
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 
Møtested: Telefonmøte,  
Dato: 09.04.2019 
Tidspunkt: 15:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hilde Anita Nyvoll Leder AP 
Geir Tomasjord Medlem SV 
Johanne M Olaussen Medlem H 
   
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ola Dyrstad MEDL SP 
Per-Håvard Steinsvik MEDL  
Karl Mattis Nyheim NESTL MDG 
Ragnhild Hammari MEDL FRP 

     
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tore Elvestad Ola Dyrstad AP 
Mona Solvang 
Jonny Henriksen 

Per-Håvard Steinsvik 
Ragnhild Hammari 

KRF 
FRP 

 
Merknader 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kristian Berg Saksbehandler 
Dag Funderud Sektorlder 

Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
Hilde Nyvoll  Dag Funderud 
Leder  Møtesekretær 
   
______________________  _______________________ 
 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 25/19 Søknad om dispensasjon fra båndtvangreglene 1. 
april til 15. april 2019 
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PS 25/19 Søknad om dispensasjon fra båndtvangreglene 1. april til 15. april 
2019 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 09.04.2019  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Miljø, plan og utviklingsutvalget viser til Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 22 og 
avslår søknad om dispensasjon for bruk av drivende hund til jakt på rev i perioden 1.-15.april 2019, 
fordi kommunen ikke har hjemmel til å gi slik dispensasjon.  
 
I henhold til viltloven § 23 er bruk av løs, på drevet halsende hund forbudt unntatt for jakt på hare, 
rødrev og gaupe.  
Jfr forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 22, gjelder tillatelsen imidlertid ikke i ordinær 
båndtvangstid ved jakt på gaupe og rødrev. Båndtvangstiden er fra 1. april til og med 20. august, jf. 
lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold § 6.  
 
For delsøknad om trening av fuglehunder i båndtvangtiden avslås dette på grunn av at kommunen 
ikke har hjemmel til å innvilge dispensasjon. Kommunen har ikke tilrettelagt for 
dressurfelt/treningsområde for omsøkte periode. 
 


