinterforhold.

Rovdyravvisende gjerder og kalving i gjerde regnes, i følge forskriften, som direkte
tapsreduserende tiltak. I tillegg har en mulighet til å gi tilskudd til utvidet tilsyn i kombinasjon
med andre tiltak. Tidlig samling og slakting av rein kan være et tiltak med direkte
tapsreduserende effekt. Intensjonen er å ta ut slaktedyr tidlig på høsten for å hindre at disse
blir tatt av rovvilt i perioden fram mot ordinær slakting senere på høsten. Kalving i gjerde er
forsøkt i Finnmark, men dette er svært arbeidskrevende og passer best i små distrikter (Troms)
eller innad i siidaer (Finnmark). Det vil være ulike utfordringer for ulike distrikter og
reinbeiteområder.

Tiltak for å øke kunnska sarunnla et
I enkelte reinbeiteområder meldes det årlig inn store tap, og det er et stort sprik mellom de tap
som meldes som drept av rovvilt, og det fylkesmannen finner gruimlag for å erstatte med
dagens regelverk. Kartlegging av taps- og strukturforhold i reinbeitedistrikt med spesielt store
tap er derfor fortsatt nødvendig, for å bidra til utvikling av effektive forebyggende tiltak.

Rovviltnemnda erkjenner at det per 2013 finnes få eller ingen effektive generelle tiltak for å
forebygge rovviltskade på rein, nemnda ønsker derfor å fortsette arbeidet med å utvikle og
prøve ut nye former for forebyggende og konfiiktdempende tiltak rettet mot
reindriftsnæringen. Driftsomstillinger vil være langt mindre aktuelt for denne næringen enn
for småfenæringen. De ulike distriktene må forsøke å finne et forebyggende tiltak som er
tilpasset deres driftsform og miljø.

I 2008 publiserte Bioforsk rapporten Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til
rovvilt. Evalueringen ga ikke noe entydig svar. I konklusjonen sier Bioforsk at hva som
regnes som det mest effektive tiltaket mot rovdyrrelatert tap av rein, varierer mellom brukere
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og fra region til region. Forebyggende tiltak som kan bidra til å sikre økt overlevelse av
reinkalvene, anses som viktige for å sikre næringa i et langsiktig perspektiv. Flere av de
forebyggende tiltakene som benyttes i dag vurderes av reindriftsutøvere som delvis gode, og
blir akseptert i ulike distrikt. Rovvilt anses av næringen som den viktigste tapsårsaken.
Næringen er samlet om at det beste tiltaket på lang sikt er mindre rovvilt og bedre kontroll på
rovviltet i beiteområdene.

Dyrevelferd og forebyggende tiltaksmidler
Mattilsynet har en aktiv rolle i forhold til dyrevelferd, og kan i områder med store tap på beite
pålegge besetninger tiltak som akutt nedsanking, inngjerding av beiteområder med mer. Slike
pålegg kan medføre store belastninger for den enkelte beitebruker, både praktisk og
økonomisk. Utgiftene til slike tiltak skal, så langt det er mulig, prioriteres innenfor budsjettet
til forebyggende og konfliktdempende tiltak.

I skriv fra MD og LMD datert 28. juli 2006, om Beitebruk og rovviltforvaltning —samarbeid
mellom offentlig forvaltning og andre berorte parter, slås det fast at fylkesmenn og
Mattilsynet, i dialog med beitebrukerne, skal komme fram til mulige tiltak før en
dyrevernsituasjon oppstår. I LMD sitt brev til Mattilsynet av 10.2.2012, Rovviltforliket og
oppfolging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite, blir det videre presisert
hvordan Mattilsynet skal følge opp saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite.

Både parallelt med og i forkant av et eventuelt vedtak etter dyrevelferdsloven kan dyreeier få
tilbud om midler til forebyggende tiltak. Dette forutsetter imidlertid tett samhandling og
planlegging. Nemnda ser for seg følgende fremgangsmåte:

Samordning mellom fylkesmennene og Mattilsynets distriktskontorer ved gjensidig
informasjonsutveksling om utvikling av skadesituasjoner, og iverksetting av akutte
forebyggende tiltak.

Involvere Mattilsynets distriktskontor i prosessen med tildeling av FKT-midler, slik at
Mattilsynets vurderinger også inngår som del av beslutningsgrunnlaget.

Fortsette med årlige kontaktmøter mellom fylkesmennene og Mattilsynets distrikts- og
regionkontor.

Mattilsynet skal rutinemessig inviteres med på møter som Fylkesmannen og/eller
rovviltnemnda har med representanter for næringsutøverne og vice versa.

Det er viktig at det er bred enighet om de løsninger som velges før Mattilsynet fatter et
eventuelt vedtak. Det vil si at en må komme frem til praktiske løsninger som er akseptable for
alle parter. Beiterestriksjoner skal være siste utvei etter at andre alternativer er vurdert.

I april 2011 sendte Mattilsynet informasjonsbrev om mulige beiterestriksjoner i 2012 til flere
besetninger i Norge. Dette på bakgrunn av at disse besetningene i gjennomsnitt hadde hatt
over 20 prosent tap den siste treårsperioden. I Troms sendte distriktskontorene 47 brev. I
Finnmark ble det sendt ut 14 slike brev. Mattilsynet informerte videre om at framtidige vedtak
vil kunne komme til å rette seg mot besetninger med betydelig lavere tapsprosenter. Dersom
tapene i beitesesongen 2011 fortsatte i samme størrelsesorden, ville Mattilsynet vurdere å
varsle pålegg om tidsbegrenset .restriksjon med hensyn til bruk av utmarksbeite i forkant av
beitesesongen 2012. Mattilsynet besluttet senhøstes 2011 å avvente effekten av rovviltforliket
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2011. Mattilsynet vurderte derfor ikke å fatte forebyggende vedtak om beiterestriksjoner i
2012 grunnet tap til fredet rovvilt.

Fra og med 2007 er det over Landbruks- og matdepartementet sitt budsjett satt av midler til
oppfølging av dyrevernmyndighetenes vedtak om beiterestriksjoner.

9.3.2Uttakav rovvilt

Av rovviltartene ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn er det bare gaupe det er åpnet for ordinær
jakt på i dag, dette gjennom kvotejakt. Når det gjelder ulv, bjørn og jerv er det kun åpnet for
felling for å redusere skader, uten at disse artene anses som jaktbare. Slik felling kalles
lisensfelling. Dersom rovviltforskriftens bestandsmål for rovviltregionen, etter gjeldende
kriterier, er nådd fastsetter rovviltnemnda kvoter for lisensfelling og kvotejakt, mens
fellingsperioden er fast (Tabell 13). For kongeørn kan det ikke gis tillatelse til hverken
kvotejakt eller lisensfelling, men fylkesmannen kan gi tillatelse til felling av enkeltindivider
som volder vesentlig skade på bufe eller tamrein. Forvaltninga har per 2013 ingen
bestandsregulerende virkemidler ovenfor kongeørn. I rovviltforliket 2011 ble det skrevet at
«Det er viktig å redusere usikkerheten knyttet til antall hekkende par av kongeørn og
skadeomfanget forvoldt av kongeørn på husdyr og tamrein.»

Tabell 13. Rovviltartene og den perioden i året det er tillatt å drive kvotejakt/lisensfelling forutsatt at
det er itt kvote å aktuelle rovviltart i området, o at kvoten enda ikke er f It

Rovviltart Periode
Bjørn, lisensfelling 21. august-15. oktober
Gau e, kvotejakt 1. februar-31. mars
Jerv, lisensfelling 10.se tember-15. februar
Ulv, lisensfelling 1. oktober-31.mars

All kjent avgang av rovvilt gir forvaltninga informasjon om rovviltbestandene. Informasjon
som er vesentlig både ved erstatningsutmålinger, og ved fastsettelse av kvoter. Desto bedre en
kjenner avgangen av en rovviltart i et område, jo bedre kan man forstå artens produksjon og
eventuelt immigrasjon. Gjennom rovviltåret 1.6.2010-31.5.2011 var det i region 8 en kjent
rovviltavgang på 40 jerver, 19 gauper, to bjørner og en kongeørn. Oppdatert oversikt over
avgang av rovvilt i region 8 finnes i nettstedet rovbase, Fylkesmannen i Troms kan veilede
om bruk av rovbase.

Restkvoterskaltas ut
Rovviltnernnda vil gjennom fastsettelse av kvoter, etterstrebe at kvotejakt og lisensfelling blir
de normale beskatningsformene for å holde antall ynglinger av store rovvilt så nær de fastsatte
bestandsmål som mulig, og for å ha en tydelig differensiert forvaltning. Og dermed klare å
minimalisere skade på bufe- og tamreinnæringen, samtidig som regionen bidrar til å sikre
overlevelsen av bestander av bjørn, jerv og gaupe. I brev fra Miljøverndepartementet av 25.
august 2011 om videre oppfølging av rovviltforliket 2011 står følgende «Stortinget vil at
miljøforvaltningen så langt som mulig skal sørge for at resterende lisensfellingskvote for alt
rovvilt tas ut i de tilfeller der lisensfelling ikke gir tilfredsstillende uttelling. Og videre at uttak
i det som av rovviltnemndene er definert som prioriterte beiteområder i de enkelte regionene
blir prioritert.»

67

Side 290



Myndigheten til å fatte vedtak om hvordan og hvor ekstraordinære uttak av rovvilt skal
igangsettes, for så langt som mulig å fa tatt ut resterende lisensfellingskvote ligger hos
Miljødirektoratet. Rovviltnemnda vil søke en tett dialog med de ulike forvaltningsleddene, og
ta initiativ til å drøfte ekstraordinære uttak med Miljødirektoratet om kvoten ikke blir fylt
under kvotejakt/lisensfelling.

Uttak av jerv i regi av miljøforvaltningen skal så langt som mulig gjennomføres under
lisensfellingsperioden. I lisensfellingsperioden for jerv er det Fylkesmannen som har
vedtaksmyndighet til å fatte betingede fellingstillatelser innenfor fastsatt kvote.
Miljødirektoratet kan, under visse forutsetninger, også fatte vedtak om skadefelling under
lisensfellingsperioden, og de kan i særlige tilfeller bestemme at slikt fellingsoppdrag skal
gjennomføres i regi av offentlig myndighet.

For bjørn har Stortinget i rovviltforliket av 2011 presisert at ekstraordinære uttak etter endt
lisensfellingsperiode skal kunne tillates i enkelttilfeller hvor det er sannsynliggjort et konkret
skadepotensial på husdyr eller tamrein. Ekstraordinært uttak av bjørn skal målrettes mot
prioriterte beiteområder med store påviste skader til bjørn.

Lav terskel for uttak av rovvilt i prioriterte beiteområder
Av rovviltforliket i 2011 fremgår det at uttak av dyr som gjør skade på beitedyr i prioriterte
beiteområder skal gjøres raskt, og at i slike områder skal miljøforvaltningen i større grad enn i
dag bidra til å effektivisere slikt uttak. I prioriterte beiteområder skal det praktiseres en lav
terskel for tillatelse til uttak av rovvilt for å avverge skade på husdyr og tamrein. Likevel skal
det gjøres en konkret og helhetlig vurdering av den enkelte situasjon i tråd med krav nedfelt i
gjeldende regelverk. Tilstedeværelsen av rovvilt i et område er ikke i seg selv tilstrekkelig
grunnlag for tillatelse til uttak.

Betinget skadefelling
Det er rovviltnemnda som forutsatt at visse vilkår er oppfylt tildeler fylkesmannen kvote for
betinget skadefelling av gaupe, jerv, bjørn og ulv. Innenfor denne rammen kan fylkesmannen,
ved innfridde betingelser, i tidsrommet 1. juni til og med 15. februar gi tillatelse til
skadefelling. Fra 16. februar til 31. mai er det Miljødirektoratet eller den det bemyndiger som
kan gi betinget skadefellingstillatelse på gaupe, jerv, bjørn og ulv.

9.3.3 Godtgjørelse ved forsøk på skadefelling

I Miljøverndepartementet sitt brev av 15. september 2011 om Endringer i rovviltforskriften —
godtgjorelse ved forsok på skadefelling, ble det opplyst om vedtatte endringer i forskriften.
Disse endringene gjør at kommunen kan utbetale godtgjørelse for forsøk på skadefelling
utført av kommunalt eller interkommunalt oppnevnt fellingslag. Deltakere som mottar
godtgjøring etter ordningen må være registrerte lisensjegere. Utbetalingen skjer på grunnlag
av satser fastsatt av Miljøverndepartementet samt rapport fra fellingsleder om fellingsforsøket
og den tid som er benyttet. Utbetalingen må ikke overskride de rammer som fremgår av
fylkesmannens vedtak om felling. Fylkesmannen yter etter søknad tilskudd til dekning av
godgjøring utbetalt etter vilkårene over.

Miljøverndepartementet har fastsatt en døgnsats på kr 1 400,—per deltaker. Kommunen kan
betale ut godgjøring inntil døgnsatsen per deltaker etter rapport (timelister) fra fellingsleder.
Fellingsleder har ansvaret for å avslutte fellingsforsøket når skadefellingsperioden er over
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eller det ikke lenger er sannsynlig at skadefellingsforsøket kan effektueres. Godgjøring for
eventuell beredskapsvakt og beredskapsmidler faller utenfor godgjøringsordningen. Imidlertid
videreføres ordningen med dekning av direkte og dokumenterte kostnader ved fellingsforsøk,
som også gjelder de som deltar i skadefellingsforsøk uten å være tilknyttet et kommunalt eller
interkommunalt fellingslag, eller uten å være registrert som lisensjeger. Som følge av
godtgjøringsordningen som innføres, har departementet besluttet at dekningen av direkte og
dokumenterte kostnader skal være begrenset oppad til kr 15 000,—per fellingsforsøk.

Skadefelling er et viktig virkemiddel i forvaltningen av rovvilt. Nemnda er opptatt av at dette
gjennomføres på en effektiv og god måte, og at alle aktuelle områder i regionen blir ivaretatt.
Rovviltnemnda mener etablering av flere interkommunale skadefellingslag vil være veien å gå
fremover, dette vil bidra til at fellingslagene får nok trening og oppdrag til å bli effektive. Det
vil også minimere administrasjonen for kommunene. Nemnda ønsker å stimulere til
interkommunale fellingslag ved å gi støtte til kommuner som påtar seg administrativt ansvar.
Kommuner som danner egne kommunale fellingslag vil ikke få slikt tilskudd.

I brev fra Direktoratet for naturforvaltning av 1.6.2012 om Betingede fellingstillatelser på
gaupe, jerv og brunbjorn 2012/2013 konkluderer Direktoratet for naturforvaltning med at det
er et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold mellom kommunen og medlemmer i lokale fellingslag
i slike tilfeller.

9.3.4 Samordning av økonomiske virkemidler

Gjennom rovviltforliket av 2011 har Stortinget, med visse justeringer, viderefort forliket fra
2004 (jf. stortingsmelding nr. 15 (2003-2004), Rovvilt i norsk natur og innstilling til
Stortinget nr. 174 (2003-2004)) Her er det lagt opp til at virkemiddelapparatet fra landbruk-
og miljøsiden skal koordineres i større grad enn tidligere. Dette påpekes i forskrift om
forvaltning av rovvilt:

Planen skal gi anbefalinger om bruken av landbrukspolitiske og reindrifispolitiske
virkemidler innenfor regionen for å bidra til en samordnet virkemiddelbruk og reduserte tap
og konflikter.

Dette ble også presisert i felles brev fra MD og LMD datert 28. juli 2006. I brevet Beitebruk
og rovviltforvaltning — samarbeid mellom offentlig forvaltning og andre berorte parter,
utdypes dette:

Gjennom behandlingen av rovviltmeldingen er det nedfelt at landbrukspolitiske og
reindrifispolitiske virkemidler skal innrettes med rovviltpolitikken som en rammebetingelse.
Dette innebærer at de statlige virkemidlene skal samordnes og innrettes på en måte som gjor
at de samlet bygger opp om og balanserer politiske mål om både rovvilt og beitebruk. Dette
gjelder bl.a. BU-tilskudd til investeringer, regionale miljoprogram og foringer for bruken av
SMIL-midlene i kommunene (LMD) med midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak
mot rovviltskader (MD). Med utgangspunkt i dagens innretning av de ulike ordningene skal
samordningen av virkemidler i hovedsak skje på .ffikesnivå.

Av aktuelle virkemidler (Tabell 14) er det kun tilskudd til forebyggende og konfliktdempende
tiltak som forvaltes av rovviltnemnda. Øvrige virkemidler forvaltes av andre instanser og er
således utenfor rovviltnemndas myndighet. Rovviltnemnda kan således kun komme med
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anbefalinger om virkemiddelbruken. Det er imidlertid opp til kommuner, fylkesmenn og
øvrige instanser å følge opp anbefalingene.

Rovviltnemnda vil se de økonomiske landbrukspolitiske virkemidlene i sammenheng med
ordningen for tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Målet er at virkemidlene
samlet bidrar til effektive, og helst varige løsninger for å redusere konflikter og tap av
beitedyr. Ofte vil det være aktuelt med felles og samordnet flnansiering av tiltak eller
prosjekter. Og en må forsøke å hindre virkemiddelbruk som har motstridende konsekvenser.

Tabell 14. Noen av de ulike tilskudds- og erstatningsordningene i landbruket og i reindriften som kan
ses i sammenheng med utfordringer knyttet til rovvilt. Veiledende er søknadsfrister per 2012 oppgitt.
Fylkesmennene kan alltid kontaktes ved spørsmål om ordningene. En kan også lete seg frem til
informasjon under «landbruk» eller «miljøvern» inne på ønsket fylke hos htt :// lkesmannen.no. Mye
n tti informas'on fra reindriftsforvaltnin en er samlet inne å htt ://www.reindrift.no
Tilskudds- o erstatnin sordnin er Søknadsfrist
Foreb ende o konfliktdem ende tiltak 15. 'anuar akutte tiltak kan omsøkes hele året
Erstatnin for tamrein ta t til rovvilt 1. a ril
Erstatnin for sau dre t av fredet rovvilt 1. november
Erstatning for tap av sau på beite 31 desember
Regionale miljøtilskudd for jordbruket (RMP) 20. august
Spesielle miljøtiltak i jordbruket Fastsettes av kommunen
investeringsstøtte til organisert beitebruk Troms: 15. februar, Finnmark: hele året
Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBP) Erstatter dagens BU-program

Landbrukspolitiske virkemidler
Rovviltnemnda vil anbefale å jobbe for samordning mellom miljøvirkemidler og
tilskuddsordninger i landbrukssektoren. Dette kan være de regionale miljøprogrammene
(RMP), spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og investeringer i beitefelt (INB), regionalt
bygdeutviklingsprogram (RBP, dvs. dagens BU), samt de regionale utviklingsprogrammene
(RUP).

Re ionalt mil.ø ro ram RMP
Det overordnede formålet med miljøprogramsatsingen er å bidra til økt målretting av
miljøarbeidet i jordbruket og bedre synliggjøring av jordbrukets samlede miljøinnsats. De
regionale miljøprogrammene skal stimulere til tiltak som bidrar til to hovedmålsettinger:

- ivareta kulturlandskapet
- redusere forurensninger

Gjennom egne forskrifter har fylkesmennene i Troms og Finnmark, i samarbeid med
landbruksnæringen, opprettet fylkesvise tilskuddsordninger for miljøtiltak i jordbruket. Både i
Troms og Finnmark er de fleste ordningene innrettet mot å hindre gjengroing ved utstrakt
bruk av beiting. Per 2012 inneholder ingen av miljøprogrammene ordninger som er spesielt
innrettet mot driftstilpasninger eller driftsomlegginger for å redusere tap og skader grunnet
rovvilt. Dog inneholder miljøprogrammene i begge fylker ordninger som indirekte støtter
mindre driftstilpasninger som kan være gunstig for beitebrukere i rovviltutsatte områder.
Dette gjelder blant annet ordningen «tilskudd til beite på øyene» i Troms, og «tilskudd til
frakt av sau» i Finnmark. I tillegg har miljøprogrammene i begge fylkene en ordning med
støtte til drift av beitelag.
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Rovviltnernnda ønsker å komme med innspill som angår beitedyr-rovvilt i forbindelse med
rullering av de regionale miljøprogrammene.

S esielle mirøtiltak i 'ordbruket SMIL
SMIL er en nasjonal ordning som blir forvaltet av kommunene i samarbeid med
landbruksnæringa. Formålet med denne ordningen er «å fremme natur- og
kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket,
utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.» Videre skal «prosjektene og
tiltakene prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.»

Selv om kommunene tillates stor grad av skjønn i forvaltningen av ordningen, er det begrenset
adgang til å benytte midler til driftsomlegginger i saueholdet eller andre rovviltrettede tiltak.
Bruk av SMIL-midler bør imidlertid kunne forsvares i de tilfeller tiltak/prosjekter ivaretar
både beite- og rovviltinteresser. I slike sammenhenger bør det være grunnlag for en samordnet
finansiering/støtte fra flere instanser.

Investerin sstøtte til or anisert beitebruk
Ordningen med investeringsstøtte til organisert beitebruk forvaltes av Fylkesmannen.
Formålet er å støtte opp om investeringer i beitefelt som medvirker til organisert utnyttelse av
beiteområdene, rasjonell drift i beitelagene og hindre tap av beitedyr. Tilskudd kan gis til
tiltak som fremmer beitebruken i et område.

Det er viktig at investeringsmidlene nyttes til å fremme langsiktige løsninger i rovdyrutsatte
områder. I områder med reinbeite, bør søknaden legges fram for Reindriftsforvaltningen før
den blir avgjort.

Det er mest aktuelt å gi tilskudd til faste innretninger: sperregjerder, ferister, bruer,
gjeterhytter, samt andre investeringstiltak så som sanke- og skilleanlegg, rydding/utbedring av
drifteveier med mer. Det kan også innvilges tilskudd til utrednings- og planleggingstiltak for å
få på plass avklaringer før eventuell gjennomføring av investeringstiltak. Støtte til innkjøp av
radiobjeller er også en mulighet.

B deutviklin smidler BU —i framtida: Re ionalt b deutviklin s ro ram RBP
BU-midlene skal legge til rette for næringsutvikling som danner grunnlag for langsiktig,
lønnsom verdiskapning og desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser
og landbrukseiendommen spesielt. I § 4 i forskrift om midler til bygdeutvikling heter det at
«Dersom bygdeutviklingsmidler nyttes til tiltak i rovviltutsatte områder skal det tas
utgangspunkt i anbefalingene fra den regionale rovviltnemnda, sett sammen med andre mål og
rammebetingelser som gjelder for vedkommende region.»

I de regionale strategiene for landbruksrelatert næringsutvikling i Troms prioriteres målrettede
tiltak/prosjekter som kan dempe konfliktene mellom beitedyr og rovvilt så fremt disse ikke får
støtte gjennom andre ordninger. Tiltak rettet mot tidlig nedsanking samt prosjekt for å
kartlegge og tilrettelegge arealer i forbindelse med beredskapsarealer prioriteres spesielt.

I desember 2011 la regjeringen frem melding til Stortinget 9 (2011-2012) om landbruks- og
matpolitikken Velkommen til bords. Denne ble behandlet av næringskorniteen og innstilling
ble lagt frem for Stortinget i mars 2012. I april behandlet Stortinget meldingen. På bakgrunn
av meldingen og behandlingen av denne, vil det som er dagens bygdeutviklingsordning (BU)
bli endret. Fylkesmannen er tildelt ansvaret med å utvikle og gjennomføre det Regionale
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bygdeutviklingsprogrammet (RBP). Hvordan dette vil påvirke virkemiddelbruken regionalt
vil avhenge av nasjonale føringer og målsettinger fra LMD. Ved utarbeidelse av de regionale
programmene ønsker den regionale rovviltnemnda å komme med innspill til RBP om mulige
samarbeidsområder knyttet til tematikk beitedyr og rovvilt.

I Finnmark pågår det en prosess med å utarbeide nytt regionalt bygdeutviklingsprogram
(RBP) i tråd med melding til Stortinget 9 (2011-2012) Velkommen til bords. I det kommende
bygdeutviklingsprogrammet kan det være aktuelt å ta med målsettinger og tiltak som kan
bidra med å dempe konflikter mellom beitedyr og rovvilt.

Re ionalt utviklin s ro ram RUP
Fylkeskommunene forvalter midler som skal benyttes til regional utvikling på vegne av
kommunal- og regionaldepartementet. Midlene skal brukes i henhold til regionalt
utviklingsprogram som er basert på gjeldende fylkesplan og innspill fra det regionale
partnerskap. I Troms vedtas regionalt utviklingsprogram av fylkesrådet etter at regionalt
samarbeidsforum Troms, det regionale partnerskapet hvor Fylkesmannen og
landbruksorganisasjonene er representert, har kommet med innspill til satsingsområder. I
Finnmark ble gjeldende regionalt utviklingsprogram RessursRIK region 2010-2013 vedtatt av
Fylkestinget 9. desember 2009. Fylkesmannens landbruksavdeling er en del av RUP-
partnerskapet i Finnmark. I RUP-planen er jordbruk og reindrift egne innsatsområder, men
forholdet til utmarksbeite og rovvilt er ikke et konkret tema i utviklingsprogrammet.

I regionalt utviklingsprogram for Troms er rovvilt eget innsatsområde og det er anledning til å
støtte næringsrettede tiltak/prosjekter i rovviltutsatte områder. Det kan være i samarbeid med
Fylkesmannen i Troms, gjerne ved flnansiering delt mellom RUP- og BU-midler.

Fylkeskommunen i Finnmark ved hovedutvalget for kultur, næring og samferdsel vedtar
årlige handlingsplaner knyttet til det regionale utviklingsprogrammet. For 2012 prioriteres
flere innsatsområder, blant annet matfylket Finnmark, jordbruk og reindrift. Prioriteringene er
rundt formulert og det er mange ansvarlige. Det vil derfor være en vurdering om søknader
knyttet til beitedyr —rovvilt vil være innenfor innsatsområdene.

Reindriftspolitiske virkemidler
Reindriftspolitiske virkemidler er i hovedsak knyttet til lovverket gjennom reindriftsloven og
økonomiske ordninger over reindriftsavtalen.

Reindriftas bruk av arealer er basert på inndeling i reinbeitedistrikter med etablerte
bruksrettigheter for de med siidaandel. Det er derfor svært begrensede muligheter for å
gjennomføre omlegginger i driftsopplegget ved for eksempel å benytte rovviltfrie eller mindre
rovviltutsatte områder.

Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftssamers Landsforbund,
gjennomfører hvert år forhandlinger om reindriftsavtalen. Gjennom reindriftsavtalen er det
utformet politiske virkemidler og tilskuddsordninger som skal stimulere til økt verdiskapning
og produksjon. Ordningen for direktetilskudd til reineierne er blant annet basert på
omsetningen av reinkjøtt. Når tapene forårsaket av rovvilt blir så høye at dette innebærer en
reduksjon i slakteuttaket, får dette også følger for reineiernes muligheter til å nyttiggjøre seg
denne tilskuddsordningen. Tap godkjennes ikke, og reduserte kjøttinntekter gir dermed også
et redusert direktetilskudd.
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Rovviltnemnda har selvsagt ingen innflytelse på utformingen av avtalens
virkemiddelordninger, men det er grunn til å reise spørsmål om det kan være aktuelt å vurdere
lempninger i kravene til tilskudd over reindriftsavtalen i de mest tapsutsatte områdene. I så
fall er dette forhold som avtalepartene må vurdere gjennom forhandlingene.

Driftstilskudd/ roduks'onstilskudd tilskudd til tidli slakt o slakt av kalv
De direkte tilskuddene til siidaandelene er sammensatt av et fast tilskudd i form av
driftstilskudd og et produksjonsavhengig tilskudd. Det produksjonsavhengige tilskuddet
utgjør 25 prosent av verdien av omsetningen. I distrikt med store tap til rovvilt vil de reduserte
slaktemuligheter dette innebærer også medføre et redusert produksjonstilskudd.

Tilskuddet til slakt av kalv er et produktivitetsfremmende virkemiddel. Kalv er mer tapsutsatt
enn voksen rein, og et optimalt uttak av kalv er derfor også tapsforebyggende i forhold til
rovvilt.

Tidligere ble det gitt tilskudd til tidlig slakting (slakting før 10. oktober på
sommerbeiteområde og 31. desember på høstbeiteområde). Det ble i første rekke gitt for å
spare høst- og vinterbeitene. Tidlig slakting vil også ha en tapsreduserende effekt i distrikt
som er utsatte for tap i vinterområdet. Dette tilskuddet ble imidlertid tatt ut fra driftsåret
2010/2011.

Reindriftens utviklin sfond
Reindriftens utviklingsfond (RUF) kan støtte utviklings- og investeringstiltak i reindriften
generelt. Tiltak som ligger innenfor fondets formål og virkeområde kan være tiltak i praktisk
reindrift, strukturtiltak til bedring av ressursbalansen, veiledning og opplæring i reindrift eller
tiltak av kulturell betydning for reindriftsamer. Vilkår for søknad går frem av Forskrift for
reindriftens utviklingsfond.

Transportstøtte

Over reindriftsavtalen ytes støtte til distrikter som foretar flytting med båt eventuelt bil til
sommerdistrikter på øyene. Støtten skal virke til å utjevne kostnadene i forhold til andre
distrikt. Denne flyttingen til mindre rovviltutsatte områder har også en tapsreduserende effekt.

9.3.5 Anbefaling av beiteområder for sau

I forskrift fastsatt av Landbruks- og matdeparternentet om midler til bygdeutvikling
(FOR 2009-01-28 nr. 75), står det følgende i § 4:

Dersom bygdeutviklingsmidler nyttes til tiltak i rovviltutsatte områder, skal det tas
utgangspunkt i anbefalingene fra den regionale rovviltnemnda, og sett i sammenheng med
andre mål og rammebetingelser som gjelder for vedkommende region.

Regionale BU-midler forvaltes i Troms og Finnmark både av fylkesmennene og Innovasjon
Norge. Anbefalinger det her er snakk om gjelder i første rekke beiteområder for sau i
rovviltutsatte områder. I Troms og Finnmark, som i de fleste andre regioner, er begrepet
«rovviltutsatt område» vanskelig å definere. I praksis er det glidende overganger mellom
områder med normalt/akseptabelt tapsomfang og områder med store tap forårsaket av rovvilt.
I de fleste områdene varierer tapene fra år til år, også i de områdene som historisk sett har hatt
størst tap over lengre tid. Det finnes heller ingen offisiell definisjon av rovviltutsatte områder.
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I forvaltningen av rovvilt er det lagt stor vekt på at forvaltningen skal være arealdifferensiert.
Det vil i praksis bety en grensedragning mellom områder prioritert for rovvilt (A-områder) og
områder prioritert for beitedyr (B-områder). Denne grensedragningen er et kompromiss
mellom nødvendig areal til leveområder for rovvilt og eksisterende beiteområder for sau og
kalvingsområder for rein.

Rovviltnemnda anbefaler alle beiteområder hvor det per 2012 er sau på utmarksbeite som
aktuelle også videre framover.

Imidlertid finnes det områder rovviltnemnda ikke anbefaler brukt til beiteområde for
tradisjonelt sauehold. I Dividalen, Kirkesdalen og Rostadalen i Troms er det ikke lenger
sauebruk i drift. I Pasvikdalen i Finnmark er også det tradisjonelle saueholdet basert på store
utmarksområder borte. En av hovedårsakene til dette er store tap av sau til rovvilt over lengre
tid. I disse områdene har det over tid utviklet seg, dog ufrivillig, en form for arealdifferensiert
forvaltning. I områder innenfor forvaltningssone A for bjørn anbefaler rovviltnemnda at det
ikke gjenopptas et utmarksbasert sauehold.

9.3.6 Samarbeid og dialog

Rovviltnemndene skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sine regioner.
Det er i stortingsmelding nr. 15 (2002-2003), Rovvilt i norsk natur, videre presisert at dette
arbeidet skal skje i dialog med berørte parter, som for eksempel nærings- og
miljøorganisasjoner, kommuner, forvaltning og forskning. Fra rovviltnemndas side er det
ønskelig, ikke bare med dialog, men med direkte samarbeid. En god og hensiktsmessig
forvaltning får en kun dersom alle berørte parter i fellesskap bidrar på en konstruktiv måte til
å nå målene. Gjennom samarbeid og dialogen har nemnda som mål å:

formidle og tilegne informasjon og kunnskap
skape forståelse og tillit
bidra til samhandling

Følgende arenaer er viktige for samarbeid og dialog:
arena rovvilt (åpne bygdemøter med rovvilt og rovviltforvaltning som tema)
møter med ulike faglag og organisasjoner gjennom hele året
observatørstatus for en del institusjoner og organisasjoner i nemndas møter
utviklingsprosjekter (Nord-Troms prosjektet, Leve i Naturen, Dyr i drift m.m.)
referansegrupper for rovviltnemnda

Fra 2014 vil det bli etablert referansegrupper for rovviltnemnda i hvert fylke der partene som
er mest berørt av rovviltutfordringene vil bli invitert en gang i året til en tettere dialog om
utfordringene fremover. På oppstartsmøtet for Dyr i drift vedtok styringsgruppen (som også
nemnda er en del av) en prosjektbeskrivelse for prosjektet. Under satsingsområdet 5)
informasjon og formidling står det blant annet:

«Prosjektet er også ansvarlig for å arrangere samling for referansegruppen en gang i året.
Referansegruppen skal også fungere som en referansegruppe for rovviltnemnda når det
gjelder Troms fylke. Samlingene avholdes fortrinnsvis i siste halvdel av januar, etter at fersk
tapsstatistikk foreligger og i god tid før rovviltnemnda har møte om årets FKT-prioriteringer.
På disse samlingene skal det informeres om bl.a. utviklingen i prosjektet samt fremtidige
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aktiviteter og prioriteringer. I tillegg skal gruppen ha muligheter til å gi tilbakemeldinger til
forvaltningen når det gjelder mål og strategier samt prioriteringer av FKT-midler.»

9.3.7 Eallit Luonddus/Leve i Naturen

Leve i Naturen har vært et treårig rovviltprosjekt i Troms og Finnrnark. Bakgrunnen for
prosjektet har vært et ønske fra forvaltningens side om å redusere konflikten mellom
beitebruksinteressene og miljøverninteressene ved å bidra med tiltak som kan redusere tap av
beitedyr til rovvilt. Prosjektet var knyttet opp til målsettingene i forvaltningsplan for rovvilt i
region 8 og på den måten gjenspeiler Leve i Naturen den tosidige målsettingen i norsk
rovviltpolitikk. Prosjektet er tuftet på erfaringene blant annet fra Nord-Troms prosjektet samt
flere års erfaringer med forskjellige forebyggende/konfliktdempende og kompetansehevende
tiltak. Prosjektet, som hadde sin oppstart i januar 2009, har hatt beitenæringene, befolkning i
rovviltutsatte områder, jegere og forvaltningen inkludert kommunene som målgruppe.
Prosjekteiere har vært fylkesmennene, fylkeskommunene, rovviltnemnda, Sametinget og
Statens landbruksforvaltning. Miljøorganisasjoner, beitenæringene samt kommunene (KS) har
vært representert i styringen av prosjektet.

Prosjektet har favnet vidt, grovt sett kan prosjektets aktiviteter deles inn i følgende
tiltaksområder med påfølgende aktiviteter:

Bestandsre ulerende tiltak
stimulering og tilrettelegging for rovviltjakt
skadefelling —regionalt skadefellingslag

Andre foreb ende o konfliktdem ende tiltak
tradisjonelle tiltak
utvikling av nye tiltak

Råd ivin /tilrettele in
gjeldende lover og regelverk
tiltaksplaner rovvilt
kommunenes rolle
kommunale skadefellingslag

Kartle in utrednin
grunneiertillatelser —rovviltjakt
flytting av sau til øyer

Informasjon 

«Arena rovvilt»

- egen nettside, elektronisk nyhetsbrev

Prosjektet har oppnådd mest resultat i forhold til beredskap på skadefelling samt motivasjon
og kompetanseheving av jegere og tilrettelegging for rovviltjakt. Dette har ført til større uttak
av jerv (Troms) og gaupe (begge fylker) på ordinær jakt. Tap av sau er også redusert, spesielt
i Troms. Prosjektet har også lyktes med etablering av en del nye forebyggende tiltak innen
sauenæringen, som for eksempel organisert kadaversøk med hund. Dette har så langt ikke ført
til økning i dokumentasjonsgraden for tap av sau til rovvilt. Imidlertid har
dokumentasjonsgraden økt for rein. Tilbakemeldinger tilsier også at prosjektet har bidratt
positiv til generell kompetanseheving/informasjon når det gjelder rovviltforvaltning,
rovviltbiologi, forebyggende tiltak, regelverk og så videre.
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N e utviklin s ros'ekter
Prosjekt Leve i Naturen ble avsluttet høsten 2012. Nemnda vedtok allerede tidlig på året en
videreføring av de viktigste aktivitetene i to nye prosjekter, henholdsvis i hvert av fylkene i
regionen. I Troms ble prosjektet «Dyr i drift» etablert allerede ved årsskiftet 2012/2013.
Tilsvarende prosjekt er under etablering i Finnmark.

Prosjektene har en styringsgruppe bestående av rovviltnemnda i region 8 og fylkesmennene
(landbruksavdelinga og miljøvernavdelinga). Bufenæring, reindriftsnæring og andre
interessenter inviteres med i en referansegruppe. Hovedmålsettingen med prosjektene er å
redusere skader fra rovdyr på beitedyr og redusere konflikter mellom næring og rovvilt. Målet
nås gjennom effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak og kompetansebygging.
Følgende satsingsområder er satt opp for prosjekt Dyr i drift i Troms:

Iverksetting av effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak
Etablering av interkommunale skadefellingslag
Legge til rette for rovviltjakt ved å avklare private grunneieres tillatelse til jakt
Etablere og videreutvikle lokale rovviltjaktmiljøer i områder med bestand av rovvilt
Samarbeide og være en støttefunksjon for prosjektet «Beitebruk i utmark»
Informasjon og formidling

Disse satsingsområdene blir nok også sentrale i tilsvarende prosjekt i Finnmark.

I Troms er det én prosjektstilling lokalisert til Fylkesmannen i Troms. I Finnmark ser man
behov for 1-2 årsverk i samarbeid med to kommuner, henholdsvis en kommune øst og en vest
i fylket. Prosjektets økonomiske ramme er 1 million kroner til hvert av fylkene per år.

9.3.8 Rolleavklaring for sekretariatet, det utvidede sekretariat og observatører

Rovviltnemda vedtok på møtet den 22.6.2012 følgende rolleavklaring for rovviltnemndas
sekretariat, det utvidede sekretariatet og observatører:

Sekretariatet ligger hos miljovernavdelinga til Fylkesmannen i Troms. Utvidet sekretariat
består av de innen Fylkesmennenes landbruks- og miljovernavdelinger som til en hver tid har
arbeidsoppgaver som er direkte knyttet opp mot rovviltnemndas arbeid. Ved behov for
assistanse delegerer sekretariatet arbeidsoppgaver innen Fylkesmannsembetene. I praksis
innebærer dette at den som sitter nærmest informasjonen bistår i saksforberedelsene.
Dersom det i en hektisk arbeidsdag er usikkerhet knyttet til hvorvidt oppgaver fra
sekretariatet skal prioriteres, må dette avklares mellom saksbehandler og avdelingsleder, da
gjerne via fagansvarlig. Leder av nemnda kan da spille både med sekretariatet og med
avdelingslederne.

Ganske ofte vil sekretariatet kunne ha nytte av hjelp hentet utenfor Fylkesmannsembetet, når
disse blir bedt om å assistere, må de selv avgjore om de vil prioritere å bistå. Rovviltnemnda
kan ikke forvente at andre enn den personen som har ansvaret for sekretariatet setter seg inn i
hver enkelt sak.

Stottespillere som rovviltnemnda onsker å ha på sin liste over hvem som mottar
saksforberedelser, moteinnkallelser, gis mulighet til å mote på rovviltnemndsmotene og blir
sendt moteprotokoll, de har ingen plikt til å sette seg inn i sakene eller til å mote på motene,
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men de gis en mulighet til å uttale seg og slik belyse saker de mener er viktige. Alle disse
stottespillerne kaller vi observatorer. Også observatorene kan bli bedt om å bidra i
saksforberedelsene, de har imidlertid ingen plikt til å involvere seg i saksforberedelsene.
Hverken observatorene eller landbruks- og miljovernavdelingene hos ftlkesmennene har rett
til å involveres i saksforberedelsene, men de har rett til å uttale seg for rovviltnemnda fatter
vedtak på rovviltnemndsmotet.

Dersom reindriftsforvaltningen, Mattilsynet, Statens naturoppsyn eller andre utenfor
sekretariatet og rovviltnemnda er til stede på motet, vil de bli bedt om en kort orientering
omkring egen aktivitet siden forrige gang de orienterte. Rovviltnemnda kan iforkant av moter
be om å bli oppdatert innen et tema, likeledes kan rovviltnemndas observatorer be om å få
presentere sine data/sitt syn innen et tema. Rovviltnemnda skal legge til rette slik at alle som
ønsker kommer til orde for vedtak fattes. Leder av nemnda påser ved behov å begrense tiden
for innlegg slik at en kommer gjennom saklista.

Det er svcert viktig at alle som deltar på rovviltnemndsmotene er tydelige på hvem de
representerer. Noe av intensjonen ved å involvere utvidet sekretariat og observatorer på
nemndsmotene er å bedre samarbeidet om forvaltning av rovvilt, slik at de ulike aktorene i
forvaltningen i storst mulig grad er samkjorte, og vet synspunktene til det andre
forvaltningsorganet. I dette ligger en gjensidig plikt til å klargjøre sitt syn, forutsatt at en
allerede kjenner saken.

Rovviltnemnda mener det er viktig at andre aktuelle samarbeidspartnere deltar på nemndas
moter. Dette bidrar til å belyse saker og tema som kommer opp i moter.

t. +nun, i.

Jerv og rein. Foto: Stein Ø. Nilsen
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10. UTFORDRINGER I FORVALTNINGEN

Stortingsmelding nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur, og innstilling til Stortinget nr. 174
(2003-2004), samt Stortingets rovviltforlik, Representantforslag 163 S. (2010-2011), legger
rammene for rovviltpolitikken.

Det vil likevel kontinuerlig foregå et arbeide med å tilpasse forvaltningen opp mot
utfordringene med å sette rovviltpolitikken ut i praksis. Rovviltnemnda vil i dette kapittelet
redegjøre for utfordringer som vi mener må løses for å øke sjansene for å lykkes med
målsettingen om å ha både beitedyr og rovdyr i norsk natur.

10.1 Omfordeling av måltallene for gaupe

Gjennom Scandlynx sitt arbeid i Troms og Finnmark er det dokumentert fakta om gaupas

biologi som ikke var kjent da de nasjonale måltal1ene ble fordelt mellom regionene. Gaupas

matseddel i nord er dokumentert til å bestå av hovedsakelig tamme beitedyr, i motsetning til

lenger sør i landet hvor rådyr er viktigste byttedyr. Rovviltnemnda har gjennom vedtak

henvendt seg til MD og DN og bedt om at de regionale måltallene blir omfordelt slik at gaupa

i større grad blir flyttet sørover og ut av reindriftsområdene. Vi vil fortsette å arbeide med å få

dette realisert i forbindelse med at den regionale forvaltningen skal evalueres i henhold til

Stortingets vedtak.

10.2Forvaltning av kongeørn i Troms og Finnmark

Kongeørn forårsaker betydelig skade på beitedyr, spesielt på rein, men også på sau, enkelte

villsaubesetninger har også vesentlige problemer med kongeørn. Det er i de nasjonale

føringene for forvaltningen ikke lagt opp til en differensiert forvaltning når det gjelder

kongeørn, og det eksisterer per 2012 ingen effektive forebyggende tiltak rettet mot arten.

I forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 21.9.2007 skrev rovviltnemnda følgende:

Rovviltnemnda i Troms og Finnmark er av den oppfatning at dagens forvaltning, som i

praksis innebærer passiv utbetaling av erstatning, ikke kan fortsette. Nemnda ser behov for å

oke kunnskapsnivået for i neste omgang å sikre en bedre og mer målrettet forvaltning av

kongeorn. Med bakgrunn i dette har nemnda sendt et skriv til Miljodepartementet der

folgende strategi foreslås:

Kartlegging av leveotnråder og bestandsomfang i regionen, spesielt i Finnmark.
Avklaring av de reelle tapene av beitedyr til kongeorn i regionen
Avklare effektive tiltak vedrorende uttak av skadevoldere (enkeltindivider)
Få en kvalifisert og serios vurdering av hvor stor bestanden av kongeorn må være for

at den skal være levedyktig
Fastsette bestandsmål for kongeorn, både nasjonalt og regionalt
Utvikle forvaltningsmessige verktoy for å regulere skadeomfanget forårsaket av
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kongeorn:
- Effektive metoder for skadefelling
- Eventuelt å vurdere utvikling av generelle bestandsregulerende tiltak

Det første av punktene over er det siden forrige forvaltningsplan kommet et godt stykke
lengre med. Punktene 2-6 er ikke kommet særlig lengre, rovviltnemnda vil fortsette å jobbe
for disse punktene.

10.3 Endring av jakttiden for gaupe

Gjennom arbeidet til Scandlynx er det dokumentert at gaupa yngler i månedsskiftet mai—juni i
våre områder. For å kunne lykkes bedre med å få tatt ut vedtatte jaktkvoter, vil rovviltnemnda
jobbe for at jakttiden på gaupe forlenges med to uker, frem til 15. april.

10.4 Uttak av gaupe som ikke blir tatt ut under ordinær jakt

Gjennom Stortingets rovviltforlik i 2011 ble forvaltningen pålagt å sørge for at det blir gjort
uttak av rovvilt når man i løpet av lisensfellingsperioden ikke hadde lyktes med å ta ut
vedtatte kvoter. Så langt har dette blitt praktisert ved å sette inn SNO ved uttak av ulv, bjørn
og jerv, men ikke gaupe som det er kvotejakt på. Rovviltnemnda vil jobbe for at SNO skal
være ansvarlige for å gjøre eventuelle ekstraordinære uttak også av gaupe slik at det kan
utøves en ensartet forvaltning på alle arter.

10.5 Forbedre metodikken for beregning av reell bjørnebestand

Miljøverndepartementet sendte 3. januar 2012 ut horingsforslag om endringer
rovviltforskriften. Rovviltnemnda sendte sin høringsuttalelse til dette 29.3.2012. Her var
konklusjonen at rovviltnemnda «støtter en reduksjon i bestandsmålet for bjørn i region 8.»

MD fastslår også i dette høringsforslaget at det nå skal tas i bruk en ny modell for beregning
av årlige ynglinger av bjørn ut fra antall individer dokumentert gjennom DNA-analyser,
bjørnekullsimuleringsmodellen (BKS-modellen).

Rovviltnemnda mener denne modellen er mangelfull, og vil jobbe for at den videreutvikles
før den kan tas i bruk, slik at man kan få frem best mulig estimater og beregne det reelle antall
bjørnekull som årlig fødes i den enkelte region.

10.6 Endret regelverk for bruk av kamera/elektronisk overvåking ved båsfangst

Den teknologiske utviklingen går raskt, og viltkamera brukes i dag i stort omfang av mange

aktører i forbindelse med aktiviteter og arbeid i naturen.

Båsfangst av jerv kan være et viktig virkemiddel for å kunne klare å gjøre de vedtatte uttak i
lisensfellingsperioden. Dagens regelverk hvor det kreves fysisk besøk ved båsene to ganger
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daglig så lenge båsene er i bruk oppleves som unødvendig stivbeint i vårt område med store
avstander og få veier. Mange vegrer seg for å bruke dette virkemiddelet.

Rovviltnemnda vil jobbe for at regelverket endres slik at det i større grad blir tilpasset de
mulighetene som elektronisk overvåkning gir.

10.7Regelverk for motorferdsel i forbindelse med fellingsoppdrag

Dagens regelverk krever at grunneier må gi sin tillatelse til jegeren ved kvotejakt og

lisensfelling. Ved skadefellingstillatelser gitt av Fylkesmannen, eventuelt DN, tilsidesettes

denne grunneierretten, men grunneier og kommunen må likevel involveres og gi sitt samtykke

dersom fellingslaget skal benytte motorferdsel (snøscooter) i forbindelse med

fellingsoppdraget. Svært ofte tar det så lang tid å skaffe disse tillatelsene at skadefellingen

ikke lenger lar seg løse.

Gjennom endringer i regelverket går utviklingen nå i retning av at fellingsoppdragene gis til
kommunale eller interkommunale fellingslag, og skadefellingsoppdragene får mer og mer
karakter som offentlige oppdrag.

Rovviltnemnda vil jobbe for at regelverket for motorferdsel endres slik at Fylkesmannen også
kan gi tillatelse til nødvendig motorferdsel i forbindelse med fellingsoppdrag, kontroll av bås
og utkjøring av åte.

10.8Driftsomstillinger grunnet rovvilt

I region 8 er det beiteområder som har hatt store årlige tap grunnet rovvilt de senere årene.
Enkelte besetninger er sterkt plaget av bjørn, hovedsakelig unge hannbjørner. Besetningene
befinner seg utenfor A-området for bjørn, men tapene må kunne betegnes som meget store og
vedvarende.

Rovviltforliket av 2011 sier i punkt 2.2.14:
Det legges til grunn at virkeliggjoringen av bestandsnivå for bjorn ikke vil kreve areal utover
omfanget av dagens yngleområder. En okt tetthet av bjorn vil forsterke behovet for omstilling
i landbruket i disse områdene. Det skal iverksettes nodvendige tiltak for å gjennomfore dette.
Nivået på bevilgningene bestemmes i det enkelte års budsjett.

Rovviltnemnda ønsker å peke på at en økt tetthet av bjørn også vil kunne forsterke behovet
for omstilling i områder som grenser til A-områdene. Nemnda kan prioritere
omstillingsmidler fra regional FKT-pott, men det vil medføre at tilskudd til andre og
nødvendige forebyggende- og konfliktdempende tiltak blir meget skadelidende.
Rovviltnemnda mener derfor det er svært viktig det kommer på plass en nasjonal
omstillingsordning, slik arbeidsgruppen oppnevnt av LMD og MD foreslår i rapporten
Driftsomstillinger grunnet rovvilt.

I melding til Stortinget nr. 9 (2011-2012) om landbruks- og matpolitikken, Velkommen til
bords, omtales også driftsomstilling grunnet rovvilt. Her vises det i punkt 9.11.1.2 til at
arbeidsgruppas rapport skal følges opp med videre prosess. Rovviltnemnda i region 8 mener
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departementene bør gå i gang med denne prosessen og ta frem arbeidsgruppas anbefaling.
Dersom det kommer på plass en nasjonal omstillingsordning, kan forvaltningen reelt tilby en
mer verdig omstilling/nedlegging. Mange har investert betydelige midler i bruket og dette bør
kompenseres under de rådende forholdene, dersom de gjennomfører omstilling som medfører
opphør av sau på utmarksbeite.

10.9 Tiltak for å effektivisere kvotejakt, lisensfelling og skadefelling av rovvilt

Rovviltnemnda vil fortløpende se på om det er mulig å jobbe for endringer i lovverket som
kan effektivisere kvotejakt, lisensfelling og skadefelling av rovvilt. Slike endinger vil
rovviltnemnda vurdere både etisk, dyrevelferdsmessig og med tanke på god jaktmoral og
sikkerhet. Bruk av lysforsterkende siktemidler ved åtejakt er et eksempel på et potensielt
hjelpemiddel rovviltnemnda vil se nærmere på.

Jerv i lufta. Foto: Stein Ø. Nilsen
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11.AVVEININGER - VALG AV FORVALTNINGSGRENSERROVVILT

En av de vanskeligste, og viktigste oppgavene rovviltnemnda har, er å avgjøre i hvilke
områder den enkelte rovviltart skal ha prioritet framfor beitedyr. Når et område er A-område
for en rovviltart betyr dette at beitenæringen i området må gjøre de tilpasninger som er
nødvendig for å hindre tap av beitedyr til aktuelle rovviltart. Motsatt, når et område er B-
område for en rovviltart, skal ikke rovviltarten representere et skadepotensial for husdyr. Det
skal heller ikke være rovvilt som representerer et skadepotensial i kalvingsområder for
tamrein. Store deler av regionen er kalvingsområder for tamrein. For at bestandsmålene skal
kunne nås innen A-områdene kommer ikke nemnda utenom å legge deler av A-områdene i
områder hvor rein kalver. Uttak av rovvilt som skal skje innen A-områdene, prioriteres til
kalvingsområder og til tiden før kalvingen starter. FKT-midler har også høy prioritet i slike
områder. Når nemnda i det videre gjør rede for avveininger i valg av forvaltningsgrenser for
rovvilt, legges forvaltningsgrensene fra planen vedtatt 21.9.2007 til grunn. Det er der det er
gjort endringer nemnda vil vise til hva som gjør at behovet for endringer har blitt veid tyngre
enn hensynet til forutsigbarhet.

Fastsetting av forvaltningsgrenser for gaupe, jerv og bjørn berører mennesker som har sitt
virke, sitt livsgrunnlag i regionen. Forvaltningsgrensene berører de mennesker som bor i
distriktene, og de som ferdes i utmarka. Forvaltningsgrensene berører beitedyr og rovvilt og
således også økosystemene og naturen i regionen. For alle saker som berører naturmangfold
følger det av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.

Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8 vil
rovviltnemnda vise til forvaltningsplanens kapittel fire hvor det fremgår at kunnskapen om
bestandsstatus til gaupe og jerv regionalt og nasjonalt, gjennom blant annet årlige
overvåkingsrapporter siden 2002 for gaupe og siden 2001 for jerv, er svært god. I samme
kapittel går det frem at overvåking av brunbjørn har vært mer utfordrende. Men ved DNA-
analyser av prøver samlet i Norge siden 2008 har en gjennom Nasjonalt overvåkningsprogram
for rovvilt fått et godt minsteestimat på brunbjørnbestanden. Det er også gjennomført
omfattende forskning på rovviltartene, og deres interaksjoner med hverandre. I region 8 må
Scandlynx sin forskning i så måte nevnes spesielt.

Videre er det en solid forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om problematikken rovvilt —
beitedyr. Erfaringer er hentet både fra forvaltning og fra reindriften og bufeholdet. Kunnskap
hos de som har hatt sitt virke ved bruk av beitedyr i utmark har gjennom forskning de siste år
blitt vitenskapelig dokumentert. Scandlynx har ved å radiomerke og følge gaupe og jerv i
regionen bidratt til viktig forståelse for artenes områdebruk. Det skandinaviske
bjørneprosjektet har i rapport 2010 —3, Bjørnens status og økologi i Skandinavia, beregnet
bjørnens arealbehov i region 8 ut fra et mål om antall årlige ynglinger. De fant at
arealbehovet, for å nå regionens bestandsmål, for A-områder innenfor region 8 var 6-12
prosent av regionens areal. I forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 21.9.2007 utgjorde
A-områdene for bjørn om lag 15 prosent av regionens fastmarksareal. I denne planen utgjor
A-områdene for bjorn omtrent xx prosent av regjonens fastmarksareal.

Naturmangfoldloven § 10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den
samlede belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Rovviltnemndas syn er at det
gjennom rovviltforliket 2011, hvor de nasjonale bestandsmålene for gaupe og jerv ble
videreført mens bestandsmålet for bjørn ble endret, er foretatt en vurdering av økosystemets
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samlede belastning. Dette i lys av den todelte målsettingen om beitedyr og rovvilt.
Rovviltnemnda har vurdert muligheten til å nå og opprettholde bestandsrnålene for de enkelte
rovviltarter innenfor A-områdene. Rovviltnemnda har ved fastsetting av forvaltningsgrenser
forholdt seg til fastsatte bestandsmål og den todelte målsettingen.

Føre-var-prinsippet i naturmangfoldlovens § 9 skal hovedsakelig brukes der man ikke har
tilstrekkelig kunnskap. Rovviltnemda mener kunnskapsgrunnlaget er svært godt, og har ikke
tillagt føre-var-prinsippet vekt ved fastsetting av forvaltningsgrenser.

Rovviltnemnda er gjennom rovviltforskriften og andre nasjonale føringer pålagt å forvalte
rovvilt innenfor fastsatte rammer. Naturmangfoldloven § 11 (kostnadene ved miljøforringelse
skal bæres av tiltakshaver) sier at «tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller
begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra
tiltakets og skadens karakter.» Rovviltnemda forholder seg til bestandsmålet som er et
kompromiss mellom beitenæring og rovvilt, fastsatt i rovviltforskriften § 4. Rovviltnemnda
vil gjennom forvaltningsplanen sikre en bærekraftig forvaltning av rovvilt samtidig som
hensynet til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser ivaretas, blant annet slik at en kan
fortsette med beitedyr i utmark. Utmarksbasert beite opprettholder et særegent landskapsbilde,
og det gir et næringsnett, der samfunn av planter, dyr, sopp og mikroorganismer fungerer i
samspill innbyrdes og med det ikke-levende miljøet, som er annerledes enn hva en ville hatt
uten slikt beite. Rovviltet påvirker også økosystemene de er en del av.

Naturrnangfoldloven § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) sier at «for å unngå
eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og
slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og
fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige
resultater.» Innenfor fastsatte rammer, jf. den todelte målsettingen om rovvilt og beitedyr, vil
rovviltnemnda gjennom forvaltningsplanen gi føringer for bruk av forebyggende og
konfliktdempende midler samt føringer for en tydelig arealdifferensiert forvaltning. Dette vil
gi forutsigbarhet og slik de beste samfunnsmessige resultater.

11.1 Fordeling av rovvilt i region 8

I rovviltforskriften § 4 bokstav h) er det fastsatt at i region 8 skal det være «10 ynglinger av
gaupe - hvorav 4 i Finnmark, 10 ynglinger av jerv - hvorav 3 i Finnmark og 6 ynglinger av
bjørn.» Det er altså opp til rovviltnernnda i region 8 å fordele antall bjørneynglinger mellom
fylkene og mellom A-områder. Bestandsmålet for bjørn i region 8 er seks årlige ynglinger.
Rovviltnemnda vil her si hvordan fordelingen av antall ynglinger av bjørn skal være mellom
A-området i Troms, A-området i Karasjok og Kautokeino, og A-området i Sør-Varanger. Det
skal være én yngling i Troms, tre ynglinger i Karasjok og Kautokeino og to ynglinger i Sør-
Varanger.

11.2 Forvaltningsgrense bjørn

Troms
I Troms var området Istindan —Rostafjellet foreslått tatt inn i A-ornrådet for bjørn, mens det
tidligere A-området i Storfjord og Kåfjord var foreslått tatt ut. De mest tungtveiende
argumentene mot denne løsningen var at dette ville gjort bufferen mot saueområder i Midt-
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Troms mindre samt at området Istindan —Rostafjellet har gode områder for å jakte bjørn.
Men, området som ble foreslått lagt til har gode bjørnehabitater, og sannsynligheten for å
oppnå bestandsrnålet innen A-området ville bli økt. Konflikten med reindrifta er ikke større
her enn i det nordlige området som tas ut, og konflikten med sau er mindre. Med et større A-
område for bjørn ville kalvingsland for svensk rein i indre Troms behøve mindre tetthet av
bjørn for at bestandsmålet skulle nås. Rovviltnernnda mener den endelige grensen der området
Storfjord og Kåfjord tas ut, mens grensa i Bardu og Målselv opprettholdes, med noen små
justeringer, samtidig som mål om den ene ynglingen flyttes fra Troms til A-området i
Karasjok og Kautokeino, er den beste løsningen sett bestandsmål, beitenæring og samfunn
under ett.

Finnmark
I Finnmark er området Strand —Brattli tatt ut av A-området i Pasvik. Dette åpner for årlig
bjørnejakt ved de tettstednære områdene øst for Langfjordeid til Skogfoss, uavhengig om
bestandsmålet er nådd i A-ornrådet. Slik vil man kunne beskatte bjørn i «problemområdene»
relatert til bosetting. A-området blir mindre i omfang, og lengre fra tettbebyggelsen nordøst i
Pasvikdalen. Endringen anses å ha liten betydning for bestandsmåloppnåelsen i Pasvik.

A-området i Karasjok er endret noe nær Karasjok tettsted, rovviltnemnda mener grensen nå
opprettholder de viktigste områdene for bjørn, samtidig som A-området er lagt utenfor
tettbebyggelse.

11.3 Forvaltningsgrense jerv

Troms
Bestandsmålet for jerv i Troms er sju årlige ynglinger. I 2011 ble det innenfor det tidligere A-
området i Målselv og Balsfjord dokumentert/antatt ni ynglinger. På grensen mellom tidligere
A- og B-område i Nordreisa og Storfjord ble det i 2011 dokumentert to ynglinger.
Jervebestanden innenfor det tidligere A-ornrådet i Troms har vært vesentlig over
bestandsmålet. Derfor mener rovviltnemnda det er riktig å redusere størrelsen på A-området. I
Troms er A-området for jerv avkortet i sør, området ved Bones er tatt ut av A-sonen. Det vil
nå bli en større buffer mot viktige beiteområder for sau i Sør-Troms, og det vil kunne avlaste
sauebesetninger i Bardudalen. Området som foreslås endret til B-område er viktig
beiteområde for Gielas reinbeitedistrikt som har et stort rovviltpress fra før.

Finnmark
I Finnmark er den tidligere forvaltningsgrensen for jerv endret ved at A-området for bjørn
mellom Kautokeino og Karasjok er tatt ut av A-området for jerv, mens A-området for jerv er
utvidet med et område i nord-øst, sør for Varangerfjorden.

Reduksjonen i A-ornrådet er på bakgrunn av tett konsentrasjon av rein på vinterbeite i dette
området. I området er det registrert kun en ynglelokalitet av jerv, den ligger til gjengjeld
meget ugunstig til, på grensen av fire vintersiidagrupper. Jaging og uro forårsaket av jerv
medfører sammenblanding og problemer for reindrifta sør og sør-øst for Helliskogen. Jerv
krysser grensa mellom Norge og Finland i området fra Karigasniemi til Angeli. Her er det
fjellområder med jervelokaliteter på finsk side. Sør og vest for Angeli, langs finskegrensa er
det ikke noe tett bestand av jerv. En konsekvent forvaltning her vil medføre at en jervebestand
ikke far etablert seg fast i området.
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Bakgrunnen for utvidelsen ved Varangerfjorden er forekomst og jevnlige ynglinger av gaupe
og jerv i området sør for Varangerfjorden. Med denne justeringen anser rovviltnemnda at det
vil bli enklere å oppnå bestandsmålet innen A-området. Sør for Varangerfjorden beiter ikke
siidagruppene like tett som i Anarjohka, og ved denne løsningen vil færre siidagrupper enn
tidligere ligge i A-området for jerv. Området er heller ikke i umiddelbar nærhet til
sauebeiteområder eller kalvingsområder for rein. Området som er svært kupert er et godt
habitat for både gaupe og jerv, at dette blir et A-område for jerv vil bidra til genetisk
utveksling med den finske jervebestanden i Lappland (mot norsk grense fra Nuorgam —
Angeli), ved Inari. Det er per 2012 ikke registrert gener fra denne finske bestanden i den
norske.

Konsekvenser av endrin ene i "ervesonen i Finnmark
Ved målsetning om inntil tre årlige ynglinger i A-området for jerv, samtidig med mål om at
forvaltningsområdene for gaupe og jerv overlapper, så egner sørsiden av Varangerfjorden seg
bedre enn Anarjohka. Dette da det i Anarjohka ikke har vært registrert familiegrupper av
gaupe, gaupebestanden regnes her som sporadisk, og nyetablering vil være uheldig. Området
sør for Varangerfjorden er vinterbeite for reinbeitedistriktene Vårjjatnjårga og Råkkonjårga,
og sommer-/høstbeite for vestre Sør-Varanger reinbeitedistrikt. Vårjjatnjårga som har
vinterbeite på størst andel av området har de siste årene benyttet området fra midten av
november til april.

Den nye jervegrensen gir en mye bedre overlapp enn tidligere med A-området for gaupe.
Jerven benytter kadaver etter gaupe (Mattisson, i (2011) Interactions between Eurasian Lynx
and Wolverines in the Reindeer Husbandry Area. Doctorial Thesis, Swedish University of
Agricultural Sciences, Uppsala). Jamfør målsetningen om å redusere konflikter og tap for
beitenæringene innenfor de gitte bestandsmål, vil sammenfall av forvaltningssoner for gaupe
og jerv åpne for at jerven kan utnytte kadaver som gaupa har drept. Og sannsynligvis får
jerven en lavere predasjonstakt enn om den i større grad må drepe rein selv. Jerven er en
mindre effektiv jeger enn gaupe, og jerveangrep på rein medfører gjerne jaging med de
konsekvenser dette gir ved uro i beitet og eventuell sammenblanding av reinflokker tilhørende
ulike siidagrupper, om disse ligger tett vinterstid.

11.4 Forvaltningsgrense gaupe

Gaupa i nord har store revirer som betinger store forvaltningsornråder. Foreløpige resultater
fra Scandlynxprosjektet tilsier at en relativt mindre andel av de voksne gaupetispene yngler
årlig. Rovviltnemnda har forsøkt å få A-området så stort at gaupebestanden kan forvaltes
innen dette, og samtidig minimalisere antall sauebeiteområder og kalvingsområder for rein
innen forvaltningssonen for gaupe. Der A-sonen tidligere har fulgt vei ved sjøen er sonen nå
lagt helt ut i f"jæra.

Troms
Bestandsmålet for gaupe i Troms er seks familiegrupper. I årene 2009-2011 var det
gjennomsnittlig seks ynglinger innenfor det gamle A-området i Troms. For å opprettholde
bestandsmålet for gaupe i A-området burde ikke området begrenses vesentlig. Rovviltnemnda
mener likevel at området som er tatt ut nordvest i Troms er så viktig for reindrift og for
sauenæring, at disse områdene er gjort til B-område for gaupe.
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Finnmark
I Finnmark er bestandsmålet fire familiegrupper av gaupe. I årene 2009-2011 var det
gjennornsnittlig 3,3 ynglinger innenfor det gamle A-området i Finnmark. Med den nye
forvaltningsgrensen vil en ut fra tilgjengelig historikk ha større mulighet til å nå
bestandsmålet innen forvaltningssone A. Gaupesonen overlapper jervesonen i Finnmark
fullstendig, men gaupesonen strekker seg også lengre nordvest enn jervesonen.

11.5Forvaltning av grenseområdet mellom region 7 og 8

Region 7, Nordland vedtok revidert forvaltningsplan for gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i
mars 2011. Rovviltnemnda i region 8 er opptatt av at det skal være en helhetlig forvaltning
mellom regionene.

Forvaltningsgrensene i grenseområdene mellom Nordland og Troms
Region 7 har sin nordlige forvaltningsgrense for bjørn der europavei 10 går inn i Sverige ved
Bjørnfiell. Om en følger grensen mellom Norge og Sverige er det omtrent 26 kilometer fra der
hvor forvaltningsgrensen for bjørn slutter i Nordland til den starter i Troms. Når en ser
forvaltningsgrensen i sammenheng med Sverige gir dette en mer hensiktsmessig
forvaltningsgrense enn hva en ville fått ved å koble grensene sammen på norsk side.

Nord i Nordland er A-området for gaupe og jerv øst for E6. Sør i Troms er
forvaltningsgrensen for gaupe øst for E6. Når det gjelder jervegrensen sør i Troms starter
denne likt med forvaltningsgrensen for bjørn, grensen fortsetter stien mot Sørmo der
bjørnegrensen tar østover, så følger grensen veien fra Sørmo til E6, B-området vest for
beskrevet grense. Dette gir et B-område for jerv sør i Troms som vil være utsatt for tilsig av
jerv både fra Nordland, Sverige og fra A-området i Troms. Rovviltnemnda vil i det neste kort
begrunne hvorfor området tross utsiktene for tilsig velger å ha dette sørlige området som B-
område for jerv.

Bestandsmålet for jerv i Troms er syv ynglinger. I 2011 ble det innenfor A-området i Målselv
og Balsfjord dokumentert/antatt ni ynglinger. På grensen mellom A- og B-området i
Nordreisa og Storfjord ble det i 2011 dokumentert to ynglinger. Jervebestanden innenfor A-
området i Troms er vesentlig over bestandsmålet. Størrelsen på forvaltningssone A kan derfor
reduseres uten at det går ut over muligheten til å opprettholde og forvalte jervebestanden
innenfor A-området.

Kvotejakt og skadefelling —grenseområdene mellom Nordland og Troms
Arealene i Nordland fylke nord for Ofotfjorden brukes av de fem reinbeitedistriktene
Kanstafjord, Kongsvikdalen, Tjeldøy, Grovfi ord og Gielas, disse tilhører Troms
reinbeiteområde. I 2011 og 2012 ble det gjennomført skadefellingsforsøk på gaupe, hvor
fellingstillatelsen etter klarering med Fylkesmannen i Nordland gjaldt på begge sider av
fylkesgrensa.

Den 30. mai 2012 hadde rovviltnemndene i region 7- og 8 et felles møte som ble oppsummert
på følgende måte:

Referat fra samarbeidsmote mellom rovviltnemndene i region 7 og 8
Dato: 30. mai 2012 kl. 15:00 —17:30
Sted: Fylkesmannens lokaler i Bodø
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Med på møtet 

Fra rovviltnemnda i region 7: Tomas Norvoll, Anne Wiik og Arild Inga
Fra rovviltnemnda i region 8: Willy Ørnebakk, Odd Iver Sara og Fred Johnsen
Fra sekretariatet i region 7: Tore Vatne, Øyvind Skogstad, Jostein Øvervatn
Fra sekretariatet i region 8: Heidi Marie Gabler, Andreas Vikan Røsæg

Konklusjoner fra møtet:
Begge nemndene opplever at både saue- og reindriftsnæringene i grenseområdene
mellom region 7 og 8 etterlyser større grad av samarbeid og felles forvaltning av
grenseområdene.

Begge nemndene ønsker økt samarbeid om forvaltning av grenseområdene. Det bør
sees på muligheten for økt samarbeid om forebyggende og konfliktdempende tiltak.

Eventuelt interkommunalt skadefellingslag i området kan med fordel omfatte
kommuner på begge sidene av fylkesgrensa.

Nemndene ønsker å inngå et samarbeid om felles kvotejakt og lisensfelling i
grenseområdet. Skadefellingstillatelser iverksatt av Fylkesmennene bør også vurderes
i en slik sammenheng. Forslag til samarbeidsavtale utarbeides av sekretariatene. Slik
avtale sendes til DN til orientering.

Nemndene ønsker å avholde årlige samarbeidsmøter, gjerne i kombinasjon med egne
nemndsmøter og faglige innlegg/orienteringer fra eksterne.

Samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8
Rovviltnemnda i region 7 og rovviltnernnda i region 8 har inngått følgende avtale om
kvotejakt på gaupe, lisensfelling av jerv, samt kvoter for betingede skadefellinger av jerv,
gaupe, bjørn og ulv:
I. Ved fastsetting av:

kvote for jakt på gaupe,
kvote for lisensfelling av jerv,
kvoter for betingede skadefellinger av jerv, gaupe, bjørn og ulv

i grenseområdene mellom Nordland og Troms, skal følgende område i Nordland omfattes av
kvotevedtak for Troms:

Fastlandsdelen av Tjeldsund kommune, hele Evenes kommune og den delen av Narvik
kommune som ligger nord for Rombaken (fryz Rombaksbotn går grensa for området i
Norddalen opp til Ofotbanen og langs Ofotbanen til svenskegrensa).

Kvotevedtak i dette området fastsettes av rovviltnemnda i Troms, som en del av
fellingsområdene på Troms-sida av grenseområdet.

Sekretariatet for rovviltnemnda i region 8 skal ved utarbeidelse av saksframlegg for
fastsetting av kvoter, legge vekt på:

bestandssituasjonen for de aktuelle artene i området
fastsatt bestandsmål for de aktuelle artene i Nordland
føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland
tapssituasjonen for sau og rein i området
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Rovviltnemnda i region 7 skal gis anledning å komme med merknader til saken før det
fattes vedtak om slike kvoter.

Kvotejakt og lisensfelling i dette området administreres av Fylkesmannen i Troms.
Søknader om skadefelling av jerv, gaupe, ulv og bjørn i dette området skal behandles av
Fylkesmannen i Troms i nært samarbeid med Fylkesmannen i Nordland.

I de tilfeller der Direktoratet for naturforvaltning har myndigheten til å fastsette slike
kvoter i en eller begge rovviltregionene, oppfordres det til at DN fatter vedtak i samsvar
med denne avtalen. Det legges til grunn at rovviltnemnda i region 8 kan fatte vedtak om
kvoter i det aktuelle området i Nordland også i tilfeller hvor myndigheten til å fastsette
slike kvoter i region 7 er tillagt DN.

Denne avtalen gjelder for perioden 6.9.2012-1.6.2015. Ved avtalens utløp skal det
vurderes evt. videreføring av tilsvarende samarbeid. Avtalen kan oppheves umiddelbart
dersom en av nemndene ønsker dette.

Rovviltnemnda i region 8 vil fortsette å arbeide for at dialogen mellom nemnder og
fylkesmenn i region 7- og 8 utvikles slik at forvaltningen ved fylkesgrensen blir mer helbetlig.

Voksen kongeørn på død rødrev. Foto: Karl-Otto Jacobsen
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12.REGIONAL FORSKMNG

1 forvaltningsplanen fra 2007 pekte rovviltnernnda på at regional forskning står sentralt for å
lære mer om rovviltets økologi i nordområdene. Data som samles inn i andre regioner trenger
ikke å ha overforingsverdi for region 8. Rovviltnemnda skrev at regional forskning og
resultater av dette vil spille en sentral rolle i arbeidet for å dempe, og eventuelt løse, mange av
konfliktene man står ovenfor i regionen. Siden forrige forvaltningsplan har det blitt
gjennomført betydelig forskning på rovvilt i regionen. Og ny, til dels oppsiktsvekkende,
kunnskap har nå blitt en del av forvaltninga. Rovviltnernnda ser at forskningen er viktig og vil
fortsette å være viktig i årene fremover. Scandlynx har bidratt til mye ny viten om gaupe og
jerv i region 8.

Gaupe og jerv
Mange av de forebyggende tiltakene som er brukt i regionen er rettet mot jerv. Jerv har vært
en stor skadevolder, særlig når det gjelder sau. Derimot er gaupe trolig et større problem enn
jerv når det gjelder tap av rein. Forskningsprosjektet Scandlynx publiserte i 2011 en artikkel
(Mattisson, i , et al. Factors affecting Eurasian lynx kill rates on semi-domestic reindeer in
northern Scandinavia: Can ecological research contribute to the development of a fair
compensation system?Biol. Conserv. (2011), doi:10.1016/j.biocon.2011.09.004) der målet
med studiet som ble presentert var å finne drapstakten gaupe hadde på rein, avhengig av ulike
økologiske forhold i nordlige Skandinavia. 35 ulike gauper ble overvåket i totalt 3 667 dager.
Det ble funnet at alle gaupene drepte rein. Men, det var stor variasjon i den individuelle
drapstakten, variasjonen var knyttet til kjønn og sosial status (hunner med eller uten unger),
og til årstid og tilgjengeligheten av rein. Den hyppigste drapstakten hadde hanngauper om
sommeren, og den laveste hadde enslige gauper i områder med lite rein. Om sommeren var
det flere hunngauper som brått skiftet til bare å drepe små byttedyr, til tross for høy tetthet av
rein (Figur 23).
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Figur 23. Gaupas beregnede drapstakt på rein med 95 % konfidensintervall, basert på 128 perioder
med intensiv overvåkning fordelt på 35 gauper i nordlige Skandinavia i 2005-2010, adskilt med
gaupenes sosiale status (til venstre), og gaupenes kjønn (til høyre). Høy—Lav indikerer
tilstedeværelse—fravær av beiteområder for rein i gaupenes territorier i den tiden med intensiv
overvåkning. Kilde: Mattisson, J., et al. Factors affecting Eurasian lynx kill rates on semi-domestic
reindeer in northern Scandinavia: Can ecological research contribute to the development of a fair
compensation system? Biol. Conserv. (2011), doi:10.1016/j.biocon.2011.09.004
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En studie som tok for seg hvordan gaupe og jerv i nordlige Skandinavia påvirker hverandre
(Mattisson, J. (2011) Interactions between Eurasian Lynx and Wolverines in the Reindeer
Husbandry Area. Doctorial Thesis, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala)
fant ingen tydelige tegn til konkurranse mellom gaupe og jerv, artene hadde fullstendig
overlappende leveområder, de forflyttet seg uavhengig av hverandre, og de prefererte som
regel samme type habitat: bratt og ulendt terreng i fjellbjørkeskog. Men, det så ut til at jerv
hadde fordel av å dele leveområdet med gaupe da dette ga større åtseltilgang, mens gaupas
kostnad virket å være lav. Kun når gaupe hadde drept voksen rein i skog, kunne en se at
jervebesøk på kadaveret kortet ned tiden til neste gang gaupa drepte rein. På fjellet, hvor 71
prosent av de gaupedrepte reinene ble funnet, hadde jerven ingen påvirkning på gaupas
drapstakt, men her virket det derimot som andre åtseletere, for eksempel ravn og kongeørn
hadde like stor påvirkning på gaupas drapstakt som jerven hadde i skogen. Det ble funnet at
68 prosent av alle tilgjengelige gaupedrepte rein ble besøkt av jerv, og ved 29 prosent av disse
besøkene hadde ikke gaupa forlatt byttet. Men de var sjelden ved kadaveret til samme tid,
jerven besøkte gjerne kadaveret når gaupa lå i dagleie et stykke fra.

Studiet viste at om målet er å ha et visst antall gaupe og jerv innen et område hvor det er
reindrift, da vil reintapene trolig bli lavest om jerv og gaupe har felles utbredelsesområde.
Gaupe er et mye mer effektivt rovdyr enn jerven som kan forfølge reinsdyr over store
avstander, spre flokkene og skape mye ekstraarbeid for reindriftsutøverne. Det er trolig at
graden av forstyrrelse og stress hos rein blir mindre om en større andel av den reinen som
jerven spiser blir drept av gaupe. Studien viste at bare 13 prosent av de reinene som jerven
utnyttet var drept av jerv, mens 61 prosent var drept av gaupe og 26 prosent hadde dødd av
andre eller ukjente årsaker.

Brunbjørn
Det har vært vanskelig å si noe sikkert om hvor mye reinkalv brunbjørn tar de første ukene
etter kalving. I Sverige gjennomførte Udtja sameby, Gållivare skogsameby og Det
skandinaviske bjørneprosjektet i 2010 en studie av bjørnepredasjon på rein. I Udtja ble 1 200
drektige reinsimler merket. Her var seks bjørner merket med sendere som, når de kom
nærmere enn 100 meter fra en merket reinsimle kommuniserte med reinsimlas sender. Når en
merket bjørn og en merket simle var innenfor 100 meter fra hverandre skiftet bjørnens sender
fra å sende en posisjon hver halvtime, til å sende en posisjon hvert minutt. Så raskt som mulig
etter at bjørnen hadde forlatt området ble minuttssporløypene besøkt og gått i sin helhet. Slik
kunne en avgjøre om bjørnen hadde tatt reinkalver.

Studien har så langt et svært begrenset datamaterialet, så det bør ikke trekkes klare
konklusjoner enda. Så langt indikerer studien at all bjørn som er der reinen kalver, dreper og
spiser reinkalver, og når bjørnen er i kalvingsområdet dreper den gjennomsnittlig en reinkalv
hver dag. Det ser ikke ut til at bjørn oppsøker kalvingsområdene. Rovviltnemnda i region 8 vil
følge med på videre forskning på området, spesielt sett i lys av at svensk rein har kalvingsland
i A-området for bjørn i Troms.

Press på beiteressursene
Det er en kjent sak at store deler av Finnmark har et høyt beitetrykk av rein. I 1998 opprettet
Reindriftsforvaltningen i Alta et overvåkingssystem for lavbeitene i Finnmark. Hensikten var
å registrere virkningene som den løpende forvaltning av reinen påfører beitene, samt å
vurdere andre forhold som virker inn på beitene. NINA rapport 745 Overvåking av
vinterbeiter i Vest-Finnmark og Karasjok 1998-2005-2010, Tømmervik H. et. al. 2011, viser
til at selv om betydelige deler av lavbeitet i de sørlige deler av ftnnmarksvidda har kommet
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seg i perioden 1998-2010, er det mye å vinne på at lavmattene får utvikle seg videre. Dette vil
øke avkastningen av lav per arealenhet. Når det gjelder de nordlige deler av finnmarksvidda
så har det økte beitetrykket (økt reintall) i perioden 2005-2010 redusert lavbeitene her. I
enkelte områder vurderes situasjonen som kritisk. Et redusert beitetrykk i disse områdene vil
forbedre arealavkastningen svært mye. NINA Rapport 938, Beregning av produksjon og tap i
reindriften, mai 2013, sammenfatter blant annet med at «Analyser utført på nasjonal skala
viser at andelen kalv som observeres per simle ved merking i liten grad kan forklares av
størrelsen på ynglebestandene av gaupe og jerv. Derimot er det en nøye sammenheng mellom
slaktevektene foregående høst, klimatiske forhold om våren og andelen kalv som registreres
per simle den påfølgende sommeren og høsten.»

Voksen kongeørn. Foto: Karl-Otto Jacobsen
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13. VEDLEGG

13.1 Kart over forvaltningsområder for bjørn, jerv og gaupe i region 8

Tre kart som viser forvaltningsområder A og B for bjørn, jerv og gaupe i Troms og Finnmark,
samt ett kart som viser forvaltningsområdene for både bjørn, jerv og gaupe i Troms og
Finnmark, av dette kartet fremgår også kalvingsområder for rein og saubeiteområder for
beitelag registrert i organisert beitebruk. Av sjatteringen av beitelagsområdene går det frem
hvilke tapsprosent de ulike beitelagene hadde på utmarksbeite i 2010. Tapsprosent varierer
innad i beitelag, mellom beitelag og mellom år, dette gir kun et bilde på beitesesongen 2010.
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler
Knut Ivar Kristoffersen

Reisa Elvelag
v/Jan Arvid Johansen
Postboks 6
9156 Storslett

Telefon Vår dato
77 64 22 07 20.08.2013

Deres dato
19.08.2013

Vår ref. Arkivkode
2007/5923 - 45 443.1
Deres ref.

NORDREISAKOMMUN—E1
SERvicEKONTORE

21W

Innvilget fisketillatelse for 2013 - overvåking av rømt oppdrettslaks i
Reisaelva

Det vises til søknad av 14.08.13.

Vedtak
Reisa elvelag v/Jan Arvid Johansen innvilges tillatelse til åfange ferskvannsfisk som
beskrevet nedenfor. Tillatelsen gis med hjemmel i lov av 15. mai 1992 om laksefisk og
innlandsfisk m.v. § 13,jf. §§ 16 og 18f i naturmangfoldloven av 19.06.09 og delegert
myndighet i kgl. res. av 27. nov. 1992.

Vurdering ¶ naturmangf'oldloven § 7)
Vassdraget har en god bestand av laks (jf. Villaksportalen.no/Lakseregisteret). Tiltaket gjelder
overvåkingsfiske for å få kunnskap om andelen rømt oppdrettslaks i vassdraget. Dette er av
vesentlig betydning for å kunne ivareta laksebestanden i vassdraget. All vill anadrorn
laksefisk skal tilbakesettes. Forutsatt at tiltaket gjennomføres i tråd med vilkårene, ansees
derfor ikke tiltaket å påvirke fiskebestandene negativt.

Område tillatelsen gjelderfor: Reisaelva i Nordreisa kommune.

Arbeidets art: Bruk av not, garn, stang, håv og lys til å overvåke innslaget av rømt
oppdrettsfisk. Overvåkingsfisket utføres i tråd med det opplegg for slike undersøkelser
som er utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning. Tillatelsen omfatter også
hjelpemannskaper under ledelse av Jan Arvid Johansen. Det forutsettes at hjelpemannskapene
har fått nødvendig opplæring.

Dispensasjonens tidsavgrensning: Inntil 10.10.13, men dersom fisket viser at kjønnsmodning
hos villfisk er kommet så langt at den ved håndtering begynner å slippe kjønnsprodukter
(rogn/melke) skal fisket straks avsluttes.

Den som har fått denne tillatelsen er ansvarlig for atfolgende blir overholdt:
1. Før fisket tar til skal grunneieren og andre med fiskerett varsles.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no

Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Vedkommende politimyndighet (lensmann) bør på forhånd gis melding om fisket.
Kun fisk, som ut fra ytre kjennetegn anses å være sikker rømt oppdrettsfisk, tillates avlivet.
All annen fisk tilbakesettes.
Utstyr, som tidligere er brukt i andre vassdrag, skal være desinfisert før det tas i bruk.
Tillatelsen skal medbringes under fisket.
Rapport fra fisket skal snarest mulig sendes til Fylkesmannen.

Vedtaket kan påklages innen tre uker etter at dette brev er mottatt (jf. forvaltningsloven §§ 28
—36). Eventuell klage sendes til oss.

Med hilsen

Evr enrg ns
tr,----

ni. ei direktør
Knut M. Nergård
fagansvarlig

Kopi:
Miljodirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Tromspolitidistrikt, Postboks 6132, 9291 Tromso
Lensmannen i Nordreisa, Postboks 32, 9156 Storslett
Nordreisa kommune, Postboks 174,9156 Storslett
Statens naturoppsyn, Postboks 3672, 9278 Trondheim
Norsk instituttfor naturforskning v/Peder Fiske, Tungasletta 2, 7485 Trondheim

Side 318



Post Nordreisa

Fra:
Sendt:
Til:

Emne:

Vedlegg:

Torbjørn Johnsen [Torbjorn.Johnsen@gratangen.kommune.no]
2. juli 2013 11:46
Post Skjervoy; Post Kafjord; 'postmottak@balsfjord.kommune.no';
'postmottak@malselv.kommune.no'; Postmottak Salangen;
'postmottak@bardu.kommune.no'; Post Lyngen; 'postmottak@lenvik.kommune.no';
'postmottak@dyroy.kommune.no'; 'postmottak@sorreisa.kommune.no';
'post@skanland.kommune.no'; Postmottak Salangen; Post Nordreisa; Post
Storfjord
VS: brev til kommunenes sentralforbund vedr. dekking av kommunale
administrasjonsutgifter ved oppretting av interkommunale skadefellingslag i
kommunen for fredet rovvilt.
dekking av kommunale administrasjonskostnader - skadefellingslag for fredet
rovvilt.pdf

hei

Vedlagt oversender kopi av brev til kommunenes sentralforbund vedr. dekking av kommunale

administrasjonsutgifter ved oppretting av interkommunale skadefellingslag i kommunen for fredet rovvilt.

Vennlig hilsen

Torbjørn Johnsen
Gratangen Kommune
Teknisk/Næringskontor
9470 GRATANGEN

Tlf: 77021835 - Mobil: 41409708
e-post: torb.orn..ohnsen© ratan en.kommune.no

NOPDRESAKOMMUNE\

ifidlltt(

c
I
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Kommunenes Sentralforbund

Haakon VIls gate 9

0161 Oslo

Gratangen, 28.06.2013

OM DEKNING AV KOMMUNALE ADMINISTRASJONSKOSTNADER KNYTTET TIL

ORDNINGEN MED (INTER)KOMMUNALE SKADEFELLINGSLAG FOR FREDET

ROVVILT

Gjennom endring av Rovviltforskriften er det åpnet for at det kan etableres kommunale/inter-

kommunale skadefellingslag for gjennomføring av skadefellingsforsøk. Dette er formulert slik

forskriften (§9a):

Der forsøk på skadefelling utføres av kommunalt/interkommunalt oppnevnt fellingslag, kan

kommunen utbetale godtgjøring til fellingslaget for den tid som er benyttet til fellingsforsøk. 	

Utbetalingen skjer på grunnlag av satser fastsatt av Miljøverndepartementet samt rapport fra

fellingsleder om fellingsforsøket og den tid som er benyttet. Utbetalingen må ikke overskride de

rommer som fremgår av fylkesmannens vedtak om felling. Fylkesmannen yter etter søknad tilskudd til

kommunen til dekning av godtgjøring utbetalt etter vilkårene over.

I kommentarene til forskriften har Miljøverndepartementet eksplisitt påpekt at kommunenes

kostnader til administrasjon av skadefellingslagene samt evt. utgifter til beredskapsordninger ikke

faller inn under denne ordningen. Det er heller ikke gitt rom for særskilt godtgjøring til

skadefellingsleder for rnerarbeid og meransvar i forbindelse med skadefellingsforsøk. Alle deltagerne

i skadefellingslaget godtgjøres etter samme dagsats kr 1.400.

Fylkesmannen i Troms har oppmuntret til opprettelse av interkommunale skadefellingslag og

resultatet er at 4 interkommunale skadefellingslag er under etablering og vil være klar for oppdrag

innen sommeren 2013. Det vises til tabellen nedenfor for oversikt over deltagerkommuner og

vertskommuner.

Kikle: Fylkesmannen i Troms

Region Kommuner Vertskommune_
Sør-Troms Tjeldsund, Evenes, Narvik, Skånland, Gratangen kommune

Gratangen, Lavangen

Midt-Troms I Bardu, Salangen, Dyrøy, Sørreisa Bardu kommune

Midt-Troms Il Målselv, Balsfjord, Sørreisa, Lenvik Målselv kommune

Nord-Troms Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Kåfjord kommune

Skjervøy, Kvænangen

Kommunene og beitenæringen ser på dette som gunstig måte å få skadefelling av fredet rovvilt inn i

ordnede former og skape legitimitet i forhold til utpeking av deltagere og godtgjøring av disse. Det er
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imidlertid klart allerede nå at det er knyttet betydelig merarbeid til administrasjon av ordningen med

interkommunale skadefellingslag. De viktigste kostnadsbærerne i denne sammenhengen er

kommunens ansvarlige kontaktperson i skadefellingssaker, lønns-/regnskapsfunksjonen som må

håndtere manuelle bilag og oppfølging i form av kursaktiviteter/ferdighetstrening. Kostnadene er

nøkternt anstått til omlag kr 100.000 pr år pr vertskapskommune —anslaget kan dokumenteres.

Endringen i Rovviltforskriften inngår i en nasjonal rovviltpolitikk som er omstridt. Kommunene og

beitenæringen er til dels svært kritiske tit en rovviltpolitikk som gir rom for betydelig innslag av

skadelig rovvilt. Kommunene mener at Staten må ta det fulle økonomiske ansvaret for gjennomføring

av denne politikken der etablering og drift av skadefellingslag er et sentralt virkemiddel.

Kommunene ber KSta dette opp med Miljøverndepartementet for å få til en snarlig tilpasning i

forskriften med tilhørende bestemmelser.

Med vennlig hilsen

Gratangen kommune

Elin Wilsgård

Administrasjonssjef

Kåfjord kommune

Einar Pedersen (s.)

Rådmann

Bardu kommune

leif Erik Mikkelsen (s.)

Fung.rådmann

Målselv kommune

Stig Arne Hottedal (s.)

Fung.rådmann

Cti70

Kopi: Fyikesmannen i Troms

Rovviltemnda i region 8 —Troms og Finnmark

Berørte kommuner i Troms og Nordland

KSTroms
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Svein Egil Johansen
Olderskogen 4A
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2458-2 26821/2013 1942/14/96 12.07.2013

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2.
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
109/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Olderskogen 4A, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 14/96

Tiltakshaver: Svein Egil Johansen Adresse: Olderskogen 4A, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

mindre enn 50 m²
Bruksareal: 27m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 04.07.2013 for oppføring/anlegging av tilbygg til Enebolig.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
Reguleringsplan Olderskogen boligfelt, planid: 19422000_001.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/2458.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Ulf Hugo Bertelsen
Hammarijordet 31
9515  ALTA

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2496-2 26872/2013 1942/27/3 15.07.2013

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2.
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
110/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Gamle Dalaveien 539, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 27/3

Tiltakshaver: Ulf Hugo Bertelsen Adresse: Hammarijordet 31, 9515
ALTA

Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

mindre enn 50 m²
Bruksareal: 12,5m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 08.07.2013 for oppføring av tilbygg til fritidsbolig.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
LNF - Område.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/2496.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Geir Olav Tomasjord
Tømmernesvegen 80
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2562-2 27129/2013 1942/16/25 16.07.2013

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1.
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
112/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Tømmernesvegen 80, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 16/25

Tiltakshaver: Geir Olav Tomasjord Adresse: Tømmernesvegen 80, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Mesterbygg Nord AS Adresse: Postboks 12, 9156
STORSLETT

Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 
større enn 50 m²

Bruksareal: 81m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i 
ett trinn mottatt 15.07.2013 for oppføring av tilbygg til Enebolig.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsrett og kontrollerklæringer.
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde
Mesterbygg Nord AS

Org. nr. 997 128 176

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 1.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Overordnet ansvar (Bygning, anlegg 
eller konstruksjon, tekniske instalasjoner).

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF - Område.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf pbl § 23-4.

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5.
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Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i ”Naturmangfoldloven” §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 
av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen 
fremdeles er til stede.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/2562.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Mesterbygg Nord AS Postboks 12 9156 STORSLETT
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Kjetil Viklund
Reisadalen 1279
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2424-2 26720/2013 1942/25/15 11.07.2013

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2.
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
105/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Reisadalen 1279, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 25/15

Tiltakshaver: Kjetil Viklund Adresse: Reisadalen 1279, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

mindre enn 50 m²
Bruksareal: 40,5m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 01.07.2013 for oppføring av tilbygg til Enebolig.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
LNF - Område.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/2424.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Renate Davidsen og Sverker Bohlin
Høgegga 66
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2561-2 27305/2013 1942/15/106 18.07.2013

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1.
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
116/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Gammelbruvegen 20, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 15/106

Tiltakshaver: Renate Davidsen og Sverker 
Bohlin

Adresse: Høgegga 66, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Byggmann A/S Adresse: Eideveien 1A, 9180
SKJERVØY

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 
m² + Nytt bygg - ikke boligformål 
under 70 m².

Bruksareal: 69,3m²+65,8m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i 
ett trinn mottatt 15.07.2013 for oppføring av tilbygg til Enebolig og oppføring av Garasje på 
eiendommen gbr.1942/15/106.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsrett og kontrollerklæringer.
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Lokal godkjenning av foretak:
Med hjemmel i pbl 2008 § 22-3 og SAK10 § 9-2, gis lokal godkjenning av foretak og ansvarsrett 
i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak:

Foretak Godkjenningsområde
Byggmann A/S

Org. nr. 980 085 805

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 1.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Overordnet ansvar (Bygning, anlegg 
eller konstruksjon, tekniske installasjoner).

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Reguleringsplan for Storslett sentrum, planid: 19421997_001.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3.

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Foretakene uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 
godkjenning at de oppfyller pbl 2008 § 22-3 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for 
omsøkte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf pbl § 23-4.
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Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i ”Naturmangfoldloven” §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 
av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen 
fremdeles er til stede.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/2561.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Byggmann A/S Eideveien 1A 9180 SKJERVØY

Side 338



Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Kirsten Annie Pedersen
Utsikten 10
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2577-2 27167/2013 1942/13/100 17.07.2013

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2.
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
113/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Utsikten 10, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 13/100
Tiltakshaver: Kirsten Annie Pedersen Adresse: Utsikten 10, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål under 

70 m²
Bruksareal: 35m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 16.07.2013 for oppføring av Garasje. 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
Reguleringsplan Rovdas 1, planid: 19421986_001.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/2577.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

BYGGtorget Betongservice AS
Industrivn. 24
9152  SØRKJOSEN

Att. Reidar Bakkehaug

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2546-2 27209/2013 1942/16/2 17.07.2013

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1.
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
115/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Hagen, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 16/2
Tiltakshaver: BYGGtorget Betongservice AS Adresse: Industrivn. 24, 9152

SØRKJOSEN
Ansvarlig søker: BYGGtorget Betongservice AS Adresse: Industrivn. 24, 9152

SØRKJOSEN
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m²
Bruksareal: 492,5m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i 
ett trinn mottatt 14.07.2013 for oppføring av Rekkehus på eiendommen gbr.1942/16/2.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsrett og kontrollerklæringer.
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde
BYGGtorget Betongservice AS

Org. nr. 944 896 600

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 1.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Overordnet ansvar (Bygning, anlegg 
eller konstruksjon, tekniske installasjoner).

Tømmer og Betong AS

Org. nr. 987 147 946

KUT - Ansvarlig kontrollerende av utførelsen, tiltakskl.1.

Ansvarsområde: Kontroll av våtrom og lufttetthet i bolig.

AKTIV VVS AS

Org. nr. 974 532 913

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 1.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Innvendig sanitæranlegg. 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Reguleringsplan for Storslett sentrum, planid: 19421997_001.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf pbl § 23-4.
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Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. Tilknyttes kommunalt vannverk og avløpsledninger. Kommunen skal kontaktes før
tilknytning.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i ”Naturmangfoldloven” §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 
av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen 
fremdeles er til stede.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/2546.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Aktiv VVS AS Gammelveien 9143 SKIBOTN
Tømmer og Betong AS Postboks 105 9189 SKJERVØY
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Torkjell Andersen
Strandveien 22
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2554-2 27445/2013 1942/15/37 19.07.2013

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2.
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
117/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Strandveien 22, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 15/37
Tiltakshaver: Torkjell Andersen Adresse: Strandveien 22, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål under 

70 m²
Bruksareal: 49,7m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 15.07.2013 for oppføring av Garasje. 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
Reguleringsplan for Storslett sentrum, planid: 19421997_001.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/2554.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Gunn M Olaussen
Tømmernesveien 219
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2552-2 27098/2013 1942/18/50 16.07.2013

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2.
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
111/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Tømmernesveien 219, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 18/50

Tiltakshaver: Gunn M Olaussen Adresse: Tømmernesveien 219, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål under 

70 m² + Endring av bygg - Tilbygg 
mindre enn 50m2

Bruksareal: 53,5 + 36,5m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 12.07.2013 for oppføring av Garasje og oppføring av tilbygg til 
Enebolig. 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
LNF - Område.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/2552.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Dagfinn Viken
Fallvik
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2132-2 26269/2013 1942/67/1 09.07.2013

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
98/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Fallvik, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 67/1
Tiltakshaver: Dagfinn Viken Adresse: Fallvik, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

større enn 50 m²
Bruksareal: 100m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 14.06.2013 for oppføring av tilbygg til redskapshus og fjøs.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
LNF - Område.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/2132.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Per Åsmund Johnsen
Lundefjellvegen 21
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2370-2 26613/2013 1942/52/102 11.07.2013

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2.
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
104/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Lundefjellvegen 21, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 52/102

Tiltakshaver: Per Åsmund Johnsen Adresse: Lundefjellvegen 21, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

mindre enn 50 m²
Bruksareal: 15m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 28.06.2013 for oppføring av tilbygg til Enebolig.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

Dispensasjoner:
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis dispensasjon fra byggegrensen mot veg i reguleringsplanen. 
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Planstatus:
Reguleringsplan for Boligområde Høgegga, planid: 19421985_001.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/2370.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Kjetil Jensen
Høgegga 60
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2310-2 26360/2013 1942/52/58 09.07.2013

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
99/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Høgegga 60, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 52/58
Tiltakshaver: Kjetil Jensen Adresse: Høgegga 60, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: BYGGtorget  Betongservice AS Adresse: Industriveien 24, 9152

SØRKJOSEN
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

større enn 50 m²
Bruksareal: 64m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i 
ett trinn mottatt 25.06.2013 for oppføring av tilbygg til Enebolig.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsrett og kontrollerklæringer.
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde
BYGGtorget Betongservice AS

Org. nr. 944 896 600

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 1.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Overordnet ansvar (Bygning, anlegg 
eller konstruksjon, tekniske installasjoner).

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Reguleringsplan for Boligområde Høgegga, planid: 19421985_001.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf pbl § 23-4.

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5.
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Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i ”Naturmangfoldloven” §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 
av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen 
fremdeles er til stede.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/2310.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
BYGGtorget  Betongservice AS Industriveien 24 9152 SØRKJOSEN
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Åsmund Johnsen
Utsikten 6
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2360-2 26773/2013 1942/54/33-36 12.07.2013

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2.
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
106/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Oksfjordhamn, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 54/33
Tiltakshaver: Åsmund Johnsen Adresse: Utsikten 6, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

mindre enn 50 m²
Bruksareal: 30m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til
tiltak uten ansvarsrett mottatt 27.06.2013 for oppføring av tilbygg til fritidsbolig. 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

Side 362



Side 2 av 2

Planstatus:
LNF - Område.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/2360.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Bente Steffensen Wigdel
Utsikten 12
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2304-2 26501/2013 1942/13/99 10.07.2013

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2.
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
101/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Utsikten 12, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 13/99
Tiltakshaver: Bente Steffensen Wigdel Adresse: Utsikten 12, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål under 

70 m²
Bruksareal: 35m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 25.06.2013 for oppføring av Garasje på eiendommen 
gbr.1942/13/99. 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
Reguleringsplan Rovdas 1, planid: 19421986_001.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/2304.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Side 367



Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Oddstein Karlsen
Oksfjordhamn
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2346-2 26536/2013 1942/56/5 10.07.2013

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2.
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
102/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Sandbukt, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 56/5
Tiltakshaver: Oddstein Karlsen Adresse: Oksfjordhamn, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål over 

70 m²
Bruksareal: 100m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 26.06.2013 for oppføring av redskapshus til fiskeri- og fangst.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
LNF - Område.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/2346.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Hege Hansen
Solbakkmelen 32
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2421-2 26789/2013 1942/47/334 12.07.2013

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2.
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
107/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Solbakkmelen 32, 9152 
SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/334

Tiltakshaver: Hege Hansen Adresse: Solbakkmelen 32, 9152
SØRKJOSEN

Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

mindre enn 50 m²
Bruksareal: 25m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 01.07.2013 for oppføring av tilbygg til Garasje.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
Reguleringsplan, planid: 19421988_003.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/2421.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Jermund Torgeir Hansen
Strandveien 5
9180  SKJERVØY

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2342-2 26555/2013 1942/83/6 10.07.2013

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
RIVETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
103/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Hamneideveien 9, 9181 
HAMNEIDET

Gnr/Bnr: 83/6

Tiltakshaver: Jermund Torgeir Hansen Adresse: Strandveien 5, 9180
SKJERVØY

Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Riving av fjøs, vedskjå og garasje Bruksareal:

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 26.06.2013 for riving av fjøs byggid: 192201101, vedskjå byggid: 
192201098 og garasje byggid: 192201071 på eiendommen gbr.1942/83/6. 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte situasjonskart.
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Planstatus:
LNF - Område.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Øvrige opplysninger:
Det skal gis melding til kommunen når byggene er revet og fjernet.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/2342.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Else Irene Johansen
Alvheim 16B
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2531-4 31433/2013 1942/47/109 27.08.2013

TILLATELSE I ETT TRINN
RIVETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1.
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
127/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Jubelen 1, 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 47/109 og 47/206
Tiltakshaver: Else Irene Johansen Adresse: Alvheim 16B, 9152

SØRKJOSEN
Ansvarlig søker: Statens Vegvesen Adresse: Brynsengfaret 6A, 0033

OSLO
Tiltakets art: Riving av hele bygget + 

kaianlegget
Bruksareal:

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i 
ett trinn mottatt 11.07.2013 for riving av bygninger og kaianlegg på eiendommene.  

Det vises for øvrig til søknadens situasjonskart og godkjente søknader om ansvarsrett og 
kontrollerklæringer.
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde
Statens Vegvesen

Org. nr. 971 032 081

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 1.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Overordnet ansvar(bygning, anlegg eller 
konstruksjon, tekniske installasjoner).

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF - Område.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf pbl § 23-4.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).
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Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i ”Naturmangfoldloven” §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 
av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen 
fremdeles er til stede.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/2531.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
StatensVegvesen/v
Ken J Olaussen

Brynsengfaret 6A 0033 OSLO
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Jim Roger Hansen og Henriette Berg Mortensen
Viervegen 4
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Arkivkode Dato
426228/2013 1942/13/143 09.07.2013

TILLATELSE TIL ENDRING
Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
97/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Storestevegen 16, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 13/143

Tiltakshaver: Jim Roger Hansen og Henriette 
Berg Mortensen

Adresse: Viervegen 4, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Mesterbygg Nord A/S Adresse: Boks 112, 9156
STORSLETT

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 
m²

Bruksareal: 244m²

Til tidligere tillatelse godkjent 12.06.2013 er det den 19.06.2013 mottatt søknad om tillatelse til 
endring.

VEDTAK:

Søknaden:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om endret tillatelse for 
oppføring av Enebolig.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsrett og kontrollerklæringer.

Side 381



Side 2 av 2

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde
Mesterbygg Nord A/S

Org. nr.997 128 176

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 1.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Overordnet ansvar (bygning, anlegg eller 
konstruksjon, tekniske installasjoner)

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Reguleringsplan for boligområde 1942/13/120 Rovdas 3, planid: 19422009_004.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf pbl § 23-4.

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5.
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Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i ”Naturmangfoldloven” §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 
av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen 
fremdeles er til stede.

Side 383



Side 4 av 4

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/1980 .

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Mesterbygg Nord A/S Boks 112 9156 STORSLETT
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Byggmester Tor Bertelsen AS
Bakkeby
9153  ROTSUND

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3091-18 26454/2013 1942/13/141 10.07.2013

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
100/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Steallivegen 25 og 27, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 13/141/0/3 og 13/141/0/4

Tiltakshaver: Byggmester Tor Bertelsen AS Adresse: Bakkeby, 9153 ROTSUND
Ansvarlig søker: Byggmester Tor Bertelsen AS Adresse: Bakkeby, 9153 ROTSUND
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m²
Bruksareal: 139 m² + 139 m²

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding
datert 10.06.2013 fra ansvarlig søker på rekkehus - seksjon gbr.1942/13/141/0/3 og 
gbr.1942/13/141/0/4, byggningstypekode 131. 

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 
byggesak (byggesaksforeskriften) § 8-1.
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Klagerett:
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de 
grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har 
klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2012/3091.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Lars Ole Musum
Moskodal
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/8112-14 32455/2013 1942/47/437 04.09.2013

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10.

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
130/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Nesseveien 1, 9152 
SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/437

Tiltakshaver: Lars Ole Musum Adresse: Moskodal, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Byggmester Tor Bertelsen AS Adresse: Bakkeby, 9153 ROTSUND
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m²
Bruksareal: 179 m²

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 21.08.2013 fra ansvarlig søker på oppføring av bolig.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 
byggesak (byggesaksforeskriften) § 8-1.
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Klagerett:
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de 
grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har 
klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/8112.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Norvegg AS Lenangsstraumen 9068 NORD-LENANGEN
Byggmester Tor Bertelsen AS Bakkeby 9153 ROTSUND
Rørservice Nord AS Postb. 173 9156 STORSLETT
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Lise Jakobsen & Frode Yttregaard
Einevegen 19
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/2765-4 26801/2013 1942/13/138 12.07.2013

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10.

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
108/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Nappenvegen 1, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 13/138

Tiltakshaver: Lise Jakobsen & Frode 
Yttregaard

Adresse: Einevegen 19, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Mesterbygg Nord AS Adresse: Postboks 12, 9156
STORSLETT

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 
m²

Bruksareal: 237,5

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 10.07.2013 fra ansvarlig søker registrert i kommunen 11.07.2013.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 
byggesak (byggesaksforeskriften) § 8-1.
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Klagerett:
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de 
grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har 
klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2012/2765.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Mesterbygg Nord AS Postboks 12 9156 STORSLETT
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
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E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Harald og Camilla Johannessen
Skogly 21
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3792-4 31031/2013 1942/47/204 26.08.2013

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10.

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
126/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Solbakken 3, 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 47/204
Tiltakshaver: Harald og Camilla Johannessen Adresse: Skogly 21, 9152

SØRKJOSEN
Ansvarlig søker: Byggtorget Betongservice AS Adresse: Industrivegen 24, 9152

SØRKJOSEN
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m²
Bruksareal: 324,5m²

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 22.08.2013 fra ansvarlig søker på oppføring av ny enebolig.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 
byggesak (byggesaksforeskriften) § 8-1.
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Klagerett:
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de 
grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har 
klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2012/3792.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Jowa Maskin AS Kildal 9151 STORSLETT
Byggtorget Betongservice AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN
Aktiv VVS AS Gammelveien 9143 SKIBOTN
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Rodner Nilsen
Flyplassveien 5
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3144-6 27174/2013 1942/13/139 17.07.2013

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Svar på anmodning om midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven § 21-10.

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Byggested: Stealliveien 2, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 13/139

Tiltakshaver: Rodner Nilsen Adresse: Flyplassveien 5, 9152
SØRKJOSEN

Ansvarlig søker: Byggmann A/S Adresse: Eideveien 1A, 9180
SKJERVØY

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 
70 m²

Bruksareal: 352m²

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis midlertidig brukstillatelse i henhold til 
anmodning datert 16.07.2013 fra ansvarlig søker.

I mottatt dokumentasjon er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer 
midlertidig brukstillatelse.

Brukstillatelsen gjelder følgende deler av tiltaket:
Hele 1 etg 176m2 BRA.

Gjenstående arbeider:
- Gjenstående arbeider skal være dokumentert ferdig utført ved innsendelse av anmodning om 

ferdigattest. Sluttdokumentasjonen skal være uten merknader fra kontrollerende foretak.

- Det er ansvarlig søkers plikt å påse at anmodning om ferdigattest blir innsendt uten ugrunnet 
opphold etter at gjenstående arbeider er dokumentert ferdig utført av ansvarlige 
kontrollerende foretak. 
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Tidsbegrenset brukstillatelse:

Brukstillatelsen gjelder fram til 01.08.2014 og opphører uten nærmere varsel samme dato om det 
ikke foreligger søknad om forlenget brukstillatelse eller anmodning om ferdigattest.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2012/3144.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Byggmann A/S Eideveien 1A 9180 SKJERVØY
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Rolf Halvorsen
Hestvikveien 5
9181  HAMNEIDET

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 94/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4305-12 24600/2013 231 27.06.2013

Fritak for feieavgift gnr 1942/83/5

Saksopplysninger:
Søknad om fritak for feieavgift datert 18.06.13

Vurderinger:
Bolig på eiendommen gnr 83/5 er ubebodd, eier er død.
På grunnlag av dette søker pårørende om fritak for feiing og feiegebyr.

Alle bolighus i Nordreisa kommune omfattes av kommunens feieordning, som også gjelder tilsyn 
av ildsted.
Bolig som ikke er i bruk kan fritas fra ordningen.

Vedtak:
Bolig på eiendommen gnr 83/5 fritas for feiing og feiegebyr fra 01.07.2013, da boligen ikke er i 
bruk.
Dersom boligen tas i bruk til boligformål, må det meldes fra til kommunen om dette.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.
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Med hilsen

Kari Larsen
førstesekretær

Kopi: feier
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Teknisk avdeling
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www.nordreisa.kommune.no

Hugo Elvebakken
Tømmernesvn. 56
9156  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 132/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4305-16 32608/2013 231 05.09.2013

Fritak for feiing og tilbakebetaling av avgift, gnr 62/43

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for feiing datert 28.08.2013

Vurderinger:
Eiendommen gnr 62/43 er registrert med 2 feieavgifter, gjeldende et bolighus og ei hytte.
Eier har betalt disse avgiftene siden han overtok eiendommen.
Eier opplyser at bolighuset kun blir brukt som fritidshus, og at pipa på hytta aldri er feid. Dette 
blir også bekreftet av feier.

På bakgrunn av dette søkes det om fritak for feiing på bolighuset, og om tilbakebetaling av 
feieavgift for hytta.

Alle bolighus i Nordreisa omfattes av kommunens feieordning, som også gjelder tilsyn av 
ildsted.
Bolig som ikke er i bruk kan fritas fra ordningen.

Foreldelseslovens §2 sier : ”Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år”.
For mye betalt avgift kan derfor refunderes for de siste tre år.
Det hviler også plikt på eier å sjekke at fakturerte avgifter er korrekte.

Følgende periode tilbakebetales:
4.termin 2010 kr 156,25
Året 2011 ”  625,-
Året 2012 ” 522,50
2013, 1.,2.,3.termin ” 388,50    Til sammen kr 1 692,25 inkl. mva.
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Vedtak:
Bolig og hytte på eiendommen gnr 62/43 fritas for feiing og feieavgift fra 01.10.2013.
For mye betalt feieavgift for de tre siste år, kr 1 692,25, tilbakebetales.
Dersom boligen tas i bruk til boligformål, plikter eier å melde fra om dette til kommunen.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kari Larsen
1.sekretær

Kopi: økonomiavdelingen
          feier

Side 398



Nordreisa kommune
Teknisk avdeling
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www.nordreisa.kommune.no

Torbjørn Løkke
Beverveien 10
9017  TROMSØ

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 129/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4305-15 32213/2013 231 03.09.2013

Fritak for feieavgift og feiing , gnr. 53/34

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for feiing datert 27.08.13

Vurderinger:
Bolig på eiendommen gnr 53/34 er ubebodd og brukes som fritidsbolig.

Alle boliger i Nordreisa kommune omfattes av kommunens feieordning, som også gjelder tilsyn 
av ildsted.
Bolig som ikke er i bruk kan fritas fra ordningen.

Vedtak:
Bolig på eiendommen gnr 53/34 fritas for feiing og feiegebyr fra 01.10.2013. 
Dersom boligen tas i bruk til boligformål, plikter eier å melde fra om dette til kommunen.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.
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Med hilsen

Kari Larsen
1.sekretær

Kopi: feier
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www.nordreisa.kommune.no

Paul Vidar Lilleng
Storengveien 219
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 119/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/453-6 29964/2013 231 16.08.2013

Midlertidig fritak for vann- og kloakkavgift på gnr. 1942/57/37

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for vann -og kloakkavgift for butikklokaler, datert 31.juli 2013

Vurderinger:
Butikklokalene i bygningen på eiendommen gnr 57/37 er ikke i bruk.
På bakgrunn av dette søkes det om fritak for vann- og kloakkavgift for denne delen av bygget.           
Eier har opplyst at det er egen stoppekrane til lokalene, denne er nå avstengt.

Forskrift for vann –og kloakkgebyrer for Nordreisa kommune inneholder gebyrplikt for fast 
eiendom som er tilknyttet kommunal vann-og/eller avløpsledning.
Samme forskrift åpner for midlertidig opphør som varer mindre enn 12 måneder.
Midlertidig opphør av vann/kloakkabonnement medfører at vanninntaket plomberes av 
kommunen.
Ved varig opphør skal stikkledning frakobles, noe som ikke er aktuelt i dette tilfellet.

Midlertidig fritak gjelder kun et år, etter dette bør eier vurdere å installere vannmåler dersom 
butikklokalene ikke er tatt i bruk igjen.  Butikklokalenes areal er 252 m2.

Vedtak:
Butikklokalene i bygning på gnr 57/37 innvilges midlertidig fritak for vann –og kloakkavgift i 
perioden 01.10.2013 til 30.09.2014, da lokalene ikke er i bruk.
Stoppekrane til butikklokalene skal plomberes av kommunen.
Dersom lokalene tas i bruk før fritaksperiodens utløp, plikter eier å melde fra om dette snarest.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kari Larsen
førstesekretær

Kopi: driftsleder H.A. Hansen for oppfølging
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Nordreisa kommuneTeknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Bjørn Karlsen
Fiskenes 11
9180  SKJERVØY

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2013/2702-2 K24 12.08.2013

SAK: VEDTAK - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE GNR.1942/85/13

Saken er behandlet som saksnr 118/13 i Delegert utvalg drift  .

Saksdokumenter:
 Søknad om utslippstillatelse av 02.08.2013  sak.nr 13/2702

Saksutredning:
 Søknaden gjelder utslippstillatelse for fritidsbolig på eiendommen gbr.1942/85/13
 Søknaden gjelder også ansvarsrett for Nord-Troms Rør for utførelse av anlegget. 
 Det er privat vannforsyning i området. Et jordrenseanlegg vurderes ikke å komme i konflikt 

med andre interesser. 
 Forholdene på stedet vurderes slik at slamavskiller og jordrenseanlegg kan bygges i samsvar 

med Retningslinjer for utforming og drift av separate jordrenseanlegg.
 Slamavskiller for fritidsbebyggelse skal i hht Nordreisa kommunes renovasjonsforskrift 

tømmes hvert 4 år.
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 71/95.

Vedtak: 
1. Utslippstillatelse gis for Fritidsbolig på eiendommen gbr.1942/85/13.
2. Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med Retningslinjer 
for utforming og drift av separate avløpsanlegg.  
3. Anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med                   
vannforsyningsanlegg.
4. Nord-Troms Rør, Org.nr: 989 975 781 godkjennes som ansvarshavende på prosjektet.                
5. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, 
faller tillatelsen bort.  Dette gjelder også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.
6. Før jordrenseanlegget lukkes etter legging av infiltrasjonsrør mv, skal kommunen gis et 
varsel på minst 2 arbeidsdager slik at forurensningsmyndigheten kan kontrollere 
anlegget
7. Ferdigattest / kontrollerklæring sendes kommunen når arbeider er utført.
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Lovhjemmel: Forurensningsforskriften

Klageadgang:  Partene har klagerett etter Forvaltningsloven. Frist er tre uker fra du mottar melding 
om vedtak. Du kan få flere opplysninger om klagerett ved å kontakte oss.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Nord-Troms Rør Strandveien 90A 9180 SKJERVØY
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N V Eallorges

vassdrags- og
energidirektorat

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

ckr
NGRflSA KOMAUN't:

•":7:»,-

dir 2(1)i.'

Vår dato: —9 AUG2013
Vår ref.: NVE 201200753-4 tbm
Arkiv: 317/163.
Deres dato:
Deres ref.: 2011/717-13

I-±1.'F-

Saksbehandler:
Heidi Anette Grønsten
22 95 98 96

Nordreisa kommune - Lukking av avvik etter magasinkontroll,
Lånivatnet

NVE gjennomførte en magasinkontroll av drikkvannsmagasinet Lånivatnet høsten 2010.
Rapport fra kontrollen ble oversendt 21.7.2011. Kontrollen avdekket flere avvik.

NVE har mottatt dokumentasjon i brev av 19.10.2012 og 22.11.2011 med bekreftelse på at alle
avvik påpekt i vår rapport av 4.4.2011 nå er lukket. Når det gjelder opplysningsskiltet ved
Lånivatnet fremkommer det av tilsendt foto at skiltet er noe mangelfullt i forhold til våre krav
til opplysningsskilt (skiltmal finnes på www.nve.no). Skiltet mangler kartutsnitt med henvisning
til plassering av høydebolt, HRV-skilt, målestav og inntak samt markering av områder med
usikker is. Vi aksepterer likevel skiltet inntil videre, men ber om at man følger NVEs mal for
opplysningsskilt ved reguleringsmagasin neste gang skiltet må fornyes.

Vi bekrefter at NVE anser alle avvik påpekt i vår magasinrapport av 4.4.2011 som lukket og at
saken dermed er avsluttet.

Oppfølging og sjekk av de ulike kontrollpunktene som inngikk i magasinkontro1lenvil i
fremtiden kunne forventes å inngå i Miljøtilsynets ordinære tilsyn.

Med hilsen

Jan Henning L'Ab&-Lund Heidi Anette Grønsten
fung. seksjonssjef senioringeniør

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor Region Midt-Norge IRegion Nord IRegion Ser Region Vest 1Region Øst

Middelthunsgate 29 : Vestre Rosten 81 iKongens gate 14-18 1 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B 1 Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK i.Postboks 2124 Postboks 53 iPostboks 4223

0301 OSLO




i 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 1 2307 HAMAR
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j NORDRE:SAKOMMUNE
SER,VIC----.KONTORET

IUN12013

SAKSN- .
NORDREISA KOMMUNE
ANLEGGSSEKSJONEN
Sentrum 17
9151 STORSLETT

Dykkar ref:

Vår ref: 201

Dato: 21.4L.gIS'

Org.nr: 985399077

_-)tatenstH1n o planter, dr oç næringsmidIPI.

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING OG GEBYR

Mattilsynet gjennomførte 27.05.2013 inspeksjon hos ANLEGGSSEKSJONEN.

Frå Mattilsynet møtte seniorinspektør Astrid Einevoll og førsteinspektør Alf Mathis Eira.

Til stades frå verksemda var Hilde Henriksen.

Mattilsynet har i samsvar med matlova § 23 heimel til å føre tilsyn og gjere nødvendige vedtak for
gjennomføring av det som er bestemt av lova.

Inspeksjonen vart gjennomført for og sjå på det ferdige anlegget og som1grunnlagfor behandling av
godkjenningssøknad.

Saka gjeld

Rotsund vannverk

Verksemda er vurdert etter dette regelverket

Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)

FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift 4. des. 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann
(drikkevannsforskriften)

Hovudinntrykk

For mesteparten av nedslagsfeltet er Statskog grunneigar. Det var uklart kva avtaler som var gjort
med grunneigar då vannerket vart opretta. Vannkilden har vore brukt lenge. Inntaket skal
oppgraderast.

Det er 2 UV-agregat. UPS er montert, Nødstrøm er utsett, men skal på plass.

Nettet er mest plastmateriale. Det er 3 endeledningar som blir spylt regelmessig. Det er få
kummar. Ingen fellesgrøfter med vann og kloakk.

Internkontroll, beredskapsplan og prøvetakingsplan er på plass.
www.mattilsynet.no

Mattilsynet
Distriktskontoret Nord-Troms

Saksbehandlar: Astrid EinevollPostadresse
Tlf: 22 40 00 00 / 77770348Felles postmottak, Postboks 383
Besøksadresse: Lyngsmark 2, Storslett2381 Brumunddal
E-post: ostmottak mattils net.noTelefaks: 23 21 68 01
(Hugs namnet på mottakaren)Side 406



Dykkar ref. — Vår ref. 2013/033921 — Dato: 21.06.2013

Vedtak om godkjenning
Mattilsynet godkjenner Rotsund Vannverk.

Vi har observert: 


Det er søkt om godkjenning for Rotsund vannverk. Sjå Drikkevannsforskriften § 8 Godkjenning
av vannforsyningssystem.

Mattils net vurderer dette slik:

Det er gjort godt forarbeide før valg av vannkilde. UV-desinfeksjon, sil og UPS er på plass.
Nødstrøm skal monterast ifølge planane. Det er utarbeida internkontroll, beredskapsplan og
prøvetakingsplan

Vedtaket er fatta med heimel i drikkevannsforskriften § 9 Godkjennende myndighet .

Mattilsynet vil vurdere å trekkje godkjenninga tilbake dersom de ikkje overheld vesentlege forhold i
vilkåra for godkjenninga, eller dersom de ikkje oppfyller vesentlege krav i regelverket.

De pliktar å halde Mattilsynet orientert om kven som er ansvarleg for verksemda.

Vedtak om gebyr

Gebyret for godkjenning av enkelt vassforsyningssystem er fastsett til kr 2 500,- på grunnlag av
medgått tid innanfor 5 timeverk opp til 1 dagsverk (med heimel i forskrift 13. feb. 2004 nr. 406 om
betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet § 5).

Gebyret er gitt utifrå reell tidsbruk. Det har vore ein god prosess rundt oppgradering av vannverket.
Det aller meste var på plass då Mattilsynet inspiserte det ferdige anlegget.

Klagerett

Det er klagerett på enkeltvedtak. Fristen for å klage er tre veker etter at de har fått informasjon om
vedtaket, jf. forvaltningslova §§ 28 og 29. De finn meir informasjon om klageretten i vedlegget
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Administrasjonsgebyr

For gebyrvedtak med heimel i forskrift av 13.februar 2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for
særskilte ytelser fra Mattilsynet, kjem i tillegg eit administrasjonsgebyr på kr 100 pr faktura (jf. §
7). Beløpet blir først innkravd i ettertid.

Påpeiking av plikt

Mattilsynet fann forhold som ikkje er i tråd med regelverket. Vi minner om at de har plikt til å følgje
regelverket på alle punkt.

Vi har observert: 


Vannkilden har vore i bruk i masse år. Det var uklart om det fantes avtaler om beskyttelse av
vannkilden med statsskog som er grunneigar. Sjå Drikkevannsforskriften § 4 Bestemmelser om
forbud mot forurensning av vannforsyningssystem.

Mattils net vurderer dette slik:

Det er viktig å ha klart for seg kva avtaler eller liknande som fins i forhold til vannkilden og
nedslagsfeltet.
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Dykkar ref. — Vår ref. 2013/033921 — Dato: 21.06.2013

Med helsing

K ut Øystein Johansen
, :riktssjef pde ,Luiro"q

Astrid Einevoll
seniorinspektør

Vedlegg:
Godkjenningsbevis
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
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GODKJENNINGSBEVIS
Namn: ANLEGGSSEKSJONEN

Adresse: Sentrum 17, 9151 STORSLETT

Bedriftsnummer: 979931328

Type verksemd: Vassforsyningssystem

Godkjenninga gjeld: Rotsund vannverk

Godkjenningar: Gyldig frå: Gyldig til:

Godkjenning 21.06.2013

Godkjenning 21.06.2013

Mattilsynet, Distriktskontoret Nord-Troms, har gitt godkjenning med heimel i drikkevannsforskriften
§ 9 Godkjennende myndighet.

Dato: 21.06.2013

Vår referanse: 2013/033921

Astrid Einevoll
seniorinspektør

nut Øystein Johansen
dis triktssjef

kee
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Avsendar
Mattilsynet
Distriktskontoret Nord-Troms
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

Melding om rett til å klage over
forvaltningsvedtak
(Forvaltningslova (fvl) § 27)

Mottakar (namn og adresse)
NORDREISA KOMMUNE
ANLEGGSSEKSJONEN
Sentrum 17
9151 STORSLETT

Dato
21.06.2013

Klageinstans

Mattilsynet, Regionkontoret Troms og
Finnmark

Denne meldinga gjev viktige opplysningar dersom De ønskjer å klage over vedtak De har fått melding om.

Klage til Sivil-
ombudsmannen

De har rett til å klage over vedtaket.

Klaga skal først sendast til avsendaren av denne meldinga. Dersom dette organet ikkje
endrar vedtaket som følge av klaga, vil ho bli sendt vidare til klageinstansen for avgjerd.

Klagefrista er 3 veker fra den dagen dette brevet vart motteke. Det er nok at klaga er
postlagt innan fristen løp ut. Dersom De klagar så seint at det kan være uklårt for oss om
De har klaga i rett tid, burde De gje opp datoen når denne meldinga vart motteke. Dersom
klaga vert sendt for seint, kan ein sjå bort fra ho. Om De har særskilt grunn til det, kan De
likevel søk«e om å få forlen a kla efrista. De bør da i tilfelle nemne runnen til forseinkin a.

Dersom De ikkje allerede har fått grunngjeving for vedtaket, kan De sette fram krav om å få
det. Slikt krav må setjast fram i løpet av klagefristen. Klagefristen vert i så fall broten av, og
ei n frist tek til å lø e fra det tids unktet De mottek runn «evin a.

Klagen skal nemne vedtaket som det blir klaga på, og den eller de endringane som er
ønska. De bør også nemne grunngjevinga Dykkar for å klage og eventuelle andre
o I snin ar som kan ha innverknad å vurderin a av kla a. Kla a må være underteikna.

Sjølv om De har rett til å klage, kan vedtaket vanlegvis bli gjennomførd straks. Men De har
rett til å søkje om å få utsatt iverksettinga av vedtaket inntil klagefrista er ute eller klagen er
av «ort.

Med visse avgrensingar har De rett til å se dokumenta i saka, jf fvl §§ 18 og 19. De må i
slike høve vende Dykk til det forvaltningsorganet som har sendt denne meldinga. Der kan
De også få nærmare rettleiing om retten til å klage, om framgangsmåten ved klage og om
reglene for sakshandsaminga ellers.

De kan søkje om å få dekka utgifter til naudsynt advokathjelp etter reglane om fritt rettsråd.
Her gjeld det normalt visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens kontor eller
advokaten kan gje nærmare rettleiing. Det er og særskilt høve til å krevje dekning for
vesentlige kostnader i samband med klagesaka, til dømes til advokathjelp.
Dersom vedtaket er blitt endra til gunst for klagaren, er det etter fvl § 36 og høve til å søkje
dekning for vesentlige kostnader i samband med saka. Klageinstansen vil om nausynt
orientere D kk om retten til å kreNie slik deknin for sakskostnadar.

Det er og høve til å klage til Stortingets ombudsmann for forvaltninga
(Sivilombudsmannen).

Klagerett

Kven kan De
klage til

Frista for å klage

Rett til å krevje
grunngjeving

Innhaldet i ei
klage

Utsetjing av
vedtaket

Rett til å se doku-
mentene i saka
og til å krevje
rettleiing

Kostnader ved
klagesaken

www.mattilsyriet.no
Mattilsynet
Distriktskontoret Nord-Troms

Saksbehandlar: Astrid Einevoll
Tlf: 22 40 00 00 / 77770348
Besøksadresse: Lyngsmark 2, Storslett
E-post: ostmottak mattils net.no
(Hugs namnet på mottakaren)

Postadresse
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01
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Nordreisa kommune
Brannvesenet

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740.05.03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Sesam Leker AS
Sentrum 2
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 123/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/1887-20 30282/2013 M77 20.08.2013

Tillatelse til oppbevaring og salg av pyroteknisk vare, Sesam Leker AS

Semsam Leker AS gis tillatelse til oppbevaring og salg av pyroteknisk vare klasse II og III ihht 
til søknad og regelverk.

Ansvarshavende Ken Sivert Henriksen og stedfortreder Heidi R. Henriksen.

Tillatelsen gjelder for salgsåret 2013.

 Salg av pyroteknisk vare er avgrenset fra 27. desember til 31. desember.
 Pyroteknisk vare skal oppbevares ihht forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.
 Det tillates inntil inntil 50 kg bruttovekt/10 kg NEI publikumstilgjengelig fyrverkeri i 

salgsområdet, og 250 kg netto-vekt pyroteknisk vare i konteiner.
 Ansvarshavende skal ha gjennomført forhandlerkurs ihht eksplosjonsforskriften § 9.
 Tillatelsen kan trekkes tilbake med umiddelbar virkning dersom det ved tilsyn avdekkes 

brudd på forutsetningene for tillatelsen.

Saksopplysninger:
Søknaden gjelder oppbevaring og salg av pyroteknisk vare, klasse I og II, på inntil 250 kg brutto-
/100 kg netto (NEI) i godkjent konteiner.

Søknaden er mottatt 17.04.2013.

Pyroteknisk vare skal selges fra søkt adresse og oppbevares i konteiner på annen adresse.

Søker har hatt utsalg før fra samme adresse, og det er ikke fremkommet avvik eller anmerkninger 
av alvorlig karakter ved tidligere tilsyn.
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Kompetansekrav for oppbevaring og salg av pyroteknisk vare er ivaretatt med gjennomført 
forhandlerkurs ihht eksplosjonsforskriften § 9.

Det er gjennomført en tilstrekkelig ROS-analyse for oppbevaring og salg.

Vurderinger:
Utsalgsstedet tilfredsstiller kravet for salg av pyroteknisk vare. Oppbevaringen er også ihht til 
krav.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Olaf E. Nilsen
Branningeniør
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Nordreisa kommune
Brannvesenet

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740.05.03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Reisa Bilpleie
Loppevoll
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 124/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/1887-21 30295/2013 M77 20.08.2013

Tillatelse til oppbevaring og salg av pyroteknisk vare, Reisa Bilpleie

Reisa Bilpleie gis tillatelse til oppbevaring og salg av pyroteknisk vare klasse II og III ihht til 
søknad og regelverk.

Ansvarshavende Knut Fredriksen og stedfortreder Lilly Sæther.

Tillatelsen gjelder for salgsåret 2013.

 Salg av pyroteknisk vare er avgrenset fra 27. desember til 31. desember.
 Pyroteknisk vare skal oppbevares ihht forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.
 Det tillates inntil inntil 50 kg bruttovekt/10 kg NEI publikumstilgjengelig fyrverkeri i 

salgsområdet, og 250 kg netto-vekt pyroteknisk vare i konteiner.
 Ansvarshavende skal ha gjennomført forhandlerkurs ihht eksplosjonsforskriften § 9.
 Tillatelsen kan trekkes tilbake med umiddelbar virkning dersom det ved tilsyn avdekkes 

brudd på forutsetningene for tillatelsen.

Saksopplysninger:
Søknaden gjelder oppbevaring og salg av pyroteknisk vare, klasse I og II, på inntil 250 kg brutto-
/100 kg netto (NEI) i godkjent lager/konteiner.

Søknaden er mottatt 24.04.2013.

Pyroteknisk vare skal selges fra egen bod utenfor Rema 1000 Storslett og oppbevares i konteiner
på annen adresse.

Søker har hatt utsalg før fra samme adresse, og det er ikke fremkommet avvik eller anmerkninger 
av alvorlig karakter ved tidligere tilsyn.
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Kompetansekrav for oppbevaring og salg av pyroteknisk vare er ivaretatt med gjennomført 
forhandlerkurs ihht eksplosjonsforskriften § 9.

Det er gjennomført en tilstrekkelig ROS-analyse for oppbevaring og salg.

Vurderinger:
Utsalgsstedet tilfredsstiller kravet for salg av pyroteknisk vare. Oppbevaringen er også ihht til 
krav.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Olaf E. Nilsen
Branningeniør
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TROMS POLITIDISTRIKT
POSTBOKS 6132
9291 TROMSØ

DATO 18/07-2013
5174/13-50

14872
NORDREISA KOMMUNE V/ORDFØRER

NOR7P1.--i"' ., v
',.'\OMMUNE:i,.!--r(--,--T ,!

9151 STORSLETT

BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD

FORHOLDETSART : KULTURMINNELOVEN,DIVERSE
GJERNINGSDATO/-STED: 09/07-13/
ANMELDELSESNR. : 12445119
SAKEN REGISTRERTVED: NORDREISA OG KVÆNANGEN LENSMANNSKONTOR
PÅTALEANSVARLIG : NORDMO, TOR BØRGE
ETTERFORSKER : HANSEN, JIM-HUGO

DETTE ER EN BEKREFTELSEPÅ AT FORHOLDETER ANMELDT TIL POLITIET. DET ER
IKKE NØDVENDIGÅ KONTAKTE POLITIET DERSOM DE IKKE HAR NYE OPPLYSNINGERI
SAKEN. POLITIETVIL SØKE Å ETTERFORSKESAKEN, SLIK AT DEN ER BEST MULIG
OPPLYST NÅR AVGJØRELSE TAS. KONTAKTER DE ET FORSIKRINGSSELSKAPI
ANLEDNING SAKEN, MÅ DETTE SKRIVET TAS MED. DET ER IKKE NØDVENDIG MED
ANNEN BEKREFTELSEFRA POLITIET.

HAR DE ERSTATNINGSKRAVDE ØNSKER PÅTALEMYNDIGHETENSKAL FREMME I
FORBINDELSEMED EN EVENTUELL STRAFFESAK,MÅ POLITIET SNAREST KONTAKTES,
MED MINDRE KRAVET BLE INNLEVERTSAMTIDIGMED ANMELDELSEN.DE HAR EN
FRIST PÅ TRE UKER FRA I DAG TIL SKRIFTLIGÅ DOKUMENTEREKRAVETS
STØRRELSE. DE KAN IKKE REGNE MED AT KRAVET TAS MED I STRAFFESAKENHVIS
FRISTEN IKKE OVERHOLDES.ØNSKER DE FRISTEN FORLENGET,MÅ POLITIET
KONTAKTES.

DERSOM DE HAR INNLEVERTANMELDELSENPÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON, GJELDER
DET OVENSTÅENDEOGSÅ HAM/HENNE.

NÅR SAKEN ER FERDIG BEHANDLET,VIL DE FÅ SKRIFTLIG UNDERRETNINGOM
PÅTALEMYNDIGHETENSAVGJØRELSE.

MED HILSEN
TROMS POLITIDISTRIKT
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/1458-8

Arkiv:                1942/42/2

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 28.08.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
35/13 Nordreisa driftsutvalg 19.09.2013

Søknad om deling gnr 1942/42/2

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1

Vedlegg
1 Grunnkart
2 Vedlegg til søknad om deling gnr 1942/42/2 fra tomtekjøperne
3 Vedlegg utklipp fra landbruk og matdep

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av ca 1,1 daa fulldyrka jord i drift til boligformål
innenfor 100-metersbeltet til Reisavassdraget fra eiendom 42/2 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende lovverk:

 Deling avslås jfr jordlovens §§ 9 og 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 
20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1. 

 Jfr plan- og bygningslovens § 19-2 godkjennes ikke dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel. 

 Jfr plan- og bygningsloven § 1-8 avslås dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 
100- metersbeltet i fra Reisavassdraget. 

Begrunnelse:
Det omsøkte arealet ligger i Saga og er i aktivt drift som leiejord til husdyrbruk. For 
omdisponering av dyrka og dyrkbar mark er det nødvendig med tillatelse i forhold til § 9 for at 
man kan godkjenne deling i forhold til § 12. Formålet med forbudet mot omdisponering er å 
verne arealer og jordsmonnet. Det grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern, det 
vil si å sikre matproduserende areal. 
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Sentrumsnære landbruksområder har et spesielt og langsiktig vern i arealforvaltningen. Tiltaket 
er også i strid med Regjeringens innskjerping av kommunenes ansvar for å ta vare på 
jordressursene i sin forvaltning av plan- og bygningsloven og etter jordloven. 
Ved en dispensasjon fra kommuneplanen må det grunngis at landbruks- natur og 
friluftsinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket. I dette tilfellet er ikke slike 
grunner til stede. 

Saksopplysninger

Søker: Bjørg Lund Nilsen, Kildalvn 72, 9151 Storslett
Erverver: Christina Lund, Reisadalen 2940, 9151 Storslett

Det søkes her om fradeling av en ubebygd tomt til boligformål på om lag 1,1 daa fra eiendom 
gnr 42, bnr 2 i Nordreisa kommune. Eiendommen ligger i Saga, langs FV352, om lag 1,5 km fra 
Storslett sentrum. Parsellen som søkes fradelt består av fulldyrka jord i drift. 

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 42, bnr 2 et totalareal på 313,5 daa. Av
dette er 42,7 daa fulldyrka jord, 8,6 daa skog på høy bonitet, 110,5 daa skog på middels bonitet,
4,8 daa skog på lav bonitet, 136,1 daa uproduktiv skog, og resten annet areal.

Planstatus
Tomten er i kommuneplanen definert som LNFR, landbruk, natur, frilufts- eller 
reindriftsområde, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. 
Tomten ligger innenfor 100 metersonen til Reisaelva, og det er nødvendig med dispensasjon fra 
plan- og bygningsloven § 1-8.

I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan 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.”

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg. Ved vurderingen av om det skal gis 
dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. 
Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 
1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden.

I plan og bygningsloven § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag – heter det:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Kommuneplanens arealdel 7.1.1:
”Det kan ikke iverksettes tiltak som fradeling av tomter, bygging av fritidsboliger, boliger,
kraftoverføringslinjer eller tas ut masser, i en avstand av 100 meter fra vassdraget målt i
horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand fra Reisaelvas hovedløp, Moskoelva og
Oksfjordelvas hovedløp i områder som defineres som utmark.”

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen.

Høringsuttalelser
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Søknaden ble sendt på høring den 12.07.13 med høringsfrist 31.08.13 til Fylkesmannen i Troms, 
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Nord, Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, 
Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen, Statens Vegvesen, Troms Fylkeskommune, 
kulturavd.

Vi har fått inn følgende uttalelser:
01.08.13 fra Reindriftsforvaltningen: Det søkes om fradeling av en ubebygd tomt til 
boligformål. Tomten er i kommuneplanens arealdel for Nordreisa avsatt til LNFR (landbruks-, 
natur- og friluftsformål, samt reindrift). Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader 
til saken. Denne uttalelse er gitt medhold av Områdestyrets delegasjon i sak 65/12.

09.08.13 fra NVE pr mail: NVE har ingen andre merknader til saken annet enn at det er krav til 
200-års flom som skal være i varetatt. 200 års flommen berører deler av tomta og dette må 
vurderes ved plassering av bolig.

14.08.13 fra Statens vegvesen: Viser til mottatt søknad om deling av eiendommen gnr 42 bnr 2 
i Nordreisa kommune. Statens vegvesen har ingen innsigelser til ovenfor nevnte sak, men 
bemerker at det ved en eventuell fradeling må søkes om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. 
Det vil ikke bli gitt en egen avkjørsel ved deling av eiendommen.

26.08.13 fra Fylkesmannen i Troms: 
Fylkesmannens vurderinger og anbefalinger til Nordreisa kommune:
Parsellen ligger i et område med innmark i drift. Fradelingen vil føre til nedbygging av
innmark. Regjeringen har de siste årene flere ganger innskjerpet kommunenes ansvar for å ta
vare på jordressursene i sin forvaltning etter plan- og bygningsloven og etter jordloven.
Tiltaket det her er søkt om vil være i strid med dette ansvaret.

Reisavassdraget er et varig verna vassdrag, Vassdragsvernet er i første rekke et vern mot
kraftutbygging. Men både regjeringen og Stortinget har henstilt om at andre inngrep som kan
skade verneverdiene bør unngås. Dette ut fra den tankegang at når samfunnet velger bort
muligheten for å produsere samfunnsnyttig elektrisk kraft med den hensikt å ta vare på
verneverdiene, så skal ikke andre utbyggingstiltak (og ofte da også mindre samfunnsnyttig
tiltak) forringe evt. ødelegge de verdiene som verneplanene for vassdragene skulle ivareta.
Det er derfor i strid med regjerings vassdragspolitikk om de samme verdiene blir forringet
gjennom kortsiktig og tilfeldig arealplanlegging.

I kommuneplanens arealdel for 2013 til 2025, som i disse dager er ute på høring, er dette
områder som er avsatt som kjerneområder for landbruk. Dette er et område hvor en skal ha en
restriktiv holdning til omdisponering av dyrka og dyrkbar mark. Skal slike områder nyttes til
annet enn landbruk må det gjøres etter samlet plan, og da først og fremst gjennom rullering av
kommuneplanens arealdel. Dette er den eneste måten landbruket kan sikres den langsiktighet det 
er avhengig av.

Vi anbefaler Nordreisa kommune å avslå søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel. Dersom kommunen kommer til at landbruks- natur og friluftsinteressene blir bedre
ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket, ber vi om at dette begrunnes. Vi ber derfor om å få
tilsendt avgjørelsen når denne foreligger, og vil da ta stilling til en eventuell klage.

Brev fra tomtekjøperne:
Den 09.09.13 mottok vi et brev fra de som skal kjøpe den omsøkte tomten, se vedlegg. De 
vektlegger at formålet med tomta er å sette opp et lite bygg som sekundærbolig med den 
begrunnelsen at de bor i Sappen, tre mil fra Storslett, og barnas aktiviteter gjør at det blir veldig 
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mye kjøring fram og tilbake. Samtidig er det lite aktuelt å selge boligen i Sappen og flytte derfra
da de ikke vil få en akseptabel pris i forhold til verdien av huset. De poengterer også at 
tomteplasseringen er den eneste muligheten på eiendommen og at det må være nok dyrka mark 
til rådighet siden det er så mange bruk som legges ned. Samtidig nevner de at det over veien 
(Saga skistadion) omdisponeres om lag 40 daa dyrka mark til skianlegg (det rette er 15 daa), 
mens det på denne eiendommen legges opp til avslag på 1 daa til boligformål. 

Vurderinger

Vurderinger i forhold til jordloven:
Saken er utredet i hht rundskriv M-1/2013 av 01.07.13 som er en oppfølging av endringene i 
jordloven som trådde i kraft 1. juli 1013.

Landbruks- og matdepartementet sier at regelendringene legger opp til en fleksibel 
delingsbestemmelse som i større grad åpner opp for skjønnsmessige avveininger tilpasset lokale 
behov. Utgangspunktet skal være at det skal gis delingssamtykke når fradelingen ikke er i strid 
med viktige landbruksmessige hensyn. 

I pkt 5.3 går det klart fram at de nye reglene skal brukes når kommunen vurderer søknaden som 
førsteinstans og Fylkesmannen som klageinstans selv om søknaden er kommet inn før reglene 
ble endret.

Endringen av jordloven er § 12 fra 1. juli 2013 er at det skal bli enklere å dele fra areal som 
tilleggsjord og boligtomter i distriktene. Dersom bosettingsmessige hensyn tilsier det, gir den 
nye bestemmelsen åpning for at det kan gis delingstillatelse, selv om de landbruksmessige 
hensynene taler for å avslå søknaden. Dette vil gjøre det lettere å få fradelt boligtomter og 
kårboliger i distriktene. Utgangspunktet vil fremdeles være at en ikke kan dele en eiendom som 
er nyttet eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk uten samtykke. Ved avgjørelse av om 
samtykke til deling skal gis, skal det legges vekt på om delinga legger til rette for en tjenlig og 
variert bruksstruktur i landbruket. I vurderingen inngår blant annet hensynet til vern av 
arealressursene, om delinga fører til en driftsmessig god løsning, og om delinga kan føre til 
drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. I § 12 framgår det i sterkere grad nå 
enn tidligere at tillatelse til omdisponering må kunne gis jfr § 9. For dyrka og dyrkbar mark er 
det nødvendig med tillatelse i forhold til § 9 for at man kan godkjenne deling i forhold til § 12.

I jordlovens § 1 står det: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur
ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode
løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige 
generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til 
vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og 
trivsel for menneske, dyr og planter.

I jordlovens § 9 står det: Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon.
Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at
jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og
bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet
ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan
krevjast lagt fram alternative løysingar.

I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må
godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av
eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom
meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige.

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at
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ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt
samtykke til omdisponering etter § 9.

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg 
og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om 
delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling vil
vareta omsynet til busetjinga i området.

Den selvstendige drifta på 42/2 opphørte på midten av 80-tallet og driftsbygningen er derfor lite
egnet til moderne drift. Arealene er fordelt på to parseller. Parsellen hvor bolighuset og den 
omsøkte tomta er, er på totalt 10,9 daa og ligger om lag 250 m resten av eiendommen. Pr 
31.07.12 ble all dyrka mark høstet av to aktive melkebruk. Den ene er Trond Hallen som har sitt 
melkebruk med kyr på Båtnes på Storslett, og den andre er Widar Marvik som driver et 
melkebruk med geit i Straumfjorden. Marvik høster arealene mellom fylkesvegen og Reisaelva 
på begge parsellene. På flybilder fra 2011 ser man at arealene der den omsøkte tomta er tenkt og 
rundt boligen er nysådd. Arealene er høstet nå i sommer (2013).

Forbudet mot omdisponering i § 9 gjelder for all dyrka og dyrkbar mark uansett størrelse på
arealet. En forutsetning for at forbudet kommer til anvendelse er imidlertid at det areal som 
søkes omdisponert, enten alene eller sammen med annet jordbruksareal på eiendommen, kan gi
grunnlag for jordbruksproduksjon. Det må objektivt sett ligge til rette for jordbruksproduksjon.
Produksjonen må samtidig være av et visst omfang, enten for salg eller for eget bruk. Områdets
karakter vil spille en viss rolle. Det er relevant å trekke inn i vurderingen om eiendommen ligger
i et typisk jordbruksområde.

Den 8.7.13 ble kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune for 2013-2025 lagt ut til
høring og offentlig ettersyn. I planen er dette området satt av som svært viktig jordbruksområde
og som kjerneområdet for landbruk. Hensynssonen definerer hvilke landbruksarealer som har
størst verdi innenfor grensene til sentrumsområdene, og som derfor skal ha et spesielt og 
langsiktig vern i arealforvaltningen.

I gjeldende arealplan går det fram at "hensynet til landbruksnæringa skal legges særlig vekt på 
ved utbygginger i landbruk, natur eller friluftsområder (LNF). En må unngå å bygge ned 
drivverdig dyrket mark, produktive skogsareal og inngrep i viktige beiteområde. Spredt bygging 
av boliger/fritidsboliger kan tillates på lavproduktive arealer. Tiltak må ikke føre til 
driftsmessige eller miljømessige ulemper for landbruket, herunder jord i drift og plantefelt."

Den omsøkte tomta ligger inntil bebyggelsen på eiendommen og man kan ikke da legge størst
vekt på drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Men tomta vil ved fradeling
bli fritt omsettelig og kan selges utenom familien, og konflikter i forhold til landbruksdrift nært
en boligtomt kan dermed endres. Arealet vil etter bebyggelse bli uegnet til framtidig
jordbruksproduksjon. Marvik som høster til sammen 27 daa på 42/2 bor ca 17 km unna i en
jordbruksbygd hvor all dyrka mark er i bruk. Det sier seg selv at når man velger å høste leiejord
så pass langt unna gården, er alt areal viktig og verdifull for denne gårdbrukeren. Omtrentlige 
beregninger viser at grovfór fra 1 daa utgjør fór til en geit i om lag 140 dager. 

I brevet som vi har mottatt fra tomtekjøperne er det nevnt at det ikke foreligger kontraktsbunden 
rett til drift av arealene. Vi må her henvise til jordlovens § 8 jordlova der det framgår at eiere av 
eiendom med jordbruksareal har driveplikt i hele eiertiden enten ved egen drift eller ved 
bortleie. Forutsetningen for at driveplikta oppfylles med bortleie er at jorda må leies bort som 
tilleggsjord til en annen landbrukseiendom i minst 10 år av gangen og at avtalen må være 
skriftlig.
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Vi kan også nevne at det i saken om deling av skistadion på gnr 42/1 er vektlagt at arealet har 
dårlig vekst på grunn av hardpakket snø vintertid og påfølgende isbrann, som igjen fører til økte 
driftskostnader. Delingen er også begrunnet med at formålet er av stor samfunns- og 
allmennyttig verdi for en stor brukergruppe av befolkningen.

I følge de hensyn som skal tas jfr § 9 kan vi ikke se at jordbruksinteressene i dette tilfellet skal
vike.

Endringene i jordlovens § 12 skal føre til at man lettere kan fradele boligtomter i distriktene 
dersom forholdene ellers ligger til rette for det. Utgangspunktet vil fremdeles være at en ikke 
kan dele en eiendom som er nyttet eller kan nyttes til jordbruk, og hvis fradelingen er i strid med 
viktige landbruksmessige hensyn. 

Bestemmelsen om deling i jordlovens § 12 har nær sammenheng med lovens formål som er å
sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra
samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og
driftsmessig gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene
som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.

Annet ledd sier at det må foreligge samtykke til omdisponering etter jordloven § 9 dersom dyrka
jord skal tas i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller dyrkbar jord skal tas i bruk
slik den ikke blir egnet til jordbruksproduksjon i framtida.

Et av hensynene som skal vurderes er samfunnsutviklinga i området og bosettinga i området. 
Den omsøkte parsellen ligger om lag 1,5 km fra Storslett sentrum og er ikke fraflyttingstruet på 
noen måter. Boliger og eiendommer i området omsettes lett. Det er stadig stort press på 
sentrumsnære landbruksarealer og denne eiendommen er sentrumsnær. Fra Trekanten i Storslett 
sentrum er det like langt til det nye boligfeltet på Rovdas som det er til boligen på 42/2.

Den omsøkte tomta ligger arronderingsmessig godt plassert inntil fylkesvegen og inntil et hjørne
av eiendommen, men siden parsellen består av fulldyrka jord i drift og vi ikke kan godkjenne
omdisponering i forhold til jordlovens § 9, kan vi heller gå inn for deling jfr § 12.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.   
I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før 
opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse skjer.

I søknaden er det opplyst at boligen skal knyttes til offentlig vannforsyning og anlegge eget
septikanlegg. Teknisk avdeling har vurdert utslippsforhold som følgende:
Med bakgrunn i kunnskap om lokale forhold, kan slamavskiller og jordrenseanlegg bygges i
samsvar med Retningslinjer for utforming og drift av separate avløpsanlegg. Avløpsanlegg må
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plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg, både for eksisterende
boliger og for omsøkt tomt. Det bør avsettes plass på omsøkt tomt for avløpsanlegg for bolig.
Etter søknad vil utslippstillatelse kunne gis i samsvar med Forurensningsforskriften.

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 
til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig 
vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning. 

Saken har vært til høring hos Statens vegvesen som har bemerket at hvis det ved en eventuell 
fradeling godkjennes, må søkes om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. Det vil ikke bli gitt 
en egen avkjørsel ved deling av eiendommen.

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.

Saken har vært til høring hos NVE som har bemerket at det er krav til 200-års flom som skal 
være i varetatt. 200 års flommen berører deler av tomta og dette må vurderes ved plassering av 
en evt bolig.

Det er ikke registrert kulturminner innenfor 100 m fra omsøkte området. Det er spredt 
tradisjonell bebyggelse i området. Et eventuelt framtidig hus må tilpasses den eksisterende
byggestilen med tanke på farge, vinkler, utforming og plassering.

I flg. § 1-8 skal det i 100-metersbelte langs sjøen og langs vassdrag tas særlig hensyn til natur-
og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Vi viser til Fylkesmannen i 
Troms sin uttalelse om tiltak innenfor 100 meters sonen til Reisaelva som er et varig verna 
vassdrag. Vi kan ikke se at oppføring av en bolig kommer direkte i konflikt med 
friluftsinteressene i området siden det er annen bebyggelse på samme siden av veien. 

I følge skredinformasjon hos NVE er det ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den
omsøkte parsellen ligger. Flomsonekart for området viser at den omsøkte tomta blir litt berørt av 
en evt 100 års og 200 års flom og at det er kjellerfri sone. Grunnen i området består av 
elveavsetning som er stabil byggegrunn. Ved evt oppføring av bygg må dette tas hensyn til ved 
plassering. 

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
Alle tiltak som berører natur må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldslovens §§ 8-12 som 
tok til å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og 
dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 
ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det:
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og 
med det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype.
Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses
rimelige.
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I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

Dette vil si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12 
og vurderingen skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er 
vurdert, men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis 
prinsippene ikke er vurdert.

Området er søkt opp i Artsdatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk 
mangfold og på miljostatus.no. Det er på den omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn 
av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er heller ikke 
registrert sårbare naturtyper i området.

Ut i fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at det omsøkte parsellen kommer i 
konflikt med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal verne om.

Den omsøkte parsellen er ubebygd og består av dyrka mark i drift. Kommunen har i sin 
vurdering av saken vektlagt vernet av jordbruksareal og naturmangfoldlovens §§ 9, 11 og 12 
vurderes til ikke å være relevante for saken.

Samlet vurdering

Ved en evt fradeling og bygging må det tas hensyn til at den omsøkte tomta kan bli berørt av en 
100- og 200 års flom. Det kan heller ikke etableres ny avkjørsel til eiendommen. 

Det omsøkte arealet ligger i Saga og er i aktivt drift som leiejord til husdyrbruk. For 
omdisponering av dyrka og dyrkbar mark er det nødvendig med tillatelse i forhold til § 9 for at 
man kan godkjenne deling i forhold til § 12. Formålet med forbudet mot omdisponering er å 
verne arealer og jordsmonnet. Det grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern, det 
vil si å sikre matproduserende areal. 

Endringen i jordloven åpner for en mer skjønnsmessig avveining tilpasset lokale behov. 
Forutsetningen er likevel at delingen ikke er i strid med viktige landbruksmessige hensyn. Det 
skal være enklere å legge til rette for boligtomter i distriktene, men denne eiendommen ligger 
sentrumsnært og vi vurderer at det da er viktigere å sikre arealene for landbruksdrift siden det er 
størst press på sentrumsnære jordbruksarealer.

Tiltaket er også i strid med Regjeringens innskjerping av kommunenes ansvar for å ta vare på 
jordressursene i sin forvaltning av plan- og bygningsloven og etter jordloven. 

For å kunne gi dispensasjon fra LNF-områder i kommuneplanens arealdel må hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra bli vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Fylkesmannen i Troms anbefaler Nordreisa kommune å avslå søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Dersom kommunen kommer til at landbruks- natur og 
friluftsinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket, ber de om at dette 
begrunnes. 

Etter en samlet vurdering kan vi ikke se at jordvernet i dette tilfelle skal vike framfor 
omdisponering av dyrka mark og deling til boligformål. 
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Sappen 08.09.13

NORDRHSA K.73JUNE i
RVt("TEKONTOT.;

Nordreisa Kommune

Utviklingsavd

9151 Storslett

Christina Lund , Ole A.Henriksen

Reisadalen 2940

9151 Storslett

VEDLEGG TIL SØKNAD OM DELING GNR 1942/42/2

Viser til Høringsuttallelsen av 12.07.2013 ang søknad om deling av gnr 42/2 , og vil med dette komme

med noen utfyllende opplysninger som berører saken.

-Først litt om oss og hensikten med søknaden. Jeg, Ole A. Henriksen og samboer Christina Lund er

bosatt med enebolig som vi bygde selv i Sappen i 2000. Vi er en familie på seks , fire barn, 3-5-7 og 13

år. Da vi bosatte oss i Sappen var det en kjempefin småskole her og det var også en dagligvare butikk,

alt lå til rette for en lys framtid for en småbarnsfamilie. Butikken ble etter hvert lagt ned , skolen ble

også som kjent lagt ned , selv om politikerne foran hvert valg bedyret at skolen aldri kom til å bli

nedlagt så lenge det fantes barn i bygda . Da skolen forsvant ble også alle aktiviteter, som naturlig

nok var tilknyttet skolen og dens bygninger, også borte som for eksempel 17.mai feiringer,

barneskirenn, div grendeiagsaktiviteter, også siaiornbakken ble nedlagt, for å nevne noe. Vi har som

tidligere nevnt 4 barn , to i barnehage, en i småskolen og en i ungdomsskolen. Alle aktiviteter som

barna kan delta i er nå konsentrert til Storslett området. Alle skjønner vel da at om man skal la barna

være med på idrett og andre aktiviteter så blir det lang vei (60 km tur/retur) og selvfølgelig kostbart

på sikt. Man kan jo da si i "klokskapens ånd" at det bare er å flytte nærmere sentrum. Ja, det er jo en

mulighet, men med en enebolig i Sappen er det ikke så enkelt å få solgt til en akseptabel pris som

gjør det mulig å etablere seg på nytt i sentrumsnære områder.

- Vi har nå fått en mulighet som viser seg å kunne la seg gjennomføre både reint praktisk og ikke

minst økonomisk : OPPRETTEEN SEKUNDÆR BOLIG , i sentrumsnært område. Christinas far, , Arne

Lund, gikk bort i vinter, og han etterlot flere bygninger i Sappen, Deriblant en håndlaftet liten

tømmerhytte på ca 50 m2. Hytta er laget av Arne selv, , og er å betrakte som et familie-klenodium.

Det er denne vi har tenkt å få flyttet ned til Sagstad på eiendommen til Bjørg Lund Nilsen ( Arnes

søster), som er behjelpelig med en rimelig tomt for formålet. Med en liten utvidelse og litt tiipasning

vil dette bli en bolig som kan benyttes innimellom som en "avlastning".
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Bjørg Lund Nilsen har en eiendom på ca 313 daa, og det er kun på det omsøkte området det er

praktisk mulig å sette opp en "bolig", og som ikke forringer eierens egen bruk.

Den omsøkte tomta ligger arronderingsmessig godt plassert inntil et hjørne av eiendommen.

Eneste plass flomsonekartet viser at en tomt ligger trygt for en evt 100 års flom.

Det aktuelle området er bebygd fra før.

Helt greit med tanke på adkomst til jordbruksparsell.

Skjønner jo at det er av en viss betydning for Marvik eller evt andre drivere av jordbruksparsellen at

denne minsker med ca 1 mål, men mener likevel at dette er av så liten betydning at det må kunne

aksepteres selv utover jordbrukets interesser. For øvrig når det ses på Marviks drift, må det kunne

slås fast at det av miljømessige hensyn får store negative virkninger å drive en parsell 17 km unna

gården. Det er av eier også opplyst at det ikke foreligger kontraktsbunden rett til drift.

Av andre saker som er verdt å nevne, eller minne på, er blant annet Kommunens satsing like over

veien av omsøkte tomt, hvor ca 40 mål med dyrka jord nå skal omfordeles til andre formål. Det er

også et faktum at parkeringsplass , i tiiknytning til eksisternde parkering til skistadionen, som

utvides om vinteren, ca 2-3 mål, på dyrka mark ikke kan høstes, da denne ligger svart om sommeren.

Det er jo også fra departementets side åpnet for å gjøre slike delinger enklere, jamfør : Tilråding frå

Landbruks- og matdepartementet 26. april 2013. ( se også vedlegg)

Prop. 127 L
(2012-2013)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Stiller meg også uforstående til at det skal være så vanskelig å få fradelt et så relativt " lite"

( 1000m2) område da det nå legges ned småbruk etter småbruk , og det blir frigjort mer og mer

jordbruksareal. Mitt syn i denne saken , er at saken i vårt tilfelie må vurderes etter skjønn , som jo

kommunen har mulighet til da søknader om omdisponering avgjøres av kommunen.

Må igjen få presisere at det ikke ska1bygges en stor primærbolig , men en liten sekundærbolig som

skal benyttes for å avlaste dagens situasjon både økonomisk og for å gjøre barnas deltagelse på

aktiviteter/idrett noe enklere_ Siden denne bygningen er så nært tilknyttet familien vil den heller

ikke bli solgt utenfor familie. Bosted vil fortsatt være Reisadalen 2940, Sappen.

Håper på en positiv og fornuftig saksbehandling.

Med vennlig hisen

Ole A. Henriksen Christina Lund

(i)4:1641

Vedlegg : 1
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VEDLEGG UTKLIPP FRA LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET :

De nye re-lene legger opp til en fleksibel delingsbesten7melse sprn større grad åpr-rer opp-

skjønnsmessige avveiniger tilpasset lokale behov.

Enklere å fradele areal
Det blir nå en enklere og mer fleksibel delingsbestemmelse som gir kommunene økt handlingsrom til å

fradele areal til tilleggsjord og boligformål.

Regjeringen har i dag lagt fram et lovforslag som forenkler reglene om deling av landbrukseiendom. De

nye reglene legger opp til en fleksibel delingsbestemmelse som i større grad åpner opp for

skjønnsmessige avveiniger tilpasset lokale behov. I tillegg åpner forslaget for å gi unntak fra regiene ved

fradeling av mindre areal i forbindelse med grensejustering etter matrikkelloven.

- Jeg vil ha en delingsbestemmelse som gir utviklingsmuligheter og som ikke først og fremst har

oppmerksomheten rettet mot forbud. Utgangspunktet må være at det skal gis delingssamtykke når

fradelingen ikke er i strid med viktige landbruksmessige hensyn, sier landbruks- og matminister Trygve

Slagsvold Vedum (Sp).

• Les hele Proo. 127 L (2012 - 2013) Endringer i iordlova

Innholdet i gjeldende delingsforbud er stort sett uendret siden 1955. Landbruks- og matministeren er

glad for å kunne legge frem et forslag som gjør det enklere å dele fra areal som skal brukes som

tilieggsjord tii armen eiendom. Det skai også bil enkiere å deie fra tii boiigformål. Forsiaget har som mål

å legge til rette for bedre harmonisering av eiendoms- og bruksstruktur og økt bosetting i distriktene.

Lettere å dele fra tilleggsjord

Lovforslaget legger opp til en helhetlig vurdering med utgangspunkt i målet om å ha en tjenlig, variert

bruksstruktur. I vurderingen skal kommunen blant annet legge vekt på hensynet til vern av

arealresursene, om deling fører til en god driftsmessig løsning og om deling kan føre til drifts- eller

miljømessige ulemper. Det vil etter lovendringen bli enklere å dele fra areal som tilleggsjord, også der

bare deler av landbruksarealet blir solgt. Dette vil være positivt for dem som trenger tilleggsjord men

som i dag er henvist til å leie.

Styrking av bosettingshensynet

Lovforslaget åpner opp for at hensynet til bosettingen skal kunne "overstyre" avgjørelsen, selv om de

landbruksmessige hensynene tilsier at det ikke gis samtykke til deling. Dette vil gjøre det lettere å få

fradelt boligtomter og kårboliger i distriktene. Det vil også kunne legges til rette for romslige tomter

("livsstilseiendommer"). Den enkelte kommune må ta stilling til hvordan bosettingshensynet gjør seg

gjeldende i det aktuelle området. For områder i distriktene kan det være særlig viktig å legge til rette for

bosetting, mens det i sentrale områder ofte er viktigere å sikre arealene for landbruksdrift.

For å styrke jordvernet og forenkle saksbehandlingen legger de nye reglerne opp til at der formålet med

deling også innebærer en omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord, skal samtykke til deling ikke kunne

gis før det er gitt samtykke tii omdisponering.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/2055-5

Arkiv:                1942/14/4

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 04.09.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
36/13 Nordreisa driftsutvalg 19.09.2013

Søknad om deling gnr 1942/14/4

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1

Vedlegg
1 Kartvedlegg, søknad om deling gnr 1942/14/4

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av ca 1,5 daa tidligere fulldyrka jord til 
boligformål fra eiendom 14/4 i Nordreisa kommune.

 Deling avslås jfr jordlovens §§ 9 og 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 
20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1. 

 Jfr plan- og bygningslovens § 19-2 godkjennes ikke dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel. 

Begrunnelse:
Det omsøkte arealet ligger i Olderskogen og grenser helt inntil fulldyrka jord i aktiv drift som 
leiejord til husdyrbruk. For omdisponering av dyrka og dyrkbar mark er det nødvendig med 
tillatelse i forhold til § 9 for at man kan godkjenne deling i forhold til § 12. Formålet med 
forbudet mot omdisponering er å verne arealer og jordsmonnet. Det grunnleggende formålet 
med bestemmelsen er jordvern, det vil si å sikre matproduserende areal. 

Landbruksarealer inntil sentrumsområdet har et spesielt og langsiktig vern i arealforvaltningen.
Tiltaket er også i strid med Regjeringens innskjerping av kommunenes ansvar for å ta vare på 
jordressursene i sin forvaltning av plan- og bygningsloven og etter jordloven. 

Ved en dispensasjon fra kommuneplanen må det grunngis at landbruks- natur og 
friluftsinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket. I dette tilfellet er ikke slike 
grunner til stede. 
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Saksopplysninger

Søkere: Britt Andersen, Kroken 7, 9151 Storslett
Svein-Erik Andersen, Olderskogen 27, 9151 Storslett

Erverver: Kolbjørn Andersen, Kroken 5, 9151 Storslett

Eiendommen ligger i Olderskogen, ca 500 langs E6 nord for Storslett sentrum. Parsellen som
søkes fradelt består av fulldyrka jord. I søknaden er det oppgitt at området er brakk. 

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 14, bnr 4 et totalareal på 98,2 daa. Av
dette er 84,2 daa fulldyrka jord, 3,3 daa skog på middels bonitet, 1,2 daa uproduktiv skog, og
resten annet areal.

Det omsøkte arealet er tidligere søkt omdisponert og delt, og ble den 04.03.2003 i sak 2003/300 
avslått etter klagebehandling av Fylkesmannen i Finnmark. Søknaden ble tatt opp til ny 
behandling og ble avslått av Fylkesmannen i Troms i sak 2003/8536 den 15.10.2003 (sak reg nr 
194201 00130 DEL).

Planstatus
Tomten er i kommuneplanen definert som LNFR, landbruk, natur, frilufts- eller 
reindriftsområde, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.
I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan 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.”

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg
negativt om dispensasjonssøknaden.

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen.

Høringsuttalelser
Søknaden ble sendt på høring den 16.07.13 med høringsfrist 31.08.13 til Fylkesmannen i Troms. 
Søknaden ble ikke sendt til flere instanser fordi dette er dyrka mark/tidligere dyrka mark i drift, 
veldig sentrumsnært og utenfor 100-meters beltet til Reisaelva. 

Vi har fått inn følgende uttalelse:
26.08.13 fra Fylkesmannen i Troms:
Fylkesmannens vurderinger og anbefalinger til Nordreisa kommune:
"Parsellen ligger i et område med innmark i drift. Fradelingen vil føre til nedbygging av 
innmark. Regjeringen har de siste årene flere ganger innskjerpet kommunenes ansvar for å ta 
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vare på jordressursene i sin forvaltning etter plan- og bygningsloven og etter jordloven. Tiltaket 
det her er søkt om vil være i strid med dette ansvaret.

I kommuneplanens arealdel for 2013 til 2025, som i disse dager er ute på høring, er dette 
områder som er avsatt som kjerneområder for landbruk. Dette er et område hvor en skal ha en 
restriktiv holdning til omdisponering av dyrka og dyrkbar mark. Skal slike områder nyttes til 
annet enn landbruk må det gjøres etter samlet plan, og da først og fremst gjennom rullering av 
kommuneplanens arealdel. Dette er den eneste måten landbruket kan sikres den langsiktighet det 
er avhengig av.

Vi anbefaler Nordreisa kommune å avslå søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
Dersom kommunen kommer til at landbruks- natur og friluftsinteressene blir bedre ivaretatt ved 
gjennomføring av tiltaket, ber vi om at dette begrunnes. Vi ber derfor om å få tilsendt 
avgjørelsen når denne foreligger, og vil da ta stilling til en eventuell klage."

Vurdering

Vurderinger i forhold til jordloven:
Saken er utredet i hht rundskriv M-1/2013 av 01.07.13 som er en oppfølging av endringene i 
jordloven som trådde i kraft 1. juli 1013. I pkt 5.3 går det klart fram at de nye reglene skal 
brukes når kommunen vurderer søknaden som førsteinstans og Fylkesmannen som klageinstans 
selv om søknaden er kommet inn før reglene ble endret.

Hovedinnholdet i endringen av jordloven er § 12 fra 1. juli 2013 er at det skal bli enklere å dele 
fra areal som tilleggsjord og boligtomter i distriktene.  Dersom bosettingsmessige hensyn tilsier 
det, gir den nye bestemmelsen åpning for at det kan gis delingstillatelse, selv om de 
landbruksmessige hensynene taler for å avslå søknaden. Dette vil gjøre det lettere å få fradelt 
boligtomter og kårboliger i distriktene. Utgangspunktet vil fremdeles være at en ikke kan dele en 
eiendom som er nyttet eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk uten samtykke. Ved avgjørelse 
av om samtykke til deling skal gis, skal det legges vekt på om delinga legger til rette for en 
tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderingen inngår blant annet hensynet til vern 
av arealressursene, om delinga fører til en driftsmessig god løsning, og om delinga kan føre til 
drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. For dyrka og dyrkbar mark er det 
nødvendig med tillatelse til omdisponering i forhold til § 9 for at man kan godkjenne deling i 
forhold til § 12. I § 12 framgår det i sterkere grad nå enn tidligere at tillatelse til omdisponering 
må kunne gis jfr § 9. 

I jordlovens § 1 står det: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur
ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode
løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige 
generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til 
vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og 
trivsel for menneske, dyr og planter.

I jordlovens § 9 står det: Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon.
Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at
jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og
bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet
ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan
krevjast lagt fram alternative løysingar.

I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må
godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av
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eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom
meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige.

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at
ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt
samtykke til omdisponering etter § 9.

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg 
og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om 
delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling vil
vareta omsynet til busetjinga i området.

Den omsøkte tomta ligger omtrent inntil det regulerte boligfeltet i Olderskogen, den kommunale 
Olderskogvegen og det ytterste huset i den gamle delen av boligfeltet, og om lag 200 m fra 
Reisaelva. Det er en liten halling fra vegen og ned til jordet som er fulldyrka og i drift. På 
flybilder fra 2011 ser man at arealene der den omsøkte tomta er tenkt, ikke er høstet og de er 
heller ikke høstet i sommer (2013). I behandlinga av den tidligere delingssaken kom det fram at 
det omsøkte arealet ikke har inngått i slåttearealet på eiendommen siden det var dårlig vekst her
og i søknaden er det påført en merknad om at arealet ligger brakk. Området inntil vegen som 
ikke høstes utgjør om lag 7,5 daa, men er i Skog og landskap definert som fulldyrket og 
inkludert i det oppgitte fulldyrka arealet på eiendommen.

Den selvstendige drifta på 14/4 opphørte i 2004. Dyrkamarka har siden da vært utleid og siden
2010 er den høstet av Ole Rikard Flatvoll som driver med sau på Flatvoll om lag to km lengere
nord. 300 m lenger inn etter Olderskogveien ligger sauebruket til Trond Holm. Det er Trond 
Holm som høster eiendommen 14/2 som ligger på andre siden av Olderskogveien, vis a vis den 
omsøkte tomta. 

Forbudet mot omdisponering i § 9 gjelder for all dyrka og dyrkbar mark uansett størrelse på
arealet. En forutsetning for at forbudet kommer til anvendelse er imidlertid at det areal som 
søkes omdisponert, enten alene eller sammen med annet jordbruksareal på eiendommen, kan gi
grunnlag for jordbruksproduksjon. Det må objektivt sett ligge til rette for jordbruksproduksjon.
Produksjonen må samtidig være av et visst omfang, enten for salg eller for eget bruk. Områdets
karakter vil spille en viss rolle. Det er relevant å trekke inn i vurderingen om eiendommen ligger
i et typisk jordbruksområde.

Den omsøkte tomta ligger inntil den ytterste boligen i det regulerte boligfeltet som tidligere er 
fradelt fra eiendommen. Vi antar at det i dette konkrete tilfellet er nære familieforhold mellom 
grunneierne og tomtekjøper. Arealet vil etter evt bebyggelse bli uegnet til framtidig 
jordbruksproduksjon. Siden arealet pr i dag ikke høstes og kanskje er lite drivverdig, har den 
ikke like stor verdi som om det hadde vært i drift. En deling til boligformål på omsøkte tomt kan 
på sikt føre til drifts- og miljømessige ulemper for jordbruket. En boligtomt vil ved deling bli 
fritt omsettelig og kan selges til personer uten tilknytning til eiendommen og landbruksdrift. 

Enkelte tinglyser heftelser på en tomt som f.eks at familien/eller tidligere grunneiere skal ha 
forkjøpsrett på tomta ved evt salg. Dette kan ikke vektlegges da denne heftelsen faller bort hvis 
det ikke er økonomisk gjennomførbart av noen av de som har dette fortrinnet.

Iflg § 9 skal man også ta hensyn til godkjente planer. I mars 2013 ble kommuneplanen for
Nordreisa for 2012-2025 vedtatt. Her står det at Nordreisa kommune skal bidra til at jordvernet 
har en fremtredende posisjon i samfunnsutviklingen gjennom en restriktiv holdning til 
omdisponering av dyrkbar mark. Drivverdige jordarealer i Nordreisa skal fortrinnsvis
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forbeholdes jordbruksproduksjon, og ikke omdisponeres til formål som forringer eller ødelegger 
denne ressursen.

I gjeldende arealplan går det fram at "hensynet til landbruksnæringa skal legges særlig vekt på 
ved utbygginger i landbruk, natur eller friluftsområder (LNF). En må unngå å bygge ned 
drivverdig dyrket mark, produktive skogsareal og inngrep i viktige beiteområde. Spredt bygging 
av boliger/fritidsboliger kan tillates på lavproduktive arealer. Tiltak må ikke føre til 
driftsmessige eller miljømessige ulemper for landbruket, herunder jord i drift og plantefelt."

Den 8.7.13 ble kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune for 2013-2025 lagt ut til
høring og offentlig ettersyn. I planen er dette området satt av som svært viktig jordbruksområde
og som kjerneområdet for landbruk. Hensynssonen definerer hvilke landbruksarealer som har
størst verdi innenfor grensene til sentrumsområdene, og som derfor skal ha et spesielt og 
langsiktig vern i arealforvaltningen.

I følge de hensyn som skal tas jfr § 9 kan vi ikke se at jordbruksinteressene i dette tilfellet skal 
vike. 

Endringene i jordlovens § 12 skal kunne føre til at man lettere kan fradele boligtomter i 
distriktene dersom forholdene ellers ligger til rette for det. Utgangspunktet vil fremdeles være at 
en ikke kan dele en eiendom som er nyttet eller kan nyttes til jordbruk.

Bestemmelsen om deling i jordlovens § 12 har nær sammenheng med lovens formål som er å
sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra
samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og
driftsmessig gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene
som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.

Annet ledd sier at det må foreligge samtykke til omdisponering etter jordloven § 9 dersom dyrka
jord skal tas i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller dyrkbar jord skal tas i bruk
slik den ikke blir egnet til jordbruksproduksjon i framtida.

Et av hensynene som skal vurderes er samfunnsutviklinga og bosettinga i området. Denne 
eiendommen har omtrent ikke arealer igjen som er egnet for boligbygging etter at ca 30
daa ble regulert til boligfelt i ca år 2000. Dette feltet er utbygd. Rovdas boligfelt, rett nord for
Storslett sentrum, er et nyregulert boligfelt og var klar til byggestart i begynnelsen av 2011 og 
det var da da 80 byggeklare tomter der og pr i dag er om lag 10-12 tomter solgt. Vi kan derfor 
ikke vektlegge bolighensynet og mener at jordbrukshensynet bør ha fortrinn i dette området selv 
om det ikke er selvstendig drift på eiendommen. Nærheten til dyrka mark i drift kan på sikt føre 
til konflikter for fritt omsettelige tomter og i kommuneplanen framgår det at drivverdige 
jordarealer skal fortrinnsvis forbeholdes jordbruksproduksjon, og ikke omdisponeres til formål 
som forringer eller ødelegger denne ressursen. Det er stadig stort press på sentrumsnære 
landbruksarealer og omdisponering av jordbruksarealer bør foregå i henhold til 
reguleringsplaner og i rullering av kommuneplanens arealdel. 

Siden det ikke er tilrådelig med dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i dette tilfellet er det 
heller ikke tilrådelig med omdisponering og deling i forhold til jordloven. 

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 
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måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.   
I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før 
opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse skjer.

I søknaden er det opplyst at boligen skal knyttes til offentlig vannforsyning og avløpsanlegg.

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 
til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig 
vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning. 

Den omsøkte tomta ligger inntil den kommunale vegen og på en rett strekning. 
Avkjørselstillatelse vil eventuelt bli gitt.

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.

I følge flomsonekart fra NVE for området viser at den omsøkte tomta ikke er flomutsatt.
Grunnen i området består av elveavsetning som er stabil byggegrunn.

Det er ikke registrert kulturminner innenfor 100 m fra omsøkte området. Det er spredt 
tradisjonell bebyggelse i området. Et eventuelt framtidig hus må tilpasses den eksisterende
byggestilen med tanke på farge, vinkler, utforming og plassering.

Vi kan ikke se at oppføring av en bolig kommer direkte i konflikt med friluftsinteressene da 
området ligger nært inntil Storslett sentrum og består for det meste av dyrka mark. Den
omsøkte tomta ligger om lag 180 -200 m fra Reisaelva og er ikke til hinder for ferdsel langs 
elva.

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
Alle tiltak som berører natur må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldslovens  §§ 8-12 som 
tok til å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og 
dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 
ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det:
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og 
med det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype.
Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses
rimelige.

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
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offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

Dette vil si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12 
og vurderingen skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er 
vurdert, men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis 
prinsippene ikke er vurdert.

Området er søkt opp i Artsdatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk 
mangfold og på miljostatus.no. Det er på den omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn 
av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er heller ikke 
registrert sårbare naturtyper i området.

Ut i fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at det omsøkte parsellen kommer i 
konflikt med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal verne om.

Den omsøkte parsellen er ubebygd og består av tidligere dyrka mark. Kommunen har i sin 
vurdering av saken vektlagt vernet av jordbruksareal og naturmangfoldlovens §§ 9, 11 og 12 
vurderes til ikke å være relevante for saken.

Samlet vurdering

Det omsøkte arealet ligger i Olderskogen helt inntil dyrka mark i drift. Arealet er kategorisert 
som fulldyrka men har ikke vært høstet på mange år fordi det har vært dårlig vekst her. 

For omdisponering av dyrka og dyrkbar mark er det nødvendig med tillatelse i forhold til § 9 for 
at man kan godkjenne deling i forhold til § 12. Formålet med forbudet mot omdisponering er å 
verne arealer og jordsmonnet. Det grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern, det 
vil si å sikre matproduserende areal. 

For å kunne gi dispensasjon fra LNF-områder kommuneplanens arealdel må hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra bli vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Tiltaket er også i strid med Regjeringens innskjerping av kommunenes ansvar for å ta vare på 
jordressursene i sin forvaltning av plan- og bygningsloven og etter jordloven. 

Fylkesmannen i Troms anbefaler Nordreisa kommune å avslå søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Dersom kommunen kommer til at landbruks- natur og 
friluftsinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket, ber de om at dette 
begrunnes. 

Etter en samlet vurdering kan vi ikke se at jordvernet i dette tilfelle skal vike framfor 
omdisponering av dyrka/dyrkbar mark og deling til boligformål. 
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kommune

          

Arkivsaknr:       2012/1720-48

Arkiv:                K46

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 31.07.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
37/13 Nordreisa driftsutvalg 19.09.2013

Klage på deler av vedtak angående fellingstilatelse i Nordriesa kommune 
2013

Henvisning til lovverk:
Viltlovens § 16 og tilhørende forskrift om adgang til jakt etter elg for Nordreisa kommune datert
29.april 04 og forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 14

Vedlegg
1 Klage på deler av vedtak angående fellingstillatelse i Nordreisa 2013

Rådmannens innstilling

I medhold av viltlovens § 16 og tilhørende forskrift om adgang til jakt etter elg for Nordreisa
kommune datert 29.april 04 og forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 14 og
Forvaltningsplanen for elg i Nordreisa 2010-2019, opprettholder kravet om at det skal 
gjennomføres ei flytelling i løpet av inneværende bestandsplanperiode.

Vedtaket begrunnes med at kommunen mener dette er viktig bestandsinformasjon i forhold til 
videre forvaltning av elgbestanden i Reisadalen.

Saken oversendes til Troms fylkeskommune for endelig avgjørelse.

Saksopplysninger

Driftsutvalget gjorde vedtak om tildeling av elg i sak 22/13, se protokoll under.

Statskog SF har påklaget deler av tildelingen. De skriver:

Klage på deler av vedtak angående fellingstillatelser i Nordreisa 2013
(sak22/13)
Viser til saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg 22.mai 2013 der utvalget behandlet søknader om driftsplaner
og fordelte fellingstillatelser for elg for jaktåret 2013 (sak 22/13). Vedtaket er mottatt og journalført hos oss
07.06.2013.
Siste avsnitt i vedtaket omhandler Statskog sin søknad om bestandsplan for Reisadalen i perioden 2013-
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2015 og er som følger:
Tildeling for perioden 2013-2015 ihht. hestandsplan.
Statskog SF elgvald i Reisadalen 40 dyr fordelt på 13-14 dyr hvert år ihht. bestandsplan.
Grunneier pålegges en flytelling i lopet av planperioden for å få bedre grunnlag for neste planperiode.
Vedtaket kan påklages inne 3 uker, jfr forvaltningsloven §28. Klagen sendes Nordreisa kommune.
Statskog bestrider at Nordreisa kommune kan pålegge en grunneier å gjennomføre en flytelling og ønsker
denne delen av vedtaket opphevet. Vi vil påpeke at Statskog skal behandles som en hvilken som helst annen
grunneier og vil tillate oss å stille spørsmål om kommunen også ville pålagt en privat grunneier å
gjennomføre ei flytelling, med de kostnader dette medfører.
Vi kan heller ikke se at det er noen spesielle bestandsmessige argumenter som tilsier at det behov for en
ytterligere overvåkning av bestanden ut over den vi har gjennom sett-elg statistikk. Elgbestanden i
Reisadalen er i forsiktig vekst noe som bekreftes av både jegere og tilgjengelig statistikk, en beskrivelse
kommunen for øvrig er helt enig i. De faglige argurnentene for at ei flytelling er nødvendig er etter vår
mening ikke til stede.
På bakgrunn av overnevnte og jfr. forvaltningslovens § 28 klager Statskog på vedtaket. Vi krever at
kommunen opphever den delen av vedtaket som pålegger Statskog som grunneier å gjennomføre ei
flytelling i planperioden 2013-2015.

Vurdering

Statskog påklager deler av vedtaket gjort i møtet 22.05.2013. Det gjelder setningen:
Grunneier pålegges en flytelling i løpet av planperioden for å få bedre grunnlag før neste
planperiode.
Statskog skriver i klagen at de mener det er urimelig at de skal pålegges ei slik telling. De 
”bestrider at Nordreisa kommune kan pålegge en grunneier å gjennomføre en flytelling og ønsker
denne delen av vedtaket opphevet. Vi vil påpeke at Statskog skal behandles som en hvilken som helst annen
grunneier og vil tillate oss å stille spørsmål om kommunen også ville pålagt en privat grunneier å
gjennomføre ei flytelling, med de kostnader dette medfører.
Vi kan heller ikke se at det er noen spesielle bestandsmessige argumenter som tilsier at det behov for en
ytterligere overvåkning av bestanden ut over den vi har gjennom sett-elg statistikk. Elgbestanden i
Reisadalen er i forsiktig vekst noe som bekreftes av både jegere og tilgjengelig statistikk, en beskrivelse
kommunen for øvrig er helt enig i. De faglige argurnentene for at ei flytelling er nødvendig er etter vår
mening ikke til stede.”

Bakgrunn for pålegget er følgende. I kommunens forvaltningsplan for elg 2010-2019 er 
elgtelling satt opp som et vilttiltak. Elgvaldene i kommunen har i mange år gjennomført 
bakketelling for å få et supplement til sett elg observasjonene og tilbakemeldinger fra elgvaldene 
på bestandsutviklingen. I tillegg er de siste 20 åra gjennomført 3 helikopter og eller flytellinger. 
Statskog sitt vald i Reisadalen er stort og lite egnet for bakketelling. De har derfor ikke deltatt de 
siste åra. De gjennomførte på eget initiativ ei flytelling i 2006 etter fredningen av elgbestanden i 
Reisadalen i 2005 og 2006. Denne tellinga var etter vår mening god og ikke så dyr. Det er denne 
type telling kommunen nå ønsker gjennomført i løpet av planperioden.  
I forhold til kostnadsspørsmålet, så mener vi det ikke er urimelig at grunneier pålegges å bruke 
noe av overskuddet av elgjakta til å overvåke bestanden. Dette gjøres også av de andre valdene i 
kommunen som gjennomfører bakketellinger. Samtidig er det slik at Statskog kan søke om 
støtte til dette tiltaket fra kommunens viltfond. 
Oppsummert så mener vi at det er viktig å følge bestandssituasjonen i Reisadalen tett og en 
flytelling er et godt verktøy sammen med bla sett elg registreringen for å gjøre dette.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 22.05.2013
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Tildeling av elg i Nordreisa 2013

Henvisning til lovverk:
Viltlovens § 16 og tilhørende forskrift om adgang til jakt etter elg for Nordreisa kommune datert
29.april 04 og forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 14

Vedlegg:
3 brev om jakta i Ytre Oksfjord

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
I medhold av viltlovens § 16 og tilhørende forskrift om adgang til jakt etter elg for Nordreisa
kommune datert 29.april 04 og forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 14 og
Forvaltningsplane for elg i Nordreisa 2010-2019. Gis følgende fellingstillatelser i Nordreisa for
2013.
Minstearealet for tildeling av elg er 5.000 daa. for områdene nord/vest for Reisafjellet, Oksfjord
og Straumfjord øst. Ut fra variasjonene i elgstammen i kommunen gis det dispensasjon fra
minstearealet til valdene nord/vest for Reisafjellet, og i Oksfjord.
Tildelingen i Nordreisa kommune jaktåret 2013 blir da:
Molvik/Ytre Oksfjord 2 dyr, 1 kalv og 1 okse.
Rotsundelv 7 dyr; 3 kalv, 2 okse og 2 kuer.
Spåkenes/Djupvik 6 dyr; 3 kalv, 1 okse 2 kuer.
Havnnes; 2 dyr, 1 kalv og 1 ku
Bakkeby/Langslett 6 dyr; 3 kalv, 2 okser og 1 ku
Ytre Bakkeby 2 dyr, 1 kalv og 1 okse
Hamneidet 3 dyr, 1 kalv og 2 okser
Tildeling for perioden 2012-2014 i hht bestandsplan
Oksfjord grunneierlag 60 dyr fordelt på 20 dyr hvert år i hht bestandsplan
Tildeling for perioden 2012-2017 i hht bestandsplan
Storeste/Auko elgvald 60 dyr fordelt på 12 dyr hvert år i hht. bestandsplan
Tildeling for perioden 2013-2015 i hht bestandsplan
Statskog SF elgvald i Reisadalen 40 dyr fordelt på 13-14 dyr hvert år i hht. bestandsplan
Grunneier pålegges en flytelling i løpet av planperioden for å få bedre grunnlag før neste
planperiode.
Vedtaket kan påklages innen 3 uker, jfr forvaltningsloven § 28. Klagen sendes Nordreisa 
kommune.

Rådmannens innstilling

I medhold av viltlovens § 16 og tilhørende forskrift om adgang til jakt etter elg for Nordreisa
kommune datert 29.april 04 og forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 14 og
Forvaltningsplane for elg i Nordreisa 2010-2019. Gis følgende fellingstillatelser i Nordreisa for
2013.
Minstearealet for tildeling av elg er 5.000 daa. for områdene nord/vest for Reisafjellet, Oksfjord
og Straumfjord øst. Ut fra variasjonene i elgstammen i kommunen gis det dispensasjon fra
minstearealet til valdene nord/vest for Reisafjellet, og i Oksfjord.

Tildelingen i Nordreisa kommune jaktåret 2013 blir da:
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Molvik/Ytre Oksfjord  2 dyr, 1 kalv og 1 okse.
Rotsundelv 7 dyr; 3 kalv, 2 okse og 2 kuer.
Spåkenes/Djupvik 6 dyr; 3 kalv, 1 okse 2 kuer.
Havnnes; 2 dyr, 1 kalv og 1 ku
Bakkeby/Langslett 6 dyr; 3 kalv, 2 okser og 1 ku 
Ytre Bakkeby 2 dyr, 1 kalv og 1 okse
Hamneidet 3 dyr, 1 kalv og 2 okser 

Tildeling for perioden 2012-2014 i hht bestandsplan
Oksfjord grunneierlag 60 dyr fordelt på 20 dyr hvert år i hht bestandsplan

Tildeling for perioden 2012-2017 i hht bestandsplan
Storeste/Auko elgvald 60 dyr fordelt på 12 dyr hvert år i hht. bestandsplan

Tildeling for perioden 2013-2015 i hht bestandsplan
Statskog SF elgvald i Reisadalen 40 dyr fordelt på 13-14 dyr hvert år i hht. bestandsplan
Grunneier pålegges en flytelling i løpet av planperioden for å få bedre grunnlag før neste 
planperiode.
Vedtaket kan påklages innen 3 uker, jfr forvaltningsloven § 28. Klagen sendes Nordreisa
kommune.

Saksopplysninger
Nordreisa kommune har et minsteareal på 5.000 da for områdene nord/vest for Reisafjellet,
Oksfjord og Straumfjord øst. I Reisadalen og Kildalen er minstearealet 15.000 da
Det er muligheter til å benytte seg av 50% regelen, dvs å fravike minsteareal med inntil 50 %
opp- eller nedover.

Valdstrukturen har hatt følgende utvikling

2012 2013

Rotsundelv 24.300 daa Rotsundelv 24.300 daa 

Spåkenes/Djupvik 16.000 daa Spåkenes/Djupvik 16.000 daa 

Havnnes 6.500 daa Havnnes 6.500 daa

Bakkeby/Langslett 28.000 daa Bakkeby/Langslett 28.000 daa 

Ytre Oksfjord/Molvik 16.000daa Molvik Ca 12.000daa

Ytre Bakkeby 7.900 daa Ytre Bakkeby 7.900 daa

Hamneidet 12.100 daa Hamneidet 12.100 daa

Vest-Uløy Vest-Uløy

Bestands-
planområder

Bestands-
planområder

Statskog Reisadalen 308.000 daa Statskog Reisadalen 308.000 daa

Store ste/Auko 100.600 daa Store ste/Auko 100.600 daa 

Oksfjord/Vaddas 82.500 daa Oksfjord/Vaddas 82.500 daa 

SUM 601.900 daa SUM 593.800 daa

Endringer/søknader i år:
Brev fra grunneier i Ytre Oksfjord som ønsker å melde seg ut
Forslag til ny driftsplan for Statskog i Reisadalen 
Brev fra Rotsundelv elgvald, ønsker økt tildeling
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Tildelingen av elg har de siste åra vært ganske stabil i de ytre områder, men den har gått noe opp 
i Reisadalen, etter noen dårlige år tidlig på 2000-tallet. Tildeling og avskyting har de siste åra 
vært følgende:
2006 var tildelingen 59 og avskytingen 49 dyr
2007 ble det tildelt 71 og felt 61 dyr
2008 var fordelingen 73 og 62 felte dyr 
2009 var det tildelt 89 og felt 77 dyr 
2010 ble det tildelt 80 og felt 63 dyr
2011 ble det tildelt 81 og felt 64 dyr
2012 ble det tildelt 74og felt 55 dyr

Kommunen gjennomførte våren 2004 en prosess og vedtok en ny forskrift for jakt av elg og nytt
minsteareal for elg i Nordreisa kommune. Minstearealet for ytterområdene ble her satt ned fra
10.000 daa til 5.000 daa.
Troms fylkeskommune fastsatte i 2012 forskrift om utvidet jakttid for elg for valdene Ytre 
Bakkeby, Bakkeby/Langslett og Hamneidet til 22.november. Forskriften trådde i kraft 
1.november 2012 og gjelder til 31. mars 2017. Rotsundelvvaldet har i år søkt om samme 
ordning, se egen sak.

Kommunen vedtok i 2010 forvaltningsplan for elg i Nordreisa kommune 2010-2019.

Tettheten i elgstammen i kommunen er fortsatt ulik og vi mener derfor den må forvaltes ulikt.
Under følger en vurdering av de tre ulike områdene.

Sett elg
En samlet Sett elg statistikken for hele Nordreisa kommune gir liten informasjon fordi
elgbestanden i de forskjellige deler ev kommunen er veldig forskjellig. Jeg velger derfor å se på
de tre hovedområdene Vest for Reisafjellet, Reisadalen og Kildalen og Oksfjord hver for seg.

Oksfjord
År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gj.snitt
Sett elg pr. jegerdag 0,81 0,85 0,5 0,42 0,64 0,37 0,4 0,57
Sett ku pr. okse 2,15 1,3 1,54 0,99 1,77 1,09 1,57 1,49
Sett kalv pr. ku 0,57 0,83 0,74 0,59 0,74 0,67 0,7 0,69
Sett kalv pr. kalvku 1,11 1,32 1,22 1,12 1,42 1,2 1,15 1,22
Prosent ku m/kalv av 
alle kyr 51 63,2 60,8 52,6 52,5 55,6 60,6 56,59
Prosent okse felt av 
sette okser 12,3 14,8 20,8 13,9 19,3 9,09 19,1 15,61
Prosent ku felt av 
sette kyr 2,55 4,39 10,8 5,13 0,99 9,72 6,06 5,66
Prosent kalv felt av 
sette kalver 12,4 9,47 16,4 26,1 13,3 18,8 26,1 17,49

Tabellen viser de viktigste indexene fra sett elg de siste 7 åra. Slik jeg tolker tabellen så har vi 
en produktiv elgstamme med god fordeling i alder og kjønn. Sett elg pr jegerdagsverk gikk litt 
ned i 2011, og den ligger fortsatt på et lavt nivå. Sett kalv pr ku gikk også litt ned. Det er ikke 
dramatisk, men det er en negativ trend som vi skal følge med på. Størstedelen av området 
forvaltes gjennom driftsplanen til Oksfjord grunneierlag. De tok kun ut halvparten av dyrene i 
2012, i forhold til driftsplanen, pga av at de mente stammen var for lav.   

Utmelding av eiendommer i Ytre Oksfjord
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Kartet viser eiendommene som har meldt seg ut

Kommunen har fått brev fra flere grunneiere i Ytre Oksfjord som trekker sine eiendommer ut av 
valdet Ytre Oksfjord/Meiland. Utmeldelsen begrunnes med misnøye i forhold til forvaltningen 
av valdet.
Med bakgrunn i dette brevet svarte kommunen den 22.april I brev av 7.mai svarer styreleder for 
valdet på kritikken. Se vedlegg 

Reisadalen og Kildalen
År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gj.snitt

Sett elg pr. jegerdag - 0,31 0,55 0,55 0,47 0,44 0,43 0,46

Sett ku pr. okse - 1,67 1,39 1,51 1,74 2,20 1,84 1,72

Sett kalv pr. ku - 0,93 0,96 0,94 0,91 0,72 0,77 0,87

Sett kalv pr. kalvku - 1,40 1,38 1,39 1,34 1,32 1,27 1,35

Prosent ku m/kalv av alle 
kyr

- 66,67 70,18 67,27 68,29 54,55 60,87 64,64

Prosent okse felt av sette 
okser

- 22,22 19,51 12,33 12,77 23,33 16,00 17,69

Prosent ku felt av sette kyr - 0,00 0,00 3,64 2,44 1,52 2,17 1,63

Prosent kalv felt av sette 
kalver

- 14,29 14,55 9,71 16,00 8,42 21,13 14,01

Tabellen viser de viktigste indexene fra sett elg de siste 6 åra. Slik jeg tolker tabellen så har vi 
en produktiv elgstamme med god fordeling i alder og kjønn. Det virker som at stammen er i 
svak vekst. Dette er også i hht ønske for dette området.

Vest for Reisafjellet
År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gj.snitt

Sett elg pr. jegerdag 0,64 0,3 0,52 0,51 0,82 0,49 0,6 0,55

Sett ku pr. okse 1,53 1,61 1,79 1,64 2,78 2,49 2,3 2,02

Sett kalv pr. ku 0,73 0,68 0,42 0,32 0,61 0,2 0,66 0,51

Sett kalv pr. kalvku 1,3 1,42 1,1 1,21 1,26 1,06 1,16 1,22

Prosent ku m/kalv av alle kyr 46,7 48 37,7 26,1 48,5 18,4 56,6 40,29

Side 446



Prosent okse felt av sette okser 13,3 29 20,9 17,9 21,6 20 18,2 20,14

Prosent ku felt av sette kyr 6,52 10 5,19 3,26 1,94 4,6 3,95 5,07

Prosent kalv felt av sette kalver 16,4 29,4 18,8 37,9 17,5 47,1 20 26,72

Tabellen viser de viktigste indexene fra sett elg de siste 7 åra. Slik jeg tolker tabellen så har vi 
en produktiv elgstamme med grei fordeling i alder og kjønn. Etter noen år med lite kalv er 
kalveandelen nå oppe på et bedre nivå. Under jakta var det lite dyr på flere av valdene, mens det 
under elgtellinga i vinter mye dyr

Bakketelling
2011 2012 2013

Oksfjord grunneielag 43
ikke 
telt 37

Storste 43 46
Spåkenes 25 16 38
Rotsundelv 13 21 25
Bakkeby/Langslett 15 8 14

Ytre Bakkeby
ikke 
telt 5 5

Hamneidet 3 0
Havnnes 12 9 10

For de fleste valdene ble det gjennomført bakketellinger. Tallene er ganske stabile, men med en 
økning i Rotsund/Spåkenes området.

Fallvilt:
I løpet av jaktåret 2012/2013 så er det 7 fallvilt. De fordelte seg slik:

Skadefelling
Felt i 

nødverge
Felt 

ulovlig
Påkjørt av bil, mc, 

o.l.
Andre 

årsaker
I alt

Hann 0 0 0 1 1 2

Hunn 0 0 0 1 1 2

Kalv 0 0 0 1 2 3

Ukjent 0 0 0 0 0 0

Ny forskrift om forvaltning av hjortevilt
I februar 2012 kom det ny forskrift om forvaltning av hjortevilt. Den viderefører veldig mye fra 
forskriften av 2002, men har spesielt en endring som for betydning for tildelinga. Etter § 21 er 
det ikke lenger anledning til å tildele frie dyr. 

§ 21. Målrettet avskyting
      Som alternativ til bestemmelsene i § 19 og § 20 kan kommunen eller villreinnemnda 
pålegge målrettet avskyting ved å fordele fellingskvoten på et bestemt antall definerte kjønns- og 
aldersgrupper. Fellingstillatelsen skal da være utfylt etter følgende alternativer: 
      For elg: 
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      Kalv ( ½ år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), voksne hanndyr (1 ½ år og eldre). 
      For hjort: 
      Kalv ( ½ år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), spissbukk, og voksne hanndyr (2 ½ år og 
eldre). 
      For villrein: 
      Kalv ( ½ år), simle (1 ½ år og eldre), simle/ungdyr (simle 1 ½ år og eldre eller bukk 1 ½ 
år), valgfritt dyr. 
      For alle artene kan kalv felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn. Kommunene kan ikke 
pålegge målrettet avskyting av rådyr ved å fordele fellingskvoten på definerte kjønns- og 
aldersgrupper. 

Vurdering:
I MD/DN sine mål for hjorteviltforvaltningen ønsker de all forvaltning skal være bestandsplan
basert innen 2006. I Nordreisa har vi nå tre vald som forvaltes gjennom bestandsplan. Det utgjør
80 % av jaktarealet i kommunen. I forvaltningsplan for elg oppfordres de andre valdene om å
arbeide for bestandsplaner.
I den nye forskriften om forvaltning av hjortevilt og bever § 14 er det gitt nye retningslinjer for
utforming av bestandsplaner. Den åpner i bla for å gi en totalkvote for hele planperioden og
samtidig åpning for at det tåles variasjon i avskytingen på antall dyr hvert år, men totalt skal det
ikke skytes mer enn kvoten som er tildelt for planperioden. 

Oksfjord
Oksfjord grunneierlag fikk vedtatt en treårs bestandsplan i 2012. Den har en øvre grense på 
uttak på 20 dyr pr år. Med bakgrunn i sett elg og bestandsdata tok de bare ut 9 dyr i fjor. Totalt i 
perioden 2009-2011 har de tatt ut 57 dyr, av ei kvote på 70 dyr. Det gir et avvik på 19 %. Vi 
mener dette viser at stammen har gått noe ned i Oksfjord, og at styret har fanget opp dette, og 
redusert avskytingen i forhold til bestandsstørrelsen. 

Etter at Meiland meldte seg ut av samarbeidet med Molvik og Ytre Oksfjord, ble det i fjor 
dannet et nytt styre med Ytre Oksfjord og Molvik. Flere grunneiere i Ytre Oksfjord er ikke 
fornøyd med forvaltningen og har i brev av april i år trekt ut sine eiendommer. Det er vaskelig 
for kommunen å vurdere denne saken, siden det er en del påstander mot hverandre. Vi håper at 
grunneiere og valdstyret tar tak i denne saken før neste års jakt, slik at det igjen kan bli jakt i 
hele området Ytre Oksfjord.  Med bakgrunn i det tildeles det nå elg for området Molvik og de 
eiendommene som ikke har meldt seg ut.

Vest for Reisafjellet. 
Minstearealet er 5.000 da og 50% regelen er også her nyttet maksimalt de siste åra. Det er litt 
forskjeller i området, men flere av valdene melder om bra med dyr i fjor og i vinter. 
Avskytingen i fjor varierte en noe, men lå fra 80-100 %. Sett elg og tilbakemeldinger fra jegerne 
viser også at det er lite kalv i området. Hva som er årsak til dette er vanskelig å si, men for stort 
uttak av store okser kan gi utslag med at kyr ikke blir bedekt. Flere av valdene signaliserer at de 
vil innføre restriksjoner på felling av storokser, det er positivt. Med bakgrunn i gode bestandstall 
og elgpåkjørsler i området, økes kvotene for to vald med ett dyr. I tillegg legges det opp til uttak 
av kyr for å få bestanden ned. 

For Uløya ble det under jakta i fjor meldt om bra med dyr i Uløybukt, mens på Vest Uløy og 
Havnnes meldte de om normalt med elg. Det har ikke kommet nye opplysninger om valdet på 
Vest Uløy. Derfor foreslås det ikke tildeling der i år heller.

Reisadalen. 
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Her var det en forsiktig oppstart i 2007 og 2008, mens uttaket økte noe i 2009. I fjor ble det tatt 
ut 24 dyr i hht bestandsplanene.
Statskog Reisadalen har fremmet en ny plan for perioden 2013-2015. De ønsker et uttak på 13-
14 dyr pr år i planperioden. Dette er samme antall dyr som i forrige planperiode.
Vi mener at bestandsplanen gir et godt bilde av elgbestanden i Reisadalen og at målsettingene 
for uttak av dyr samsvarer godt med de målsettinger som Forvaltningsplanen legger opp til. 
Elgstammen i dalen er i svak vekst, og vi mener den vil tåle en avskytning som foreslått. Det 
legges ikke opp til elgtelling i Statskog sin plan. Dette mener vi er en svakhet. Vi forstår at det 
er vanskelig å gjennomføre en god bakketelling for et så stort vald. Vi foreslår derfor at det i 
løpet av planperioden gjennomføres ei flytelling for å få en oversikt over bestanden, før en går 
inn i neste planperiode.
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Klage på deler av vedtak angående fellingstillatelser i Nordreisa 2013
(sak22/13)

Viser til saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg 22.mai 2013 der utvalget behandlet søknader om driftsplaner
og fordelte fellingstillatelser for elg for jaktåret 2013 (sak 22/13). Vedtaket er mottatt og journalført hos oss
07.06.2013.

Siste avsnitt i vedtaket omhandler Statskog sin søknad om bestandsplan for Reisadalen i perioden 2013-
2015 og er som følger:

Tildeling for perioden 2013-2015 ihht. hestandsplan.
Statskog SF elgvald i Reisadalen 40 dyr fordelt på 13-14 dyr hvert år ihht. bestandsplan.
Grunneier pålegges en flytelling i lopet av planperioden for åfå bedre grunnlag for neste planperiode.
Vedtaket kan påklages inne 3 uker, jfr forvaltningsloven §28. Klagen sendes Nordreisa kommune.

Statskog bestrider at Nordreisa kommune kan pålegge en grunneier å gjennomføre en flytelling og ønsker
denne delen av vedtaket opphevet. Vi vil påpeke at Statskog skal behandles som en hvilken som helst annen
grunneier og vil tillate oss å stille spørsmål om kommunen også ville pålagt en privat grunneier å
gjennomføre ei flytelling, med de kostnader dette medfører.

Vi kan heller ikke se at det er noen spesielle bestandsmessige argumenter som tilsier at det behov for en
ytterligere overvåkning av bestanden ut over den vi har gjennom sett-elg statistikk. Elgbestanden i
Reisadalen er i forsiktig vekst noe som bekreftes av både jegere og tilgjengelig statistikk, en beskrivelse
kommunen for øvrig er helt enig i. De faglige argurnentene for at ei flytelling er nødvendig er etter vår
mening ikke til stede.

På bakgrunn av overnevnte og jfr. forvaltningslovens § 28 klager Statskog på vedtaket. Vi krever at
kommunen opphever den delen av vedtaket som pålegger Statskog som grunneier å gjennomføre ei
flytelling i planperioden 2013-2015.

Med hilsen

Lars Frihetsli

Postadresse Telefon Bankkonto E-post
Statskog SF +47 07800 8200.06.58800 pos-Islatskog.no
Postboks 63 Sentrum Org.nr. Internett
7801 Namsos NO 966 056 258 www.tatskog.no
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/2934-2

Arkiv:                Q03

Saksbehandler:  Hilde Henriksen

Dato:                 06.09.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
38/13 Nordreisa driftsutvalg 19.09.2013

Finansiering vedlikehold ny vei - Hans Lillengs vei, Oksfjord

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Driftsbudsjett 2014 veg ansvar 583 tilføres kr 35.000. 

Saksopplysninger

I forbindelse med utbygging av havn i Oksfjord, er det bygget ny vei (Hans Lillengs vei) fram til 
havne- og moloanlegget.  Vedlikeholdskostnader for veien er ikke medtatt i driftskostnader for 
havna. 

Vurdering

Dette er en offentlig vei som bør driftes sammen med øvrige kommunale veier. 
Kostnaden for veivedlikehold vil beløpe seg til 35.000 pr år der brøytekostnad
utgjør 25.000. Øvrige kostnader gjelder annet vintervedlikehold som veistikker, høvling, 
stikkrenner samt sommervedlikehold som kantklipp, salting mv.
Budsjettet for veg er så redusert at det ikke er rom for drift av Hans Lillengs vei innenfor 
eksisterende ramme.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/4391-9

Arkiv:                1942/22/4

Saksbehandler:  Roy Jørgensen

Dato:                10.09.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
39/13 Nordreisa driftsutvalg 19.09.2013

Flomsikring av Reisaelva ved Røyelen eiendommen 1942/22/4

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Rådmannens innstilling

På bakgrunn av opplysninger fra NVE anser Nordreisa kommune at det ikke er nødvendig med 
ytterligere flomsikring av Reisaelva ved Røyeløra.
Søknad om bedre flomsikring av eiendommene 22/4, 22/3, 22/54, 22/55 og 22/56 avslås.
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 28-1.

Saksopplysninger

Driftsutvalget behandlet søknad fra Geir-Bjarne Solborg Bendiksen om bedre flomsikring av 
Reisaelva ved Røyelen i møte 8.11.2012.  Søknaden omhandlet spesielt hyttetomtene 22/54, 
22/55 og 22/56, samt eiendommen 22/4 og 22/3.
I driftsutvalgets møte 8.11.2012 var uttalelse fra NVE datert 27.04.2012 lagt til grunn for 
driftsutvalgets vedtak. 
Søknaden ble avslått, noe som senere ble påklaget. Klagen var mottatt innen klagefristen.
På bakgrunn av særlig høyt flomnivå i sommeren 2012 har vi etter drøfting med NVE valgt å ta 
saken opp til ny behandling etter at det var holdt befaring sommeren 2013.  Denne ble 
gjennomført 13.06.2013 med representanter fra NVE og kommunen.  

Vurdering

Konklusjonen etter befaringen er at dagens forebygging er tilstrekkelig for å sikre mot at 
Reisaelva endrer retning. En heving av elveforbygningen vil ikke endre flomområdet i noen 
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grad av betydning. Det gamle flomoverløpet mellom hyttetomtene og Reisadalsvegen vil være 
inntakt. Dette betyr at under flom vil en være avskåret fra å kunne kjøre fram til hyttene, som i 
større flom vil ligge på en øy. Dette vil kun være aktuelt noen få dager.   Det er imidlertid ikke 
fare for at flom eller elvestrøm vil rekke opp til hyttene og gjøre skade på disse. 
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