
 

Hattfjelldal kommune 

 

Møtebok 
for 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 

 
 
Møtedato: 22.02.2017 
Møtested: Møterom Unkrvatn 
Møtetid: Kl. 10:00 - 15:00 
 
 
Følgende medlem møtte Parti 
Sølvi Andersen AP 
Catrin Bråten HBL 
Tone Waaler HBL 
Rigmor Sørdal       AP   
 
Forfall meldt fra følgende medl. 

 
Parti 

 
Følgende varamedlem 
møtte 

 
Parti 

             
Tomas Børgefjell SP Morten Bolstad HBL 
 
Andre som møtte: 
Bjarne Haugen 
Jan Inge Helmersen 
 
Møtenotater: 
Ordfører var invitert i møte for å orientere om forvaltningsplanen for rovvilt, jordbruksmeldingen 
og at det er startet med nye vurderinger om å innføre Hålogalandseiendommen. 

Hovedutvalg for næring, natur og miljø holder nytt møte 7. mars kl. 12:00 hvor sak 006/17 og 
007/17 vil bli behandlet. 

 
Følgende saker ble behandlet: 
 
Sak nr. Sakstittel  
001/17 Samlesak for referatsaker  

002/17 Oppsigelse av ettersøksavtale  

003/17 Søknad om utsettelse - kulturvegen  

004/17 Avvikling av ordningen med utleie av dyrehenger - alternativ 
innkjøp av ny dyretilhenger 

 

005/17 Fastsettelse av forskrift om åpning av jakt på elg, hjort og 
rådyr med tilhørende minsteareal i Hattfjelldal kommune 

 

006/17 Søknad om endring av valdgrenser, Susendal Ørjedal -
Statskog sør- ny behandling 

 

007/17 Videreføring av Susendal Ørjedal storviltområde, krav fra 
Susendal Ørjedal storviltområde av 14.06.2016 , 2.gangs 
behandling 

 

 
Underskrifter: 
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Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 033 

Arkivsak: <Sas_ArkivSakID> 

JournalpostID: 17/1285 

Saksbehandler: Mona V. Larsen 

 
 

Dato: 14.02.2017 

 
 

 
 

Samlesak for referatsaker 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 22.02.2017 001/17 

 
Referater/meldinger tas til orientering.  
 
 
 
Hovedutvalg næring, natur og miljø 22.02.2017: 
 
Møtebehandling: 

Referater/meldinger tas til orientering.  

 

 
NNM- 001/17 Vedtak: 

Referater/meldinger tas til orientering.  
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Underliggende saker: 
001/17, Klagebehandling - fellingstillatelse elg Hattfjelldal viltområde 
 
 
002/17, Klagebehandling - fellingstillatelse elg Susendal/Ørjedal storviltområde 
 
 
003/17, Næringsstøtte til Design Alkymisten AS 
 
 
004/17, Svar på søknad om tilskudd til drenering 
 
 
005/17, Teknoparken Helgeland avd. Hattfjelldal - sluttrapport for tilskudd. 
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Hattfjelldal kommune ArkivKode: FA - K48 

Arkivsak: <Sas_ArkivSakID> 

JournalpostID: 17/45 

Saksbehandler: Jan Inge Helmersen 

 
 

Dato: 04.01.2017 

 
 

 
 

Oppsigelse av ettersøksavtale 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 22.02.2017 002/17 

 
Rådmannens innstilling 
 
Avtale mellom Hattfjelldal kommune og Hattfjelldal ettersøksring, jfr. F-sak 46/98, sies opp med 
virkning fra 01.06.2017. 

Rådmannen delegeres myndighet til å inngå avtale med hver enkelt godkjent 
ettersøksekvipasje som skal gjennomføre ettersøksoppdrag på vegne av det kommunen. 
 
 
 

 
 
 
Hovedutvalg næring, natur og miljø 22.02.2017: 
 
Møtebehandling: 
Forslag til innstilling, foreslått av Tone Waaler,      Hattfjelldal bygdeliste: 
Avtale mellom Hattfjelldal kommune og Hattfjelldal ettersøksring, jfr. F-sak 46/98, sies opp med 
virkning fra 01.06.2017. 
Leder av HNNM skal i samråd med rådmann inngå nye avtaler med godkjente 
ettersøksekvipasjer. 

 
Forslag til innstilling fra HBL: 
Avtale mellom Hattfjelldal kommune og Hattfjelldal ettersøksring, jfr. F-sak 46/98, sies opp med 
virkning fra 01.06.2017. 
Rådmannen utarbeider utkast til avtale for godkjente ettersøksekvipasjer, som skal utføre 
ettersøksoppdrag på vegne av kommunen. Denne forelegges HNNM til godkjenning før 
utlysning. 
 

 

 

Forslag til innstilling fra Tone Waaler ble stemt over. Den ble vedtatt med 3 mot 2 
stemmer. Etter rådføring med rådmann ble vedtaket funnet ugyldig. 

Hattfjelldal bygdeliste la frem nytt forslag til innstilling. Den ble vedtatt med 3 mot 2 
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stemmer. 

 
NNM- 002/17 Vedtak: 

Avtale mellom Hattfjelldal kommune og Hattfjelldal ettersøksring, jfr. F-sak 46/98, sies 
opp med virkning fra 01.06.2017. 
Rådmannen utarbeider utkast til avtale for godkjente ettersøksekvipasjer, som skal 
utføre ettersøksoppdrag på vegne av kommunen. Denne forelegges HNNM til 
godkjenning før utlysning. 
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Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

04.01.2017 119233 4660_001 
04.01.2017 119279 Avtaleutkast 
 
 

Habilitet: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Formannskapet gjorde i sak 46/98 følgende vedtak: 

Formannskapet godkjenner at det inngås avtale med Hattfjelldal ettersøksring ved 
kontaktperson Alf Tjønna. Som årlig godtgjørelse til ettersøksringen ytes et beløp på kr. 
3000,-. Det inngås avtale som gjelder inntil en av partene sier den opp og da med 
minimum tre måneders varsel. 

Kontaktperson for Hattfjelldal ettersøksring, Alf Tjønna bekreftet i telefonsamtale den 
04.01.2017 at ringen ikke har medlemmer ut over ham selv. 
 
Vurdering: 
I 1998 inngikk daværende leder av naturforvaltningsutvalget  avtale med Hattfjelldal 
ettersøksring. 

Siden avtalen ble inngått har det skjedd mange endringer. Opprinnelig besto Hattfjelldal 
ettersøksring av 3 ekvipasjer(hund og fører). De siste år har det ikke vært en ring,men 
bestått av en ekvipasje/person. Dette etter at de to øvrige ekvipasjer ikke lenger 
eksisterer. Det har ikke vært rekruttering av nye ekvipasjer til ettersøksringen. Det 
aktualiserer at kommunen inngår avtaler med andre enn Hattfjelldal ettersøksring. 
Avtalen med Hattfjelldal ettersøksring kan  sies opp. Dette da «Hattfjelldal 
ettersøksring»  p.t. ikke kan betraktes som en ring.  Den består av et 
medlem/ekvipasje/person. Det inngås avtale med den enkelte ettersøksekvipasje. 

Hvilke regler er det som gjelder for ettersøk utenfor ordinær jakttid, og hvem har 
ansvaret? 

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, herunder § 29 som sier hvor ansvaret 
ligger: 

§ 29.Avliving av skadet storvilt utenom ordinær jakttid eller fellingsperiode 
Den som utenom ordinær jakttid eller fellingsperiode kommer over skadet 
storvilt eller kongeørn som er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli 

frisk, skal umiddelbart melde dette til kommunen. Kommunen skal sørge for 
avliving dersom dyret ikke kan bli friskt. 

Gjelder dette gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn skal kommunen straks 
varsle fylkesmannen og nærmeste politimyndighet. Fylkesmannen og 

politiet kan beslutte at ettersøk skal gjennomføres med særlig kvalifisert 
personell. 

Dersom det felte dyret er hjortevilt eller bever, tilfaller viltet kommunen. 
Dersom det er annet storvilt, tilfaller viltet Viltfondet. 

 
Av dyreetiske hensyn kan det oppstå behov for å avlive vilt som er skadet utenom 
ordinær jakttid og kommunen har ansvar for ettersøk etter sykt eller skadet storvilt. 
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Prinsippene i dyrevelferdsloven ligger til grunn for all avliving av vilt. Dyr skal ikke 
utsettes for unødige lidelser. 
Eksempler på situasjoner hvor det kan være nødvendig å ta ut dyr utenom ordinær 
jakttid: 
· Viltet er påført skade under jakt uten at man har greid å avlive dyret ved ettersøk 
· Dyr som er påkjørt  
· Syke dyr 

 
 
Når kommunen ikke selv har en ettersøksekvipasje må den inngå avtaler for å få utført 
disse oppgavene. Det stilles imidlertid krav til de som skal påta seg ettersøksoppdrag 
på vegne av det offentlige. § 23 i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst sier litt 
om dette: 
 
«§ 23.Krav om godkjent ettersøkshund 
Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent 
ettersøkshund. Fører og hund skal ha bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer i henhold til 
instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer fastsatt av Miljødirektoratet. 
Dersom slik hund ikke medføres under jaktutøvelsen, skal det gjennom skriftlig avtale være sikret tilgang 
innenfor et rimelig tidsrom etter påskyting. Kommunen kan kreve at jeger dokumenterer tilgang til 
godkjent ettersøkshund. 
Ekvipasjer som påtar seg ettersøksoppdrag på vegne av det offentlige skal ha bestått 
godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer. Hundefører må i tillegg ha gjennomført kurset 
«Ettersøk videregående». Krav om gjennomført kurs gjelder ikke registrerte instruktører for kurset 
«Ettersøk videregående». «Ettersøk videregående» består av to deler. Del en er e-læring med 
avsluttende elektronisk prøve og del to er en praktisk utedag. Opptakskrav for del to av kurset er 
at vedkommende har gjennomført del en med bestått elektronisk prøve, er registrert i 
Jegerregisteret, har ført hund til godkjenning og er eller har vært registrert i 
Ettersøkshundregisteret. Kurset «Ettersøk videregående» skal arrangeres i henhold til studieplan 
og instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer fastsatt av Miljødirektoratet. 
Hundefører er godkjent for å ta på seg ettersøk på vegne av det offentlige når vedkommende er 
registrert med kurset «Ettersøk videregående» i Ettersøkshundregistret. 
Instruktør for kurset «Ettersøk videregående» skal ha gjennomført utdanning i henhold til alternativer gitt i 
instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer fastsatt av Miljødirektoratet. 
Lokale lag, foreninger og klubber som er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund eller Norsk Kennel Klub 
kan arrangere kurset «Ettersøk videregående» og kurs for utdanning og godkjenning av instruktører. 
Andre kan etter søknad til Miljødirektoratet bli godkjent som arrangør. 

0 Endret ved forskrifter 16 mai 2012 nr. 433, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 7 mars 
2016 nr. 221, 7 mars 2016 nr. 221 (i kraft 1 april 2016).» 

 
Denne bestemmelsen ble endret 1.april 2016. 

Kommunen bør ha avtale med flere ettersøksekvipasjer. Dette for å ha tilgang på flere 
ekvipasjer når behov oppstår. Pr. i dag er det to hundeførere i Hattfjelldal som er 
registrert med «ettersøk videregående» i Ettersøkshundregisteret. 

 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Saks- og møtekostnader. 
 
Kontering: 
ansvar 625, funksjon 360, prosjekt 3162 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Avtalen med Hattfjelldal ettersøksring sies opp jfr. F-sak 46/98.(Med minimum 3-
måneders varsel). Rådmannen inngår avtale med den enkelte godkjente 

https://lovdata.no/pro/
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ettersøksekvipasje.  
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Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 223, FA - U00 

Arkivsak: <Sas_ArkivSakID> 

JournalpostID: 17/17 

Saksbehandler: Bjarne Haugen 

 
 

Dato: 13.02.2017 

 
 

 
 

Søknad om utsettelse - kulturvegen 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 22.02.2017 003/17 

 
Rådmannens innstilling 
Hovedutvalget for Natur, Næring og Miljø vedtar at Varntresk grendelag gis utsettelse for 
ferdigstilling av prosjektet «Kulturveg langs Røssvatn» til den 19.6.2018. 
Det vil ikke bli gitt ytterligere utsatt frist. 

 
 
 
Hovedutvalg næring, natur og miljø 22.02.2017: 
 
Møtebehandling: 
Tilleggsforslag fra HBL: 
Utsettelse av frist stadfestes i førstkommende møte i fondstyret, som er bevilgende myndighet 
for Vefsnafondet. 
 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Tilleggsforslaget fra HBL ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

 
NNM- 003/17 Vedtak: 

Hovedutvalget for Natur, Næring og Miljø vedtar at Varntresk grendelag gis utsettelse 
for ferdigstilling av prosjektet «Kulturveg langs Røssvatn» til den 19.6.2018. 
Det vil ikke bli gitt ytterligere utsatt frist. 
 
Utsettelse av frist stadfestes i førstkommende møte i fondstyret, som er bevilgende 
myndighet for Vefsnafondet. 
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Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

09.12.2016 118354 Søknad om utsettelse - kulturvegen 
 
 

Habilitet: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Oppsummering av saken: 
Varntresk Grendelag søker nok en gang om utsatt frist for ferdigstilling av prosjekt 
«Kulturveg langs Røssvatn». Prosjektet har tidligere fått to utsettelser, en administrativ 
og en politisk; fra den 31.12.14 til den 31.12.15, og i sak NNM-037/15 til den 
31.12.2016. 
Saken må derfor på nytt legges frem for politisk nivå for behandling. Begrunnelsen for 
søknaden er at avtale om drift av Røssvatnhuset ikke kom på plass før i 2016. Statens 
Vegvesen har vedtatt helårsåpen drift av toalett i Røssvatnhuset i Oslia, som det første i 
fylket. De håper på byggestart våren 2017.  

Det er da ingen spesiell grunn til at søker ikke skal kunne innvilges utsettelse. 
 
Saksopplysninger: 
Varntresk grendelag ved Siri Kobberrød har søkt om ytterligere utsatt sluttfrist på 
prosjekt «Kulturveg langs Røssvatn», uten å angi dato. Prosjektet er første gang 
behandlet i særskilt sak med prosjekt «Kulturveg langs Røssvatn» i 2013. 

Kommunestyret behandlet den 03.04.13 i k.sak 027/13 søknad om kommunal støtte til 
prosjektet. Kommunestyret fattet slikt vedtak: 

«Kommunestyret ser positivt på prosjektet ”Kulturveg langs Røssvatnet”. Kommunen kan ikke være 
prosjekteier eller påta seg administrative, organisatoriske eller driftsmessige forpliktelser som er 
skissert i prosjektbeskrivelsen.  
Som kommunens representant i styringsgruppen velges Ordfører» 

 
Fondsstyret behandlet søknad om økonomisk støtte til prosjektet i sak FoS-001/13 og 
fattet slikt vedtak: 

«Fondsstyret bevilger et tilskudd på inntil kr.500.000, eller inntil 22,5 % av dokumenterte kostnader 
til prosjektet under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på plass…..» 

 
Tilskuddet finansieres fra Vefsnafondet, etter fondets regelverk og i samsvar med tiltaksbrev. 
Tilskuddet kan utbetales i tre terminer, første del når 25 % av kostnadene er dokumenterte. 
Ytterliggere 50% når 75% av prosjektet er gjennomført. Det holdes igjen 25 % av tilskuddet til 
prosjektet er gjennomført og sluttrapport og regnskap foreligger. 

 
Tilskuddet gis slik kontering:  
14700.602.325.6021  
19504.602.325.6021  

 
Med bakgrunn i Retningslinjene for Vefsnafondet ble det inngått tilskuddsavtale hvor 
sluttdato ble fastsatt til 31.12.2014. 

Retningslinjene for Vefsnafondet tillater at det gis utsatt frist for ferdigstilling av 
prosjekter med inntil 1 år.  

Varntresk grendelag søkte i 2014 om utsatt sluttdato på prosjektet. Rådmannen 
innvilget den 18.08.14, i hht tilskuddsavtalen og retningslinjene for Vefsnafondet, 
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utsettelse til 31.12.15. 

 

 

Da grendelaget på nytt søkte utsettelse i 2015 fremmet rådmannen saken for politisk 
nivå, som gjorde følgende vedtak i NNM-037/15:  

«Hovedutvalget for Natur, Næring og Miljø vedtar at Varntresk grendelag gis utsettelse for 
ferdigstilling av prosjekt «Kulturveg langs Røssvatn» til den 31.12.2016.» 

 
Siden prosjektet allerede har fått to års utsettelse på ferdigstilling, fremmes saken på 
nytt til politisk behandling på prinsipielt grunnlag. Ytterligere utsettelse bør behandles 
politisk for å avklare om søknaden under dette prosjektets omstendigheter kan 
imøtekommes. 

Varntresk grendelag oppgir som grunn for søknad om ny utsettelse at planleggingen og 
gjennomføringen av Røssvatnhuset i Oslia tar tid. Først i 2016 fikk grendelaget på plass 
en avtale med Statens Vegvesen (SVV), der SVV har vedtatt helårsåpen drift av 
planlagt toalett i Røssvatnhuset, som det første i fylket. Det jobbes nå med konkret 
løsning som kan la seg realisere i løpet av 2017.  

Prosjektet er også innvilget 220 000,- i SMIL-midler (spesielle miljøtiltak i landbruket), 
her til spesielle tiltak i kulturlandskapet.  Søknad om utsettelse på ferdigstillelse  av 
prosjektet er innvilget i samråd med fylkesmannen i Nordland: 

«Hattfjelldal kommune gir utsettelse med to år. Ny arbeidsfrist settes til 19.6.2018. Det vil ikke bli gitt 
ytterligere utsatt frist.» 
 
Vurdering: 
Rådmannen fremmer saken for NNM fordi søker allerede to ganger er innvilget utsatt 
frist. En ytterligere utsettelse vil ikke ha nevneverdig konsekvens for rest av tilskuddet 
som ikke er utbetalt. 

Det er i søknaden ikke satt noe tidspunkt for utsettelse. Det foreslås derfor at fristen nå 
settes likt med arbeidsfristen i SMIL-bevilgningen, til 19.6.2018.  
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
Kontering: 
Ingen 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Det anbefales at Varntresk grendelag gis utsettelse for ferdigstilling av prosjekt 
«Kulturveg langs Røssvatn» til den 19.6.2018. 
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Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 651, FA - V00 

Arkivsak: <Sas_ArkivSakID> 

JournalpostID: 16/8869 

Saksbehandler: Lisbet Nordtug 

 
 

Dato: 02.02.2017 

 
 

 
 

Avvikling av ordningen med utleie av dyrehenger - alternativ innkjøp 
av ny dyretilhenger 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 22.02.2017 004/17 

 
Rådmannens innstilling 
 

Kommunen avslutter ordningen med utleie av dyrehenger. Den gamle hengeren selges til  
høystbydende med en minimumspris på 5000,-.  

Pengene på «fond dyretilhenger» overføres til «jordbruksfondet». 

 
 
 
Hovedutvalg næring, natur og miljø 22.02.2017: 
 
Møtebehandling: 
Forslag til ny innstilling fra HBL og AP: 
Den gamle dyrehengeren selges til høystbydende over kr. 5000,- 
Det kjøpes inn ny dyrehenger og satsene økes til:  

sats 1: kr 200,- 

sats 2: kr 525,-  

sats 3: kr 1300,- 

Prisen for leie utover to dager holdes uendret med kr 125,- pr. dag. Alle beløp er inkl. mva.  

Det betales ved henting av nøkkel og vognkort. Vedlikehold og andre kostnader knyttet opp mot 
hengeren tas av "Fond dyrehenger". 

 

Forslag til ny innstilling enstemmig vedtatt. 

 
NNM- 004/17 Vedtak: 

Den gamle dyrehengeren selges til høystbydende over kr. 5000,- 
Det kjøpes inn ny dyrehenger og satsene økes til:  
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sats 1: kr 200,- 

sats 2: kr 525,-  

sats 3: kr 1300,- 

Prisen for leie utover to dager holdes uendret med kr 125,- pr. dag. Alle beløp er inkl. 
mva.  

Det betales ved henting av nøkkel og vognkort. Vedlikehold og andre kostnader knyttet 
opp mot hengeren tas av "Fond dyrehenger". 
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Habilitet: 
Det er ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Saksopplysninger: 
Den gamle dyretilhengeren til Hattfjelldal kommune begynner å kreve en del 
vedlikehold. Den ble innkjøpt i 2005 av penger som sto inne på fond for dyrehenger. En 
regnet den gang med at den skulle holde i 10 år, slik at det igjen skulle være nok 
penger på fondet til å kjøpe ny.  

Pr. i dag står det vel 90 tusen inne på fondet.  

Leieprisen har stått uendret siden 2008. 

Vurdering: 
Den gamle dyretilhengeren er ikke i orden og slik den fremstår nå kan ikke kommunen 
fortsette å leie den ut. Den har heller ikke vært til godkjenning hos Statens Vegvesen de 
siste tre årene, noe som er ett krav.  

Den forrige ble solgt da dagens henger ble innkjøpt, det samme bør gjøres denne gang. 
Uansett om en velger å kjøpe ny eller ikke. Den gamle bør selges til en minstepris på kr 
5000,-. Prisen på en ny henger ligger mellom 50 – 75 tusen kroner inkl. mva. Det er 
altså nok penger på fondet til å kjøpe inn en ny hvis det er ønskelig. 

Den første dyrehengeren ble innkjøpt i 1979. Tilskudd til innkjøpet på kr 13.831,- kom 
fra jordbruksfondet, 5000,-, Vefsn meieri 4610,40 og resten kr 4220,76 kom fra 
jordstyrets seks medlemmer, med 703,46 fra hver. Den første dyrehengeren ble 
utskiftet i 1995, og den etter det  igjen i 2005, som er dagens dyrehenger.  

Har prøvd å finne kriterier for bruk av fondet. I 1979 er det satt opp noen regler for utleie 
og leiepriser. Hengeren skulle leies ut etter selvkostprinsippet. Og leien skulle fastsettes 
slik at den skulle dekke alle driftsutgifter og avskrivinger.  

I ettertid er det laget regler om at hengeren bare skal leies ut til gårdbrukere i 
Hattfjelldal, men også til de som har hest på hobbybasis forutsatt at de bor i Hattfjelldal. 
Innkjøp av ny henger skulle gjøres etter ca. 10 år når den gamle var utslitt og det var 
nok penger på fondet.  

I 1979 da den første hengeren ble innkjøpt var det ett stort behov i forhold til flytting av 
dyr på sommeren. Behovet som tidligere var der, er ikke til stede på samme måte i dag. 
Men det er fremdeles en del som bruker hengeren i forbindelse med livdyrsalg/kjøp av 
dyr i storfebesetninger. I tillegg til at den blir brukt til hest og litt til sau. 

Vi har data fra 2002 på hvor mye hengeren har vært utleid.  

År Leid ut i snitt pr. 
år. 

 

2002 - 2006  65 ganger  

2007 - 2011  48 ganger I 2011 var hengeren ute av drift slik at dette året ikke er tatt med. Utleid 3 ganger. 

2012 - 2016  20 ganger I 2016 var hengeren ute av drift en stund pga. at den ble ødelagt. Det kan derfor 
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være at snittet her skulle vært litt høyere. 

 

Det er sendt ut e-post med forespørsel om det er mange som føler behov for å leie 
dyretilhenger. Som forventet var det ikke mange svar vi fikk. Ni svarte at de hadde 
behov for å leie hengeren. Fem svarte at de ikke hadde behov. I tillegg vet vi at det er 
noen som ikke har svart, men som har leid hengeren flere ganger. Behovet er ikke 
lenger så stort, og det er ikke sikkert at dette lenger skal være en kommunal tjeneste.  

Hvis kommunen skal kjøpe inn ny dyrehenger og stå for utleie bør det innføres kontant 
betaling. Prisene for utleie bør økes:  

sats 1 fra kr 187,50 til kr 200,-,  

sats 2, fra kr 500,- til kr 525,- og  

sats 3 økes fra kr 1250 til kr 1300,-.  

Prisen for leie utover to dager holdes uendret med kr 125,- pr. dag. Alle beløp er inkl. 
mva.  

I tillegg bør alt av utgifter i forbindelse med dekkskifte, kjøring til verksted for smårep. og 
godkjenning hos Statens Vegvesen kunne belastes fondet. 

Det er en del regler som gjelder for transport av dyr. Forskrift om næringsmessig 
transport av dyr, FOR-2012-02-08-139, gjelder for transport som gjennomføres av 
profesjonelle transportører og transport som gjennomføres som en del av en 
næringsvirksomhet. Eksempler på næringsvirksomhet er bønder og profesjonelle 
travtrenere. 

I tillegg har vi forskrift om ikke-næringsmessig transport av dyr og transport av 
sirkusdyr, FOR-2012-02-08-129. 

Her gjelder det samme, transportmiddelet  må fremstilles til kontroll minimum hvert 
tredje år hos Statens vegvesen, biltilsynet. 

Her i Hattfjelldal er det så langt en kjenner til ingen som driver med hest som næring. 
Det skulle derfor ikke være nødvendig med Mattilsynets godkjenning, nok med 
godkjenning av Statens Vegvesen. Det må  uansett være transportørens ansvar å ha 
dette i orden, hvis de tenker å transportere dyr utover det som står ovenfor. 

Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Hvis kommunen avslutter ordningen med utleie av dyrehenger, bør innestående beløp 
på fond dyrehenger overføres jordbruksfondet, 25199010.  

Ved innkjøp av ny henger vil det gå med adm. tid ved utleie og utsending av regninger, 
sistnevnte kan unngås ved at det innføres kontant betaling før hengeren leies ut.  

Det må skiftes dekk vår og høst på linje med kommunens andre biler/hengere. 
Hengeren må godkjennes hvert tredje år hos Statens Vegvesen.  

Fondet for dyretilhengeren dekker hele kostnaden for eventuelt innkjøp av ny henger. 
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Kontering: 
art 25699021 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Saksbehandler anbefaler at den gamle hengeren selges. Hvis det skal kjøpes inn ny, 
økes 
satsene, og det innføres kontant betaling. 
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Hattfjelldal kommune ArkivKode: FA - K46 

Arkivsak: <Sas_ArkivSakID> 

JournalpostID: 17/298 

Saksbehandler: Jan Inge Helmersen 

 
 

Dato: 11.01.2017 

 
 

 
 

Fastsettelse av forskrift om åpning av jakt på elg, hjort og rådyr med 
tilhørende minsteareal i Hattfjelldal kommune 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 22.02.2017 005/17 

 
Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i FOR 2016-01-08-12, §§ 5 og 6(hjorteviltforskriften) fastsetter Hovedutvalg for 
næring, natur og miljø forskrift om åpning av jakt på hjortevilt i Hattfjelldal kommune med 
tilhørende minsteareal for den enkelte art. 

 
 
 
Hovedutvalg næring, natur og miljø 22.02.2017: 
 
Møtebehandling: 
Tilleggsforslag fra HBL, foreslått av Tone Waaler,      Hattfjelldal bygdeliste: 
Minsteareal for hjort endres fra 30000 daa til 10000 daa. 

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Tilleggsforslag fra HBL enstemmig vedtatt. 

 
NNM- 005/17 Vedtak: 

Med hjemmel i FOR 2016-01-08-12, §§ 5 og 6(hjorteviltforskriften) fastsetter 
Hovedutvalg for næring, natur og miljø forskrift om åpning av jakt på hjortevilt i 
Hattfjelldal kommune med tilhørende minsteareal for den enkelte art. 
 
Minsteareal for hjort endres fra 30000 daa til 10000 daa. 
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Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

13.12.2016 118451 Rømt hjort 
11.01.2017 119691 Ang. uttalelse vedrørende minsteareal hjortevilt, Susendal 

Ørjedal storviltområde 
16.01.2017 119799 Høringsuttalelse fra Statskog SF 
30.01.2017 120313 Høringsuttalelse i forbindelse med nedsetting av minste 

areal, Hattfjelldal viltområde 
17.02.2017 121416 Utkast forskrift om åpning av jakt på hjortevilt i Hattfjelldal 

kommune (L)(157781) 
 
 

Habilitet: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Oppsummering av saken: 
 
 
Saksopplysninger: 
HNNM besluttet den 07.12.2016( sak 044/16) å legge utkast til forskrift om åpning av 
jakt på elg, hjort og rådyr ut til offentlig ettersyn. 

 

Det har i løpet av høringsperioden innkommet x. antall uttalelser. 
 
Vurdering: 
 

Bakgrunnen for høringen var at gjeldende forskrift, mv_forskrift_2001-05-09-597 om 
åpning av jakt på hjortevilt i kommunen er utdatert. Det er derfor behov for revisjon.  
 
Gjeldende forskrift er en fellesforskrift fra 2001, (FOR-2001-05-09-597), fastsatt av 
Fylkesmannen.Denne forskriften er på mange måter utdatert. Blant annet har det de 
siste år konsekvent blitt brukt et lavere minsteareal enn denne forskriften tilsier ved 
tildeling av fellingstillatelser for elg. Det har blitt gjort da bestandssituasjonen for arten 
tilsier at den tåler hardere beskatning. Samtidig vurderes det satte minstearealet for 
rådyr til å være for lavt. 
Arten hjort har det tidligere ikke vært åpnet jakt på, men foreslås nå.   
Kommunens hjemmel for å fastsette forskrift er hjorteviltforskriftens § 5.Samme 
forskrifts § 6 gir hjemmel for å fastsette minsteareal. 
 
«§ 5.Åpning av jakt på elg, hjort og rådyr 
Kommunen fastsetter forskrift om åpning av jakt på elg, hjort og/eller rådyr i kommunen. 
Ved avgjørelse om åpning av jakt skal det legges vekt på artens bestandsutvikling i 
området og en samfunnsmessig helhetsvurdering i samsvar med § 1. 
§ 6.Fastsettelse av minsteareal for elg, hjort og rådyr 
Kommunen fastsetter minsteareal for elg, hjort og/eller rådyr i forskrift. Det kan 
fastsettes ulikt minsteareal for ulike arter og for ulike deler av en kommune. 
Forslag om endring av minsteareal fremmes innen 15. januar. En eventuell 
forskriftsendring fastsettes av kommunen innen 15. mars.» 
Ut fra § 5 skal det legges vekt på artens bestandsutvikling i området og en 
samfunnsmessig helhetsvurdering i samsvar med § 1.  
Samtidig legger naturmangfoldloven føringer for når kommunen kan åpne for jakt. Før 
kommunen åpner for jakt heter det at høsting bare kan tillates når best tilgjengelig 
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dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd.Dette jfr. 
naturmangfoldlovens § 16.  
 
Nå er situasjonen at for elg og rådyr er det allerede åpnet for jakt. Disse artene har det 
vært jakt på i lang tid og gis ikke nærmere vurdering her. Det blir egentlig en 
videreføring av tidligere jaktåpning på artene, dog foreslås det endring av  minsteareal. 
 
Når det gjelder arten hjort har det ikke vært åpnet for jakt tidligere. Det er imidlertid 
alminnelig kjent at denne arten er i ekspansjon. Også innenfor Hattfjelldal.  Arten er  
observert i omtrent hele kommunen. Kjennskap til utbredelsen stammer dels fra 
muntlige meddelelser, men også skriftlige gjennom sett elg skjema. Det har også vært 
dokumenterte påkjørsler av hjort på vei. 
Det kan være mulige rømninger fra hjorteoppdrett i kommunen. Det har vi ingen 
dokumentasjon på. Det kan også være at etablerte hjortefarmer tiltrekker seg vill hjort. 
Uansett, rømte individer fra hjorteoppdrett er å betrakte som viltlevende, jfr. forskrift om 
hold av vilt i fangenskap, § 4-5 
«§ 4-5.Om rømming 
Vilt som har rømt fra innhegnet område er å anse som viltlevende. 
Eieren har likevel rett og plikt til å fange inn merkete, rømte individer som befinner seg 
innenfor en avstand av 5 km fra det innhegnete området. Eier bærer selv kostnadene 
forbundet med dette. Slik innfanging kan bare skje innen 1 måned etter rømming. Eier 
kan ikke påberope seg rett til rømte individer som felles under ordinær jakt. 
Melding om vilt som har rømt fra innhegnet område, skal straks gis til kommunen. 
Eieren plikter også umiddelbart å rapportere til de samme instanser om innfanging av 
rømte dyr. Kommunen kan føre slik kontroll med innfangingen som den finner 
nødvendig.» 
Som det fremgår av forskriften er det merkete hjort en eventuell eier har rett og plikt til å 
fange inn. Denne retten er tidsbegrenset og innenfor en gitt avstand fra det innhegnede 
område. Umerkede individer utenfor innhegningen er å betrakte som vilt. 
Det har fra veterinærhold blitt uttrykt bekymring for utbredelsen av hjort. Spesielt er 
bekymringen knyttet til mulig smitte fra hjort til småfe. 
Det beiter småfe i stort sett hele kommunen. Det er kjent at hjernemark kan smitte 
småfe som beiter i hjorteområde. Veterinærinstituttet har ved flere tilfelle påvist 
hjernemark fra hjort som årsak til hjerneskade og lammelse hos sau og geit. Ved å åpne 
for hjortejakt utvises en aktiv føre var holdning til mulige smitter til beitedyr. 
 
Nabokommunen Grane har i flere år hatt åpning for hjortejakt. Den jaktåpningen er 
begrenset geografisk. Det gjelder i grenseområdene til Vefsn. 
Ved å åpne opp for jakt på hjort vil grunneiere kunne organisere seg i vald for jakt på 
hjort, likedan som f.eks vald for elg og rådyr. Godkjennelse av vald og eventuell tildeling 
av fellingstillatelser skjer etter hjorteviltforskriftens bestemmelser, §§ 9 og 18. 
 

Kommentar til de innkomne høringsuttalels: 
En uttalelse er knyttet til opplevde plager av hjort, og gis ikke nærmere kommentar her. 
 
De 3 øvrige uttalelser kommer fra representanter fra jaktrettshavere, henholdsvis Hattfjelldal 
viltområde, Susendal/Ørjedal storviltområde og Statskog SF. 
 
Alle 3 har den oppfatning at rådyrbestanden er såpass liten at minstearealet må være høyere 
enn 3000 daa. Saksbehandler slutter seg til den vurderingen, og foreslår at minstearealet for 
rådyr settes til 10 000 daa. 
 
Når det gjelder de øvrige artene, elg og hjort, er det bare Statskog som har synspunkter på 
fastsettelse av minstearealet. 
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Saksbehandler slutter seg til de vurdseringene Statskog har kommet med. Det foreslås derfor at 
minstearealet for elg i området øst for Røsvatn og nord for Krutåga/Krutvatn senkes til 8000 
daa. 
 
Videre at det for hjort settes til 30 000 daa. 

 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Saks- og møtekostnader. 
 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Forskriften anbefales fastsatt med de justeringer av minsteareal som er avledet av 
høringsinstansenes innspill/uttalelser. 
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Hattfjelldal kommune ArkivKode: FA - K46 

Arkivsak: <Sas_ArkivSakID> 

JournalpostID: 17/1287 

Saksbehandler: Jan Inge Helmersen 

 
 

Dato: 14.02.2017 

 
 

 
 

Søknad om endring av valdgrenser, Susendal Ørjedal -Statskog sør- 
ny behandling 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 22.02.2017 006/17 

Hovedutvalg næring, natur og miljø   

 
 
 
 

 
 
 
Hovedutvalg næring, natur og miljø 22.02.2017: 
 
Møtebehandling: 

Utsatt til 07.03.17. 
 
NNM- 006/17 Vedtak: 
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Hattfjelldal kommune ArkivKode: FA - K46 

Arkivsak: <Sas_ArkivSakID> 

JournalpostID: 17/1288 

Saksbehandler: Jan Inge Helmersen 

 
 

Dato: 14.02.2017 

 
 

 
 

Videreføring av Susendal Ørjedal storviltområde, krav fra Susendal 
Ørjedal storviltområde av 14.06.2016 , 2.gangs behandling 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 22.02.2017 007/17 

Hovedutvalg næring, natur og miljø   

 
 
 
 

 
 
 
Hovedutvalg næring, natur og miljø 22.02.2017: 
 
Møtebehandling: 

Utsatt til 07.03.17. 
 
NNM- 007/17 Vedtak: 
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