
 Side 1 av 36 

 

Hattfjelldal kommune 

 

 

Møtebok 
for 

 

Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø 
Møtested: Røsvatn 
Dato: 19.03.2013 
Tidspunkt: 19:30 – 22:30 
 
 
 
 
Medlemmer 
 AP- Finn Ove Hofstad(leder) 
 AP- Sølvi Andersen (representant) 
 SP- Terje Daleng (representant) 
 SP- Tone Waaler (representant) 
 SV- Morten Bolstad(nestleder) 
 
Forfall: 
 
 
 Fra administrasjonen møtte: 
  Rådmann  Stian Skjærvik 
  Sekretær Jan Inge Helmersen 
 

Av  5 medlemmer møtte 5 Totalt frammøtte: 5 

 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
Sak nr. Sakstittel 
008/13 Referatsaker 
009/13 Søknad om støtte til studietur 
010/13 Samarbeidsprosjekt Kulturvegen langs Røsvatnet 
011/13 Søknad om støtte fra Hattfjelldal jordbruksfond 2013 
012/13 Deling av eiendom med flere registernummer. 
013/13 Søknad skadefelling av elg-Even Hagen 
014/13 Søknad om dispensasjon fra verneforskrifter i forbindelse drift og vedlikehold 

av høyspentanlegg-Helgelandskraft AS 
015/13 Prosessplan for utarbeidelse av næringsplan 
016/13 Motorferdsel i forbindelse med vedlikehold og ettersyn av kraftledninger i 

Favnvassdalen LVO og Storslettmyra NR vIStatnett SF 
 
Underskrifter: 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

DATO- 
13/350 
13/1908 
Jan Inge 
Helmersen 
12.03.2013 

 

Referatsaker 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 19.03.2013 008/13 

 
 
 
Vedtak 
Referater/meldinger tas til orientering. 
 
19.03.2013 Hovedutvalg næring, natur og miljø 
 
Møtebehandling: 
I tillegg til de i sakskartet oppsatte referatsaker ble følgende saker referert: 

 Muligheten for kjøp av ”sett elg brosjyre” 

 Søknad om fjerning av abbor fra tjern i Hattfjelldal 

 Søknad om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, NGU 
 
NNM-008/13 Vedtak: 
Referater/meldinger tas til orientering. 
 
Refererte skriv og meldinger: 

Nr Dok.ID T Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 13/1394 U 20.02.2013 Hattfjelldal Jakt- og 

Fiskelag 

Retur av  søknad utvidelse av 

revejakt i Hattfjelldal 

kommune 2013 

2 13/1317 I 15.02.2013 Direktoratet for 

naturforvaltning 

Høring - Endring i forskrift 

av 20. august 2007 om jakt, 

felling, fangst og fiske på 

statsgrunn 

3 13/1755 S 08.03.2013  Produksjonstilskudd i 

jordbruket 31.07.12 - klage 

4 13/1424 I 20.02.2013 Vefsn Jeger og 

Fiskeforening, v/Geir 

Schei 

Søknad om fritak fra 

båndtvang! 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FE-223, FA-U01 
13/129 
13/1223 
Bjarne Haugen 
13.02.2013 

 

Søknad om støtte til studietur 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 19.03.2013 009/13 

 
   

Rådmannens innstilling 
 
Saksbehandler legger frem følgende forslag til vedtak: 
 

 Mosjøen Videregående skole, avd Hattfjelldal, innvilges tilskudd på kroner 55.000 til 
studiereise til Island. 

 

 Tilskuddet belastes Tiltaksfondet og konteres slik:  14700.600.325.
 40.000,- 

19432.600.325          -40.000,- 
 
                                            Og Jordbruksfondet slik:           14701.623.329  15.000,- 
                                                                                              19531.623.329 -15.000,- 
 

 Tilskuddet gis på de vilkår som gjelder for økonomisk støtte fra Tiltaksfondet og 
Jordbruksfondet, og i henhold til de retningslinjer og vilkår som fremkommer av 
tilsagnsbrevet. Jfr. vedtektene. 

 

 Særskilte skriftlige vilkår settes, og innebærer at: 
 

 
Søker kan anmode om utbetaling av inntil 50 % av tildelt tilskudd etter fremlagt 
dokumentasjon om fremdrift og utgifter i tilsvarende størrelsesorden.  

 

 Tilskuddet gjelder til 31.12.2013. Dersom sluttrapport og godkjent regnskap ikke er 
levert før den datoen, faller tilbudet om tilskudd bort i sin helhet. 

 
19.03.2013 Hovedutvalg næring, natur og miljø 
 
Møtebehandling: 
Etter debatt kom utvalget fram til følgende omforente vedtak: 
Mosjøen videregående skole, avdeling Hattfjelldal innvilges et tilskudd kr. 1800,- pr. deltaker 
med bostedsadresse Hattfjelldal i forbindelse med studiereise til Island. Oppad begrenset til 
55.000 kr. 
Rådmannen gjør forholdsmessig kontering innenfor Tiltaksfond og jordbruksfond. 
 
NNM-009/13 Vedtak: 
Mosjøen videregående skole, avdeling Hattfjelldal innvilges et tilskudd kr. 1800,- pr. deltaker 
med bostedsadresse Hattfjelldal i forbindelse med studiereise til Island. Oppad begrenset til 
55.000 kr. 
Rådmannen gjør forholdsmessig kontering innenfor Tiltaksfond og Jordbruksfond. 
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Habilitet i forvaltningen: 

Næringsrådgiveren samarbeider med Mosjøen Videregående skole om prosjektet, slik at hun er 

inhabil i denne saken. NTK-leder Bjarne Haugen er derfor saksbehandler. 
 
Oppsummering av saken: 

Det er den 25.1.2013 levert søknad fra Mosjøen Videregående skole, avd Hattfjelldal v/Laila 

Hoff og kommunens næringsrådgiver Sigridur Sigursveinsdottir, om tilskudd til studiereise, på 

kroner 40.000 til finansiering av reisen og kr 20.000 til å dekke arbeid og reiseutgifter for 

næringsrådgiveren.  

Prosjektet er studietur til Island i åtte dager, med elever og ansatte fra ”landbruksskolen” i 

Hattfjelldal, og for bønder i kommunen. Målet med turen er: 

- Knytte sterkere bånd mellom elevene og primærnæringen 

- Øke rekruttering til landbruket i Hattfjelldal 

- Bygge nettverk innad i gruppen og med aktører på Island 

- Få inspirasjon til økt aktivitet innen tilleggsnæringer knyttet til landbruk. 

- Styrke kvinnesatsing innen tilleggsnæringer i kommunen  

- Øke videreforedling på sikt.  

- Øke lysten og interessen for å skape lokale arbeidsplasser. 
 
Saksopplysninger: 

Mosjøen videregående skole (MVS) avd. Hattfjelldal har i dag tre ansatte og 12 skoleplasser. De 

tilbyr VG1 kurs i Naturbruk, med landbruk og reindrift, samt to dagers kurs i førerkort klasse S. 

Skolen har ingen gård eller driftsenhet på rein, men har i alle år hatt et fantastisk samarbeid med 

primærnæringene, slik at bønder og reineiere tar imot våre elever og gir dem praktisk opplæring 

seks uker av skoleåret, noe som er helt unikt i et forhold en elev – en lærer. 

 

Skolen har kjempet mot nedleggelse mange ganger, men feirer 30 års jubileum i år. Det å 

opprettholde et desentralisert skoletilbud krever mye arbeid for å sikre elevtilgangen, og 

Hattfjelldal er en liten kommune med få avgangselever. Elevene har kommet fra hele landet, fra 

Svanvik i nord til Kristiansand i sør, men hovedtyngden kommer fra Helgeland. 

 

MVS avd. Hattfjelldal har helt klart medvirket til at vi i dag har primærnæringer i god drift, men 

primærnæringene har også bidratt til at vi har et videregående skoletilbud uten sidestykke. 

Dette er et samarbeid skolen ønsker å utvikle til økt satsing på lokal verdiskaping i fremtiden. 

På grunn av det tette samarbeid, og ønske om å kunne bidra til økt inspirasjon og nytenking, har 

leder for MVS-avdelingen og næringsrådgiveren planlagt studietur for både yrkesutøvere og 

skoleelever. Planen er å se på tilleggsnæringer og arbeidsplasser for kvinner og ungdom med 

landbruk som utgangspunkt, og legge grunnlag for et videre samarbeidsfora hvor ideer for hva 

man kan starte å utvikle etter turen.  

 

Det overordna målet med turen er å skape flere varige arbeidsplasser basert på lokale ressurser. 

Man mener at en studietur med både elever fra skolen og aktive aktører innen primærnæringen 

vil bidra sterkt til rekruttering til landbruket i Hattfjelldal, ved å knytte bånd i en felles 

opplevelse. Skolen har i år en elev med tilknytning til Island.  

 

I vedlagte budsjett for turen fremkommer det at totalkostnaden for turen er beregnet til kr 

550.000,- med 30 deltagere, inkludert sjåfører og guider. Det tilsvarer kostnader på ca 18.000 

kroner per deltager. Da er alt tatt med, slik at deltagerne kun trenger lommepenger under turen. 

Inklusivt i summen er også alt det for- og etterarbeid som kreves for å arrangere en slik tur, både 

fra skolens og kommunens side.  

 

I finansieringsbudsjettet er det regnet med egeninnsats fra Hattfjelldal kommune som inkluderer 

næringsrådgiverens lønn og reise, tilsvarende kr 20.000,-, samt reint tilskudd fra Tiltaksfondet på 

kr 40.000,-. 
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Prosjektet har allerede fått tilskudd fra IHR på kr 50.000 til turen, og svar fra fylkeskommunen 

er å vente i løpet av mars måned. 

 

Finansieringsbudsjett: 

 Finansiering:  Kr % 

Egeninnsats Laila/landbruksskolen 75 000 14 

Egeninnsats H.dal kommune v/næringsrådg 60 000 11 

Egenandel deltagere 150 000 27 

Egeninnsats totalt 285 000 52 

      

Støtte IHR 50 000 9 

Støtte Fylkeskommunen 200 000 36 

Støtte Hattfjelldal jordbruksfond 15 000 3 

Ekstern støtte totalt 265 000 48 

      

Finansiering totalt 550 000   

 

 
Vurdering: 

Primærnæringene er i Hattfjelldal meget viktige næringer. Både i landbruk og reindrift er det 

unge optimistiske drivere, som ser fremover og videreutvikler seg i takt med de endringer 

samfunnet krever av dem. Ved å reise i lag på en studietur, vil man kunne utnytte ungdommens 

pågangsmot, med de mer erfarne praktikere. Man vil knytte bånd for fremtidig samarbeid, både 

som yrkesutøvere, og mulig arbeidskraft til primærnæringen. 

 
Vi har en del store sauebruk i kommunen, mange av disse vil ha nytte av en studietur til Island, 
for å se på tekniske løsninger, både innendørsmekanikk og håndtering av større mengder dyr. 
Hvor mange brukere som kan delta gjenstår imidlertid å se, da turen er lagt til tidlig 
lammesesong. 

 

Kommunen støtter allerede prosjektet i form av næringsrådgiverens innsats med forberedelser og 

etterarbeid. Forberedelser bare i 2012 stipulert til kr 14 000. Dette er avklart med arbeidsgiver og 

er uavhengig av den støtten det nå er bedt om tilskudd til. Arbeidsgiver ser imidlertid ikke at det 

tilligger næringsrådgivers arbeidsoppgaver å være reiseguide og tolk under studiereiser. Dette er 

imidlertid rådmannens anliggende og ikke gjenstand for behandling i nemnden. 
 

NNM bes ta stilling til om det skal gis tilskudd fra Tiltaksfondet på kr 40.000,-. 

 

I vedtektene for Tiltaksfondet pkt 2, kulepunkt 5, står det at det kan gis tilskudd til: 

 

 ”Nettverksdannende tiltak. Med dette menes tiltak som næringskafe, studiereiser, felles 

markedsføringsarbeid … ”  

 

I retningslinjene for Tiltaksfondet står følgende: 

 

”Administrative vedtak: 

Søknader hvor omsøkt støttebeløp ikke overstiger kroner 50 000, behandles administrativt 

der det finnes tidligere politisk behandling av lignende saker.” 

 

Dermed faller studietur innunder Tiltaksfondets vedtekter, men da det ikke finnes tidligere 

politisk behandling av lignende sak, fremmes den for nemnden. 
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Saksbehandler vurderer også at tiltaket kommer inn under de fleste kriterier som 

skal legges til grunn for tildeling, i henhold til retningslinjene for fondet. 

 

Prosjektet kan ikke sies å ha noen konkurransevridende effekt overfor bedrifter i Hattfjelldal. 

Eventuell konkurranse må da sees opp mot eksterne reiselivsaktører som arrangerer slike turer. 

Da denne turen er skreddersydd til målgruppen, kan man ikke se at det finnes lignende tilbud 

andre steder.  

 

Det søkes støtte fra Hattfjelldal Jordbruksfond også: 

 

Hattfjelldal Jordbruksfond må ikke forveksles med kommunens næringsfond. Jordbruksfondet er 

et fond på kr 270.000,- og kun rentemidlene kan brukes. Rentemidlene skal fremme jordbruket i 

Hattfjelldal. 

 

Pkt.3 Rentemidlene som står til rådighet bør helst deles ut til lag eller felles tiltak der de 

interesserte er jordbrukere og tiltaket har til formål å fremme landbruket i Hattfjelldal. Det kan 

og deles ut til enkeltpersoner som har sitt hovedyrke i landbruket. 

 

Videre i punkt 4 står det; 

”Med felles tiltak som nevnt i punkt 3. tenker en særlig på alle tiltak som jordbruket i hele 

kommunen vil ha nytte av. Videre kan det gis tilskudd til lag og foreninger som fremmer 

interessen for jordbruket og enkeltpersoner som satser på ei utdanning innen landbruket. 

 

Studiereisen faller inn under Jordbruksfondets vedtekter, ”landbruksskolen” i Hattfjelldal er en 

god ambassadør for kommunen og fremmer jordbruket i kommunen. De har et godt samarbeid 

med kommunens bønder. Elever utenbygds fra får forhåpentlig godt inntrykk av kommunen og 

formidler dette videre. Sigridur Sigursveinsdottir opplyser også at hvis ikke reisen får nok 

deltakere vil de henvende seg til nabokommunene og tilby plasser til eventuelle nye praksisverter 

som vil etablere et fremtidig samarbeid med ”landbruksskolen”. 

 

 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Administrativ konsekvenser er avklart med arbeidsgiver og definert innen næringsrådgivers 
arbeidsområde.  
Innvilget søknad belastes Tiltaksfondet og danner presedens for tilsvarende saker.  
 
Kontering: 
 
Tiltaksfondet: 
14700.600.325. 40.000,- 
19432.600.325          -40.000,- 
 
Jordbruksfondet: 
14701.623.329  15.000,- 
19531.623.329 -15.000,- 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Saksbehandler legger frem følgende forslag til vedtak: 
 

 Mosjøen Videregående skole, avd Hattfjelldal, innvilges tilskudd på kroner 55.000 til 
studiereise til Island. 
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 Tilskuddet belastes Tiltaksfondet og konteres slik:  14700.600.325  40.000,- 
19432.600.325 -40.000,- 

 
og Jordbruksfondet slik:   14701.623.329  15.000,- 

19531.623.329 -15.000,- 
 

 Tilskuddet gis på de vilkår som gjelder for økonomisk støtte fra Tiltaksfondet og 
Jordbruksfondet, og i henhold til de retningslinjer og vilkår som fremkommer av 
tilsagnsbrevet. Jfr. vedtektene. 

 

 Særskilte skriftlige vilkår settes, og innebærer at: 
 
Søker kan anmode om utbetaling av inntil 50 % av tildelt tilskudd etter fremlagt 
dokumentasjon om fremdrift og utgifter i tilsvarende størrelsesorden.  

 

 Tilskuddet gjelder til 31.12.2013. Dersom sluttrapport og godkjent regnskap ikke er levert 
før den datoen, faller tilbudet om tilskudd bort i sin helhet. 

 

 
 

 
 
 
Bjarne Haugen 
avdelingsleder 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FE- 
12/678 
13/1465 
Hilde Dalen 
25.02.2013 

 

Samarbeidsprosjekt Kulturvegen langs Røsvatnet 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 19.03.2013 010/13 

Kommunestyret 03.04.2013  

  
  
Rådmannens innstilling 
Kommunestyret ser positivt på prosjektet ”Kulturveg langs Røssvatnet”. Kommunen kan ikke 
være prosjekteier eller påta seg administrative og organisatoriske forpliktelser som er skissert i 
prosjektbeskrivelsen.  
 
Kommunestyret 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 
 
19.03.2013 Hovedutvalg næring, natur og miljø 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling, avsnitt 1 ble endret til følgende: 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. 
 
Det ble av representanten Daleng framlagt følgende alternative innstilling til 2.avsnitt: 
”Kommunestyret bevilger et tilskudd på inntil 300.000,- eller inntil 25 % av dokumenterte 
kostnader til prosjektet under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på plass. Det legges 
da til grunn at Røsvasshuset utgår av prosjektet. 
 
Votering: 
3 stemmer for Rådmannens reviderte innstilling. 
2 stemmer for representanten Daleng sitt alternativ. 
Daleng sitt forslag falt. 
  
 
NNM-010/13 Vedtak: 
NNM utvalget gir følgende innstilling til Kommunestyret: 
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.  
 
Kommunestyret 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.  
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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 
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Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
11.03.2013 64151 Varntreskveien - prosjektbeskrivelse 2013.docx 
 
Oppsummering av saken: 
Grendelaget i Varntresk har tatt initiativ til å få vegen fra Oslia til Varntresk tilrettelagt for 
reisende. De har nedlagt et stort arbeid og er nå ferdig med prosjektbeskrivelsen og er begynt å 
søke midler for å komme i gang. 
 
Saksopplysninger: 
Saken ble behandlet av formannskapet den 6. juni 2012 og hadde følgende vedtak: 
 

 
 
I denne saksframstillinga ble det drøftet om prosjektets muligheter for å bli en nasjonal turistveg. 
”Det å opprette en turistveg er noe Stortinget gjør. Og ved henvendelse i sin tid til 
departementet, ble det klart at turistveger, var det for tiden ingen planer om å utvide i antall:” 
sitat FS 48/12.  Denne ordningen er i tillegg forbeholdt riksveger og ikke fylkesveger. 
 
Den 4.10.12 kom det første utkast til prosjektplan fra grendelaget og høsten og vinteren har 
vært brukt til å utforme en prosjektplan som var så konkret at den kunne brukes som grunnlag 
for søknad for å få ut midler. Den 24.02 kom det siste utkastet til prosjektplan fra Varntresk 
grendelag.  
 
Prosjektets målsetting: 
Overordnet mål er at vegstrekningen skal bli en fremtidig attraksjon for kommunen. 
Prosjektet vil også  

 Styrke eksiterende næringsutøvere langs vegen og gi muligheter for nyetablerere 

 Øke trivselen for fastboende og ønske om å flytte tilbake til hjembygda 

 Gi muligheter for alle å komme seg ut i den vakre naturen med tilrettelegging 

 Gi muligheter til å sette seg inn i kulturen og historien rundt Røssvatnet  

 
Viser for øvrig til en fyldig prosjektbeskrivelse som er vedlegg til saken. 
Det er Asgeir Almås som har vært kommunens representant i styringsgruppen i det arbeidet 
som er gjort i forprosjektperioden. 
 
Vurdering: 
Saken har gjennomgått en grundig og lang prosess. Prosjektet er spenstig og omfatter noe mer 
enn for eksempel Villmarksveien og Krutfjellvegen. Erfaringer spesielt for Krutfjellvegen, var at 
ansvar for vedlikehold og drift av installasjonene var noe uklar i starten.  
Her har prosjektet tatt høyde for å fordele ansvaret for etterbruk og det er meget positivt. 
 
I prosjektbeskrivelsen er Hattfjelldal kommunes ansvar beskrevet og en må ta stilling til 
følgende punkter: 
 
Er slike prosjekt et kommunalt ansvar?  
Vi har tidligere påtatt oss ansvar for prosjekt som ikke inngår i kommunen drift. Kan nevne 
Muligheter Susendal og Krutfjellvegen, men disse var i en tid da kommunens økonomi stod 
sterkere. I dagens situasjon er det meget vanskelig å argumentere for at dette er en del av 
drifta. 
 
Prosjekteier. Regnskapsansvarlig 
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Hattfjelldal kommune er her foreslått som prosjekteier og regnskapsansvarlig. 
Dette innebærer en større regnskapsmessig sak, der investeringer, lønn og andre utgifter må 
inngå. Dersom denne modellen blir valgt, må en ha en egen budsjettsak senere.  
Det å være prosjekteier innbefatter også at kommunen eier alle installasjoner. Denne modellen 
innbærer mye arbeid på administrasjonen og NTK.  
Samtidig er det mest ryddig og oversiktig at kommunen tar ansvar for økonomien dersom den 
også skal være prosjekteier.  
 
Vedlikehold av Røsvasshuset 
Hvis kommunen skal ha vedlikehold av Røssvasshuset, må det inn i dagens budsjett. Det ser ut 
som det blir vanskelig, for ikke å si umulig. Egen budsjettsak. 
 
Hvem fra kommunen kan være i styringsgruppa? 
I saken må det inngå hvem fra kommunen som skal sitte i styringsgruppa. Slik som saken er i 
dag er det vanskelig å se hvem dette skal være. Dersom en i næringssaker definerer at det skal 
generere arbeidsplasser/økt omsetning, er ikke dette en ordinær næringssak Prosjektet kan 
ikke dokumentere at det ligger inntjening for aktørene i Varntresk, eller at det blir arbeidsplasser 
av dette. Hvis næringsrådgiver skal vær kommunens representant, må hennes arbeidsoppgaver 
omprioriteres. Prosjektet kan defineres som et kulturprosjekt. Men også på dette området er 
kapasiteten sprengt. 
Om det er en politisk representant som kan tenke seg å sitte i en slik styringsgruppe, er det en 
grei sak. 
 
Utarbeidelse av kart og brosjyrer 
På dette området foregår det allerede noe arbeid og en ser ikke bort fra at kommunen kan være 
delaktig i det arbeidet som skal skje 
 
Her er det tre klare alternativer: 
 
Alternativ 1 
Hattfjelldal kommune godkjenner prosjektbeskrivelsen og inngår som en part i arbeidet med 
Varntreskvegen.  
Vi bevilger penger og påtar oss de forpliktelsene som er beskrevet i prosjektbeskrivelsen. 
 
Alternativ 2 
Hattfjelldal kommune bidrar økonomisk med penger i prosjektet, men kan ikke inngå som part. 
 
Alt i alt er det lite som tilsier at andre alternativ enn nr. 2 er realiserbart.  
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Tilskudd på 500.000 til prosjektet, hentet fra Vefsnafondet, jfr §3 i fondsreglene. Eventuelle 
kostnader med vedlikehold og strøm. Dersom kommunen påtar seg økonomisk ansvar for 
prosjektet på noen måte, vil det tilkomme tidsbruk i de avdelinger som blir involvert. 
 
Kontering: 
14700.602.325.6021 
19504.602.325.6021 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Hattfjelldal kommune bevilger inntil 500.000, eller 22,5 % av dokumenterte kostnader til 
”Utsmykking langs Varntreskvegen” under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på 
plass.  
 
Prosjektet får tilskudd fra Vefsnafondet, etter fondets regelverk og i samsvar med tiltaksbrev. 
Tilskuddet kan utbetales i tre terminer, første del når 25 % av kostnadene er dokumenterte, 
andre del lenger ut i prosjektet. Det holdes igjen 25 % av tilskuddet til prosjektet er gjennomført 
og sluttrapport og regnskap foreligger. 
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Dersom prosjektet får annet omfang enn det som er skissert, vil det kunne få 
innvirkning på tilskuddsbeløpets størrelse. 
 
Hattfjelldal kommune kan ikke være prosjekteier eller påta seg forpliktelser som er skissert i 
prosjektbeskrivelsen. Prosjektbeskrivelsen bør derfor omarbeides, og det bør fremskaffes 
skriftlige avtaler mellom de parter som deltar i prosjektet, hvor det fremkommer ansvarsfordeling 
og forpliktelser. 
 
Som kommunal representant i styringsgruppa velges___________________________ 
 
 
 
 
Hilde Dalen   Sigridur Sigursveinsdottir 
konsulent   Næringsrådgiver 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
Saksbehandler 
Dato: 

FE-223, FA-V10 
13/128 
13/1520 
Lisbet Nordtug 
27.02.2013 

 

Søknad om støtte fra Hattfjelldal jordbruksfond 2013 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 19.03.2013 011/13 
   

Rådmannens innstilling 
 henhold til vedtektene for Hattfjelldal Jordbruksfond vedtatt av kommunestyre 20. desember 
2000 innvilges omsøkte tilskudd på kr 2000,- til trivsels- og fagtur til Vega.  
 
Tiskuddet belastes Jordbruksfondet og konteres: 14701.623.329  2000,- 
                                                                               19531.623.329 -2000,- 
 
Før tilskuddet utbetales må dokumenterte utgifter fremvises, frist 19.3.2015. 
 
19.03.2013 Hovedutvalg næring, natur og miljø 
 
Møtebehandling: 
Saken utgår, tas ikke til realitetsbehandling. 
 
NNM-011/13 Vedtak: 
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Habilitet i forvaltningen: 
 
Saksopplysninger: 
Den 4. februar mottok kommunen en e-post fra Hattfjelldal produsentlag der de søkte om 
tilskudd til en trivsels- og fagtur til Vega. Turen er kostnadsberegnet til kr 68 000,- og det søkes 
om et tilskudd på kr 2000,- fra Hattfjelldal kommune. 
 
Følgende budsjett ligger til grunn: 
Overnatting og mat   45 000,- 
Båt       1 500,- 
Guide       1 500,- 
Skyss     20 000,- 
Totalt      68 000,-  
 
Egenandelen er på kr 44 000,-, og det søkes om eksternt støtte på 24 000 kroner. 
 
Vurdering: 
Søknaden må vurderes å komme inn under kriteriene for Hattfjelldal jordbruksfond. I vedtektene 
 pkt. 3 står det at: Rentemidlene som står til rådighet bør helst deles ut til lag eller felles tiltak 
der de interesserte er jordbrukere og tiltaket har til formål å fremme landbruket i Hattfjelldal. Det 
kan og deles ut til enkeltpersoner som har sitt hovedyrke i landbruket.  
 
I pkt. 4 står det at: Med felles tiltak som nevnt i pkt. 3 tenker en særlig på alle tiltak som 
jordbruket i hele kommunen vil ha nytte av. Videre kan det gis tilskudd til lag og foreninger som 
fremmer interessen for jordbruket og enkeltpersoner som satser på ei utdanning innen 
landbruket. 
 
Det er Hattfjelldal produsentlag som står som søker, men dette er en tur for alle bønder i 
Hattfjelldal kommune. Faglig innslag på turen er en omvisning på meieriet på Sømna og en tur 
innom Hildurs Urterarium. Ellers vil det sosiale samværet ha størst fokus. Om det fremmer 
interessen for jordbruket i Hattfjelldal kan kanskje diskuteres. Men det gjør at det blir triveligere 
å være en av aktørene i jordbruket. Effekten av en slik tur vil være en mer fornøyd bonde og det 
er positivt med tanke på neste generasjon. Dette vil da i neste omgang fremme interessen for 
jordbruket. Det er dessuten ikke så ofte at hele bondestanden har anledning til å treffes i slike 
sammenhenger og få en felles opplevelse.  
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Ingen administrative konsekvenser utover etterbehandling av evt. innvilget søknad. Innvilget 
søknad belastes Jordbruksfondets rentemidler.  
 
Kontering: 
14701.623.329  2000,- 
19531.623.329 -2000,- 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Søknaden kommer inn under regelverket og omsøkte tilskudd tilrås gitt. 
   
 
 
Lisbet Nordtug 
landbruksveileder 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
Saksbehandler: 
 
 
Dato: 

GBNR-57/5, 
GBNR-81/5 
13/87 
13/1697 
Hilgunn Anita 
Iversen 
07.03.2013 

 

Deling av eiendom med flere registernummer. 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 19.03.2013 012/13 

 
   

Rådmannens innstilling 
Det fremmes slikt forslag til uttale til fylkesmannen: 
Landbrukseiendommen med to tilknytta grunneiendommer: 81/5 og 57/5 er å anse som en 
driftsenhet og kan ikke splittes, jfr jordloven § 12 fjerde ledd. 
 
Vedtaket begrunnes med hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. 
 
19.03.2013 Hovedutvalg næring, natur og miljø 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig forkastet. 
Leder Hofstad fremmet følgende endringsforslag i forhold til Rådmannens innstilling: 
 
”Det fremmes slikt forslag til uttale til fylkesmannen: 
Landbrukseiendommen med to tilknytta grunneiendommer: 81/5 og 57/5 er å anse som en 
driftsenhet og kan ikke splittes, jfr jordloven § 12 fjerde ledd. 
Eiendommen kan deles forutsatt at 81/5 selges som tilleggsjord til Håvard Sjåvik og at 57/5 
fradeles 5 dekar til Rune Kristiansen og resten av enheten siden solgt som tilleggsjord til naboer 
i nærheten av eiendom.” 
 
Representanten Daleng fremmet følgende alternativ: 
”Landbrukseiendommen med to tilknytta grunneiendommer 81/5 og 57/5 anser vi som 2 
enheter. Konsesjonssøknad fra Håvard Sjåvik blir behandlet som omsøkt. 
Votering: 
Representanten Daleng sitt forslag:  3 
Leder Hofstad sitt forslag:  2 
 
Hofstads forslag falt. 
 
NNM-012/13 Vedtak: 
Landbrukseiendommen med to tilknytta grunneiendommer 81/5 og 57/5 anser vi som 2 enheter. 
Konsesjonssøknad fra Håvard Sjåvik blir behandlet som omsøkt. 
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Habilitet i forvaltningen: 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
17.01.2013 62029 Kjøpekontrakt 
17.01.2013 62028 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 81 bnr 5 - 

Rundmoen 
11.03.2013 64177 gbnr 81 5 og 57 5.pdf 
11.03.2013 64178 Oversikt Bjørkli Rundmo Sørlia.pdf 
 
Oppsummering av saken: 
Kommunen har mottatt søknad om konsesjon for erverv av gnr. 81 bnr. 5 i Hattfjelldal fra 
Håvard Sjåvik som driver med sau på eiendommen Sørlia gnr. 82 bnr 2, han har behov for mer 
jordbruksareal. Rundmo ligger 2,8 km fra Sørlia. 
 
Eiendommen Rundmo, gnr. 81 bnr. 5 eies av Rune Kristiansen, Korgen, som også eier Bjørkli 
gnr. 57 bnr. 5. Spørsmålet om en eiendom med flere registernummer må regnes som én 
driftsenhet etter jordloven § 12 fjerde ledd avgjøres av fylkesmannen. 
 
Hvis Fylkesmannen kommer frem til at eiendommene ikke er en driftsenhet kan Rundmo gnr. 81 
bnr.5 selges uten delingssamtykke. Fylkesmannens avgjøres tas på grunnlag av kommunens 
behandling og tilrådning i saken. 
 
 
Saksopplysninger: 
Rune Kristiansen overtok eiendommene Bjørkvik gnr. 57 bnr. 5 og Rundmo gnr. 81 bnr. 5 i 
oktober 2010 i dødsbo etter sin bestemor. Han ønsker nå å selge en av eiendommene, gnr. 81 
bnr. 5, som tilleggsjord til Håvard Sjåvik som eier gnr. 82 bnr. 2. 
 
Arealopplysninger: 
 
Matrikkelnr. Antall 

teiger 
Fulldyrk
a jord 

Overflate 
dyrka jord 

Innmarks 
Beite 

Produktiv 
Skog 

Annet 
areal 

Sum  
Grunneiend. 

Dyrkbart 

57/5 3 0,0 0,0 34,2 475,5 336,3 846,0 147,3 

81/5 1 14,1 0,0 0,0 178,8   37,0 229,9 190,0 

Sum dekar  14,1 0,0 34,2 654,3 373,3 1075,9 337,3 

 
Før salget kan skje må det avklares om en eiendom med flere gnr/bnr er å anse som en 
driftsenhet etter jordloven.  
 
Eiendommene ligger i LNFR sone 2 i arealplanen, med adgang til spredt bebyggelse. 
 
Lovgrunnlag: 
Rundskriv M-6/2003 punkt 2.2 Fylkesmannen avgjør saker som gjelder: 
 
nr. 3 ”spørsmålet om en eiendom med flere registernummer må regnes som én driftsenhet etter 
jordloven § 12 fjerde ledd. (Uthevet skrift nedenfor). 
 
Jordlovens § 12 

    ”Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan 

samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar 

i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg 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).  

       Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller 

deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det 
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mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige 

ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre 

for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet.  

       Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla 

som lova skal fremja.  

       Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når 

eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må 

reknast som ei driftseining.  

       Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på 

tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela 

eigedom.  

       Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell 

samtykket bort”.  

Vurdering: 
Rune Kristiansen eier eiendommene Bjørkvik gnr. 57 bnr. 5 og Rundmo gnr. 81 bnr. 5; i følge 
arealopplysninger ovenfor har eiendommene et samlet areal på 1075 dekar, hvorav Rundmo, 
gnr. 81 bnr. 5, som ønskes solgt som tilleggsjord har et totalareal på 229,9 dekar. 
Resteiendommen Bjørkvik har et totalareal på 846 dekar og avstanden mellom eiendommene 
er 63,3 km.   
 
For å vurdere om dette er en driftsenhet må en se ressursene på begge eiendommene samlet.  
Eiendommen 81/5 har 14,1 dekar fulldyrka jord og dyrkbart areal er på 190,0. Produktivt 
skogareal er på 178,8 dekar med et balansekvantum på 26 m3 gran og 3 m3. Det er et bolighus 
på eiendommen. Rune Kristiansen sin bestemor bodde fast på eiendommen til ca 2005, da hun 
flyttet på aldershjem og bodde der til hun døde i 2008. 
 
Eiendommen 57/5 har 34,2 dekar innmarksbeite som er dyrkbart, til sammen er over 147 dekar 
dyrkbart og 475,5 dekar er produktiv lauvskog med et balansekvantum på 30 m3. Det er tre 
bygninger på eiendommen som står til nedfalls, en gammel driftsbygning, et gammelt bolighus 
og en gammel hytte. Det har ikke vært fast bosetting her siden 1950 tallet i følge eier. Det er 
fradelt ei hyttetomt fra eiendommen. 
 
Arealopplysningene over er tatt fra Skog og landskap, når man sammenligner arealtallene med 
skogbruksplanen sine opplysninger er produktivt skogareal på gbnr. 57/5 på 535 dekar.  Hvis 
produktivt skogareal er over 500 dekar er eiendommen konsesjonspliktig. For å vite eksakte 
arealer må en ta en nøye gjennomgang av kartene til skogbruksplanene og det som er registrert 
i skog og landskap.  
 
Rune Kristiansen sine planer med resteiendommen Bjørkvik er å drive skogen og bygge seg en 
hytte, evt. selge hyttetomter.  Han har også vært inne på tanken om å selge dyrkingsjord til 
naboer hvis det er interesse for det. 
 
Som det fremgår ovenfor, inneholder § 12 i jordloven et generelt forbud mot å dele eiendom 
som er nytta, eller kan nyttes til jord- eller skogbruk. Det kan gjøres unntak fra dette forbudet 
dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til 
den avkastning eiendommen kan gi. For at deling evt. skal kunne tillates må et av de to 
alternative vilkårene være oppfylt – dette er minstekravet etter loven. 
 
Omsøkte landbrukseiendom, gnr 57 bnr 5 og gnr. 81 bnr. Bnr. 5, har et relativt begrenset 
ressursgrunnlag arealmessig. I så måte kan det ikke ansees forsvarlig med en fradeling med 
grunnlag i ressursgrunnlaget, som det ene av to alternative grunnlag for evt. delingssamtykke 
etter jordlovens § 12. Det andre alternative grunnlaget for evt. samtykke til deling i jordloven er 
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”samfunnsinteresser av stor vekt”. Bruksrasjonalisering kan bli brukt som en slik 
samfunnsinteresse, men det kreves at rasjonaliseringen kan anses som god.  
 
Etter jordbrukssjefens vurdering kan det ikke vurderes som en god løsning å splitte 
driftsenheten for å opprette en selvstendig fritidseiendom, selv om Rune Kristiansen planlegger 
å drive skogen på eiendommen Bjørkli (57/5) i fremtiden så blir eiendommen i praksis brukt som 
en fritidseiendom. 
 
Alternative løsninger: 
Det er en god løsning å drive Sørlia og Rundmoen sammen, og med Bjørkli (57/5) kun som en 
skogteig kan det være en akseptabel løsning fordi skogsdrift kan drives uavhengig av andre 
eiendommer.  Rune Kristiansen får tillatelse til å dele fra inntil 5 dekar til fritidsformål til seg selv. 
 
Et annet alternativ kan være at Rundmo (81/5) selges til Håvard Sjåvik som tilleggsjord. Og 
Rune Kristiansen får dele fra ca 5 dekar fra Bjørkli (57/5) til seg selv og selger resten av 
eiendommen som tilleggsjord til naboer i nærheten av den eiendommen. 
 
Et tredje alternativ kan være å selge Rundmo (81/5) til Håvard Sjåvik som tilleggsjord og Rune 
Kristiansen får beholde Bjørkli (57/5) som fritidseiendom.  
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
Kontering: 
Ingen 
 
Jordbrukssjefens konklusjon/anbefaling: 
Avstanden mellom grunneiendommene er stor sett i sammenheng med aktiv jordbruksdrift men 
skogsdrift kan drives uavhengig av annen eiendom og kan være en ressurs i tillegg til 
jordbruksdrift på eiendommene samlet sett. 
 
Blir grunneiendommene delt blir automatisk det opprettet en selvstendig enhet som 
fritidseiendom på 846 dekar, eller en skogbrukseiendom uten boplikt avhengig av størrelsen på 
det produktive skogsarealet. 
 
Det har i andre saker vært fremholdt at Hattfjelldal kommune ikke ønsker å legge til rette for 
etablering av fritidseiendommer med areal på flere hundre dekar. 
 
På bakgrunn av ovenstående fremmer jordbrukssjefen slik forslag til uttale til Fylkesmannen: 
 
Det er en god løsning å drive Sørlia og Rundmoen sammen, og med Bjørkli (57/5) kun som en 
skogteig kan det være en akseptabel løsning fordi skogsdrift kan drives uavhengig av andre 
eiendommer.  Rune Kristiansen får tillatelse til å dele fra inntil 5 dekar til fritidsformål til seg selv. 
 
 
 
Hilgunn Anita Iversen 
jordbrukssjef 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FA-K46 
13/257 
13/1776 
Jan Inge 
Helmersen 
08.03.2013 

 

Søknad skadefelling av elg-Even Hagen 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 19.03.2013 013/13 

 
   

Rådmannens innstilling 
1.Hattfjelldal kommune  avslår  med  hjemmel  i  Lov  av  19.  juni  2009  nr.  100  om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 18 første ledd bokstav b, jfr. 4 ledd 
søknad fra Even Hagen om skadefelling av elg på hans eiendom Hagen i Hattfjelldal 
kommune.  
 
2.  Avslaget begrunnes med at Naturmangfoldloven ikke gir kommunen hjemmel til å innvilge 
søknader hvor skadene viltet gjør er på innhøstet avling.  
 
 Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper – kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper – 
er vurdert ved behandling av søknaden, jf. naturmangfoldloven § 7. 
 
19.03.2013 Hovedutvalg næring, natur og miljø 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
NNM-013/13 Vedtak: 
 
1.Hattfjelldal kommune  avslår  med  hjemmel  i  Lov  av  19.  juni  2009  nr.  100  om forvaltning 
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 18 første ledd bokstav b, jfr. 4 ledd søknad fra 
Even Hagen om skadefelling av elg på hans eiendom Hagen i Hattfjelldal kommune.  
 
2.  Avslaget begrunnes med at Naturmangfoldloven ikke gir kommunen hjemmel til å innvilge 
søknader hvor skadene viltet gjør er på innhøstet avling.  
 
 Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper – kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper – 
er vurdert ved behandling av søknaden, jf. naturmangfoldloven § 7. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Saksopplysninger: 
Even Hagen har søkt kommunen om skadefelling av elg. 
 

 
 
 I slutten av søknaden gjøres følgende henstilling: 
”Jeg ber derfor om at kommunen feller 3 dyr på min eiendom, så snart som praktisk mulig, for 
det er nå sesongen for dette er på topp.”  
 
Vurdering: 
Kommunen har i hht Lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold 
(naturmangfoldloven) § 18 1. ledd b), jfr. 4. ledd myndighet til å fatte vedtak om felling av vilt for 
å avverge skade på blant annet avling. 
 
” § 18. (annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av myndighetene) Kongen  
kan  ved  forskrift  eller  enkeltvedtak  tillate  uttak  av  vilt  og  lakse-  og 
Innlandsfisk 
 
b)  for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom,  
 
Vedtak etter første ledd bokstav a til f kan bare treffes hvis uttaket ikke truer bestandens 
overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte. 
 
Myndigheten etter loven kan av eget tiltak iverksette uttak med formål som nevnt i første ledd 
bokstav a til d og g, jf. annet ledd. Uttaket regnes ikke som enkeltvedtak, og kan om nødvendig 
skje på annens eiendom. Kongen kan gi nærmere forskrift om slikt uttak. 
 
Kommunen kan gi tillatelse til uttak av hjortevilt og bever for å avverge skade etter § 
18 første ledd bokstav b, samt til å fjerne beverbolig eller dam for å hindre vesentlig skade ved 
oversvømmelse. Tillatelser gitt av kommunen kan påklages til fylkesmannen. ” 
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Det skal ved behandling av saker ihht naturmangfoldsloven blant annet legges vekt på: 
Naturmangfoldslovens formålsbestemmelse (§ 1): 
”Lovens formål  er  at  naturen  med  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.” 
 
Hattfjelldal Kommune er ikke den eneste kommunen i Norge hvor elgen forsyner seg av 
rundballene. Ei heller er elgen noen ny art i vår kommune.  Det er heller ingen tegn som tyder 
på at elgbestanden har økt betraktelig de senere årene. Dette bygger på opplysninger hentet fra 
sett elg.  Bruken av rundballer har imidlertid økt de siste årene.  Det har vært vanlig at den 
enkelte gårdbrukers plassering av dette høsta fóret i første rekke har blitt gjort uten tanke for at 
andre en brukeren selv skal ha enkel tilgang,- noe som kan være forståelig.  I enkelte områder, 
både i tradisjonelle hjorteviltområder og i nye, oppstår konflikter med at enkeltindivider av elg 
eller grupper av elg har funnet ut hvordan de kan ta hull på emballasjen. Blottleggingen av fóret 
har ført til at flere individer har blitt trukket til områdene.   Problemstillingen er særlig aktuell i  
typiske   vinteroppholdssteder   for hjorteviltet. Områdene rundt Hagen er et typisk 
vinteroppholdssted for elg. 
Som en parallell til problemene rundt at elgen forsyner seg fra rundballer, hadde vi i tidligere 
tider tamrein som forsynte seg av høystakkene på utslåttene. Dette hvis ikke høystakkene var 
inngjerdet/beskyttet. 
 
Før Naturmangfoldslovens ikrafttredelse hadde vi viltlovens § 13 som håndterte søknader som 
den foreliggende. Den hadde følgende ordlyd: 
 
”Kommunen kan gi tillatelse til felling av hjortevilt og bever som gjør skade av betydning på fast 
eiendom, avling, frukttrær eller bærbusker eller vesentlig skade på skog….”     
 
Denne måtte forstås slik at det ikke er snakk om høstet avling, -høstet avling kan beskyttes. 
 
Nå finnes tilnærmet samme bestemmelse i Naturmangfoldlovens § 18, 4. ledd, men hvor det 
samtidig uttrykkelig framgår av 18, 2. ledd at ”vedtaket bare kan treffes hvis uttaket ikke truer 
bestandens overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte.” 
 
Det finnes liten praksis med bruk av nml § 18. Den eneste parallelle saken som er funnet er fra 
Harstad kommune.(K-styret 12/61),- der ble søknaden avslått. 
I telefonsamtale med saksbehandler den 12.03.13 fikk vi tilgang til de vurderinger eller tolkinger 
som lå til grunn for Harstad kommunes beslutning. (e-post fra DN). Denne e-posten er vedlagt. 
 
Videre finner vi en sak fra Mosvik kommune(nå sammenslått med Inderøy kommune), sak 
13/2008 hvor Rådmannens innstilling er avslag. Den saken er søknad om utvidelse av 
skadefellingstillatelse. Her har det tidligere blitt gitt skadefellingstillatelse i sak 72/2007. Slik det 
fremgår av saksframstillingen for sak 13/2008 er sak 72/2007 undergitt lovlighetskontroll. Dette 
var før Naturmangfoldloven trådte i kraft. I telefonsamtale med saksbehandler den 12.03.13 sa 
han at vedtaket var lovlig.  
 
I vår sak er det høstet avling (rundballer) som er påført skade. Høstet avling er håndterbart ved 
ulike former for beskyttelse. Ikke innhøstet avling er det ikke i samme grad mulig å beskytte.  
I Hattfjelldal har vi  87 bruk hvor det høstes grasavlinger. Disse 87 brukene har forskjellige 
slåttelinjer, silo og rundballer er de volummessig største. Høy i liten grad. 
At elg gjør skade på rundballer er ikke noe nytt, verken her i Hattfjelldal eller i våre 
nabokommuner. Rundballer som ligger ubeskyttet vil tiltrekke seg elg, og en naturlig følge av 
dette er at nært omkringliggende skog vil bli utsatt for hardere beitepress. Det er i søknaden 
ikke nevnt hvilke tiltak søker har gjort for å redusere sine skader. 
Det er derfor grunn til å stille spørsmål om gårdbrukeren har gjort nok selv for å avverge 
skadene på egen innhøstet avling. 
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Vi står her over for et tolkingsspørsmål. Avling er nevnt i § 18, bokstav b, - om det 
også innbefatter høstet avling er det som gir grunn til tolking.   
 
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8 til 12 i naturmangfoldloven legges til grunn 
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. 
Kommunen viser til at dette vedtaket blant annet baserer seg på kunnskap om elgens 
bestandssituasjon i området. Vi viser til data fra sett elg.  Kommunen anser at kravet til 
kunnskapsgrunnlaget, jf. naturmangfoldloven § 8, er tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldloven § 9, kommer bare til anvendelse i situasjoner der 
man ikke har slik tilstrekkelig kunnskap. Etter kommunens vurdering er det ikke tilfellet i denne 
saken. 
 
Etter  naturmangfoldloven  §  10  “Økosystemtilnærming  og  samlet  belastning”  skal  en 
beslutning  vurderes  i  lys  av  flere  påvirkninger  senere,  om  en  tillatelse  kan  skape 
presedens og om dette kan bidra til en gradvis forringing av området. Søknaden kan dersom 
den innvilges skape presedens for tilsvarende saker i fremtiden. Det kan i sin tur  føre til uheldig 
uttak  av  antall  dyr, og  en  endring  av  kjønnssammensetningen  i elgbestanden i området. 
 
Kommunen finner det ikke relevant å vurdere naturmangfoldloven §§ 11 og 12 i denne saken. 
 
Søknadens siste setning må gis egen vurdering: 
”Jeg ber derfor om at kommunen feller 3 dyr på min eiendom, så snart som praktisk mulig, for 
det er nå sesongen for dette er på topp.”  
 
 Det er ikke, og har ikke vært praksis at kommunen selv forestår jakt. Ei heller skadefellinger. 
Åpnes det for en slik praksis kan det skape presedens for andre tilsvarende søknader. Som 
nevnt er det 87 bruk som høster grasavlinger i Hattfjelldal.  
 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Med bakgrunn i disse vurderingene anbefaler administrasjonen at søknad om skadefelling av 
elg som gjør skade på rundballer/høstet avling, avslås. 
 
 
 
 
Jan Inge Helmersen 
skogbrukssjef 
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Søknad om dispensasjon fra verneforskrifter i forbindelse drift og 
vedlikehold av høyspentanlegg-Helgelandskraft AS 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 19.03.2013 014/13 

 
   

Rådmannens innstilling 
1. Helgelandskraft AS gis dispensasjon til vedlikehold av kraftlinjer og nødvendig 

motorferdsel i forbindelse med dette arbeidet innenfor Storslettmyra naturreservat og 
Favnvassdalen landskapsvernområde i Hattfjelldal kommune med hjemmel i 
verneforskriftens romertall VI, pkt.4, samt naturmangfoldloven § 48. 

 
2. Helgelandskraft AS gis dispensasjon til vedlikehold av kraftlinjer og nødvendig 

motorferdsel i forbindelse med dette arbeidet innenfor Varnvassdalen naturreservat i 
Hattfjelldal kommune med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 

 

Følgende vilkår gjelder for dispensasjonene om vedlikehold av kraftlinjer i Storslettmyra og 

Favnvassdalen LVO 

- Det skal kun benyttes biologisk kjedeolje på motorsag, for å forhindre spill/søl av olje i 

verneområdene. 

- Vedlikehold av kraftlinjer som ikke er av akutt art skal legges utenom hekkeperioden for 

fugl (15. april til 30. juli). 

- Trær skal kvistes framfor hugges så langt dette er mulig. 

 

Følgende vilkår gjelder for dispensasjonene om motorferdsel (alle verneområder): 

- Dispensasjonen gjelder for perioden 19. mars 2013 til 31. desember 2017 

- Dispensasjonen gjelder snøskuter, ATV, Jernhest og helikopter. For de tre førstnevnte 

gjelder dispensasjonen bare kjøring etter etablerte veier og i linjetrasè. 

- Snøskuter skal kun benyttes på frossen snødekt mark.  

- ATV skal ikke kjøres fortere enn ganghastighet i terrenget. 

- Barmarkskjøretøy skal kun unntaksvis benyttes når det er behov for frakt av materialer 

og nødvendig utstyr, og gjennomføres på en så skånsom og hensynsfull måte som mulig 

med hensyn til vegetasjon og dyreliv.  

- Motorisert ferdsel skal så langt som mulig unngås i hekkeperioden for fugl (15. april til 

30. juli). Det kan gjøres unntak fra dette ved akutt utfall. 
 
Begge dispensasjoner gis med  5-årig varighet, fra 2013 til ut 2017. Dette som følge av at mye 
av vedlikeholdsarbeidet er tiltak som gjentar seg fra år til år. 
Beslutningen er vurdert i forhold til prinsipper om offentlig beslutningstaking, jfr. nml. § 7. 
 
19.03.2013 Hovedutvalg næring, natur og miljø 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
NNM-014/13 Vedtak: 

1. Helgelandskraft AS gis dispensasjon til vedlikehold av kraftlinjer og nødvendig 
motorferdsel i forbindelse med dette arbeidet innenfor Storslettmyra naturreservat og 
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Favnvassdalen landskapsvernområde i Hattfjelldal kommune med 
hjemmel i verneforskriftens romertall VI, pkt.4, samt naturmangfoldloven § 48. 

 
2. Helgelandskraft AS gis dispensasjon til vedlikehold av kraftlinjer og nødvendig 

motorferdsel i forbindelse med dette arbeidet innenfor Varnvassdalen naturreservat i 
Hattfjelldal kommune med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 

 

Følgende vilkår gjelder for dispensasjonene om vedlikehold av kraftlinjer i Storslettmyra og 

Favnvassdalen LVO 

- Det skal kun benyttes biologisk kjedeolje på motorsag, for å forhindre spill/søl av olje i 

verneområdene. 

- Vedlikehold av kraftlinjer som ikke er av akutt art skal legges utenom hekkeperioden for 

fugl (15. april til 30. juli). 

- Trær skal kvistes framfor hugges så langt dette er mulig. 

 

Følgende vilkår gjelder for dispensasjonene om motorferdsel (alle verneområder): 

- Dispensasjonen gjelder for perioden 19. mars 2013 til 31. desember 2017 

- Dispensasjonen gjelder snøskuter, ATV, Jernhest og helikopter. For de tre førstnevnte 

gjelder dispensasjonen bare kjøring etter etablerte veier og i linjetrasè. 

- Snøskuter skal kun benyttes på frossen snødekt mark.  

- ATV skal ikke kjøres fortere enn ganghastighet i terrenget. 

- Barmarkskjøretøy skal kun unntaksvis benyttes når det er behov for frakt av materialer og 

nødvendig utstyr, og gjennomføres på en så skånsom og hensynsfull måte som mulig 

med hensyn til vegetasjon og dyreliv.  

- Motorisert ferdsel skal så langt som mulig unngås i hekkeperioden for fugl (15. april til 

30. juli). Det kan gjøres unntak fra dette ved akutt utfall. 
 
Begge dispensasjoner gis med  5-årig varighet, fra 2013 til ut 2017. Dette som følge av at mye 
av vedlikeholdsarbeidet er tiltak som gjentar seg fra år til år. 
Beslutningen er vurdert i forhold til prinsipper om offentlig beslutningstaking, jfr. nml. § 7. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Oppsummering av saken: 
Helgelandskraft AS har søkt om dispensasjon fra motorferdselforbudet i en rekke verneområder 
i Nordland. Dette i forbindelse med drift, vedlikehold og akutte utfall på linjenettet. Blant de 
omsøkte områder er det 3 verneområder hvor Hattfjelldal kommune er forvaltningsmyndighet. 
Det gjelder Varnvassdalen NR, Storslettmyra NR og Favnvassdalen LVO. 
 
Saksopplysninger: 
Helgelandskraft AS har søkt om dispensasjon fra motorferdselforbudet i en rekke verneområder 
i Nordland. Dette i forbindelse med drift, vedlikehold og akutte utfall på linjenettet. Blant de 
omsøkte områder er det 3 verneområder hvor Hattfjelldal kommune er forvaltningsmyndighet. 
Det gjelder Varnvassdalen NR, Storslettmyra NR og Favnvassdalen LVO. Det søkes om 
dispensasjon for minimum 5 år. 
Opprinnelig ble søknaden sendt Fylkesmannen i Nordland som er forvaltningsmyndighet for de 
fleste områder. Derfra er den videresendt Hattfjelldal kommune.  
 
Vurdering: 
Det som det skal tas stilling til i forhold til denne søknaden er hvorvidt Helgelandskraft AS skal 
få dispensasjon fra motorferdselforbudet i de 3 verneområdene hvor kommunen har 
forvaltningsmyndighet. Dette for å utføre sine pålagte oppgaver på linjenettet. Dette er egentlig 
noe som burde vært en selvfølge og inntatt i verneforskriftene som en generalfullmakt til 
kraftselskapene. Drift og vedlikehold av disse er, slik saksbehandler ser det av vesentlig 
samfunnsmessig betydning. 
Den oppfatning har ikke Fylkesmannen i Nordland i sin redegjørelse, men har kommet til at 
dispensasjon kan gis på annet grunnlag. 
I forhold til hvert enkelt verneområde er det en verneforskrift. Storslettmyra NR og 
Famnvassdalen LVO har samme/felles verneforskrift, men med ulike bestemmelser enten en er 
i NR eller LVO. 
 
Forskrift om vern for Storslettmyra naturreservat og Favnvassdalen landskapsvernområde med 
tilhørende fuglelivsfredning, Hattfjelldal kommune, Nordland.  

Fastsatt ved kgl.res. av 16. desember 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 
Formålsparagrafen har følgende ordlyd:  

 ”Formålet med fredningen av naturreservatet er å verne et interessant våtmarksområde 
med tilhørende plante- og dyreliv, spesielt av hensyn til myrtypen og et område med et 
særdeles interessant fugleliv.  

       Formålet med fredningen av landskapsvernområdet er å bevare et vakkert 
landskapsområde og verne om et interessant fugleliv. 

 IV  
       For reservatet gjelder følgende bestemmelser:  

1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse av 
enhver art, unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene VI-XI.  

        Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.  

        Nye plantearter må ikke innføres.  

2. Pattedyr og fugler, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, 
ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt og bruk av skytevåpen er forbudt. Hund må ikke 
slippes løs i reservatet.  

        Nye dyrearter må ikke innføres.  

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av 
bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, fremføring av luftledninger, 
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jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, 
uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske 
bekjempningsmidler. Oppregningen er ikke uttømmende.  

4. Motorisert ferdsel (herunder også bruk av modellfly og modellbåter) er forbudt. Forbudet 
gjelder også lavtflygning og landing med luftfartøy.  

5. Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretning for fotografering er forbudt.  

V  
       For landskapsvernområdet med tilhørende fuglelivsfredning gjelder følgende 
bestemmelser:  

1. Alle inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter er forbudt, herunder 
veibygging, uttak eller utfylling av masse, fremføring av luftledninger, hus eller anlegg, 
drenering og treslagskifte.  

2. Fuglelivet, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse 
og unødige forstyrrelser.  

        Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.  

        Hunder må ikke slippes løs i det vernede området.  

3. Motorisert ferdsel, herunder bruk av modellfly og modellbåt, er forbudt.  

VI  
       Bestemmelsene i pkt. IV og V er ikke til hinder for:  

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, 
sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.  

2. Elgjakt med/uten hund etter viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.  

3. Vedhogst etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.  

4. Nødvendig motorisert ferdsel på frossen og snødekket mark etter gjeldende lover og 
bestemmelser.  

 
I forskriftens pkt. IV og V er listet opp det som ikke er tillatt. I pkt. VI kommer det som er tillatt 
eller kan gis tillatelse til. 
 
Når det gjelder forskriftens pkt. VI,  4. kan en gi tillatelse til: 
 ”nødvendig motorisert ferdsel på frossen og snødekket mark etter gjeldende lover og 
forskrifter.” 
 
Forskrift om vern av Varnvassdalen naturreservat, Hattfjelldal kommune, Nordland.  

Fastsatt ved kgl.res. 4. desember 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

Formålet med vernet er å bevare et lite påvirket barskogområde med stor overvekt av 
furu, som ellers er sjelden i regionen, samt en liten granforekomst som er 
plantegeografisk interessant.  

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:  

1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 

Planting av trær er ikke tillatt.  

2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse.  

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., 

framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, uttak, 

oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring 

av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 

kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
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ikke fullstendig.  

4. Idrettsarrangement, jaktprøver og annen organisert bruk av naturreservatet er forbudt.  

5. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy, herunder 

lavtflyging under 300 meter, er forbudt.  

6. Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veier er forbudt.  

7. Etablering av nye båtplasser er forbudt.  

 

V  

       Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:  

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, 

sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.  

2. Sanking av bær og sopp.  

3. Beiting som på vernetidspunktet.  

 
       Forvaltningsmyndigheten kan regulere beitetrykket hvis nødvendig av hensyn til 

verneformålet.  

4. Jakt og fiske.  

5. Vedlikehold av bygninger og anlegg som er i bruk på vernetidspunktet.  

6. Militær lavtflyging under 300 meter.  

7. Sanking av tørrkvist og oppgjøring av bål.  

VI  

       Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:  

1. Avgrensete tiltak i reservatet for å hindre større skader på omkringliggende skog.  

2. Nødvendig motorferdsel i samband med aktiviteter nevnt i kap. V.  

VII  

       Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 

skjøtselstiltak for å fremme formålet med vernet. Det bør utarbeides forvaltningsplan med 

nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.  

VIII  

       Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet 

krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser og undervisning, videre for arbeider av 

vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet 

med vernet.  
 
All den tid at kraftledningene var tilstede på vernetidspunktene burde drift og vedlikehold vært 
tatt med i verneforskriften. Det skjedde ikke og vi får derfor disse dispensasjonssøknadene. 

 

I følge den generelle unntaksparagrafen i naturmangfoldloven § 48 kan forvaltningsmyndigheten 

gjøre unntak fra verneforskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan 

påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 

samfunnsinteresser gjør det nødvendig. 
 



 Side 28 av 36 

Kommunen vurderer at motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av kraftlinjer, i 

likhet med vedlikeholdet i seg selv, er noe som man har akseptert når man aksepterer vern av 

områder med kryssende kraftlinjer. Vi vurderer således at omsøkt motorferdsel, med de vilkår 

som er satt, ikke vil stride mot vernevedtakets formål og påvirke verneverdiene nevneverdig 

utover det som ble akseptert som premiss for vernet. På bakgrunn av dette mener vi at 

dispensasjon til omsøkt motorferdsel kan gis. 

 

Kunnskapsgrunnlaget i saken, jf. naturmangfoldloven § 8, består av erfaring fra tilsvarende 

søknader og befaringer av kjøreskader på terreng fra både lovlig og ulovlig motorisert ferdsel i 

og utenfor verneområder. Erfaringen har vist at bruk av helikopter og snøskuter på frossen 

snødekt mark gir liten påvirkning på verneverdiene, utover forstyrrelse. Barmarks-kjøretøyer har 

større potensiale for terrengskade, men her har fart og kjøreatferd stor betydning. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig til at før-var-prinsippet, jf. naturmangfoldloven 

§ 9, ikke kommer til anvendelse. Dispensasjon til motorisert ferdsel i forbindelse med 

vedlikehold av kraftlinjer vil ikke øke belastningen på økosystemet, utover det som er akseptert i 

forbindelse med verneprosessen, dersom vilkårene som er satt følges.  

Dersom reservatene blir påført terrengskade som følge av kjøringen, så kan kraftselskapet bli 

pålagt å dekke alle kostnader ved gjenopprettende tiltak, jf. prinsippet om at kostnadene ved 

miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver i naturmangfoldloven § 11. For å unngå skade på 

naturmangfoldet har vi satt vilkår i dispensasjonen i henhold til prinsippet om miljøforsvarlige 

teknikker, driftsmetoder og lokalisering i naturmangfoldloven § 12.  

For å begrense terrengskade har vi satt som vilkår at snøskuter kun skal kjøres på frossen 

snødekt mark, og at det ikke skal kjøres fortere en gangfart med ATV. For å begrense 

barmarkskjøringen til et absolutt minimum har vi satt vilkår om at barmarkskjøretøy kun 

unntaksvis skal benyttes, når det er behov for frakt av materialer og nødvendig utstyr. Ingen av 

de omsøkte verneområdene er så store at det er nødvendig med motorisert ferdsel sommerstid i 

forbindelse med befaring der det ikke er behov for frakt av tungt utstyr. Vi har også satt vilkår 

om at vedlikehold av kraft linjer og motorisert ferdsel i forbindelse med denne skal unngås i 

fuglereservatene i hekkeperioden for fugl (15. april til 30. juli). Verneområdene med fugleverdier 

i verneformålet er Storslettmyra NR og Favnvassdalen LVO 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Kostnader forbundet med saksbehandling og møtevirksomhet. 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Ut fra den vurdering og det hjemmelsgrunnlag som er gitt, kan dispensasjon gis. 
 
 
 
 
 
 
Jan Inge Helmersen 
skogbrukssjef 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FE- 
13/212 
13/1907 
Sigridur 
Sigursveinsdottir 
15.03.2013 

 

Prosessplan for utarbeidelse av næringsplan 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 19.03.2013 015/13 

  
Rådmannens innstilling 
Hovedutvalg næring, natur og miljø vedtar prosessplan datert 19.03.13 for utarbeidelse av 
Strategisk næringsplan for Hattfjelldal kommune. 
 
19.03.2013 Hovedutvalg næring, natur og miljø 
 
Møtebehandling: 
Rådmannen redegjorde for saken. Utvalgets målsetting er at næringsplan skal være ferdig til 
Kommunestyrets desembermøte. Rådmannen får i oppdrag å finne en dato for et arbeidsmøte 
med utvalget i slutten av april, begynnelsen av mai. 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
NNM-015/13 Vedtak: 
Hovedutvalg næring, natur og miljø vedtar prosessplan datert 19.03.13 for utarbeidelse av 
Strategisk næringsplan for Hattfjelldal kommune. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
15.03.2013 64443 prosessplan for utarbeidelse av næringsplan 2013.doc 
 
 
Oppsummering av saken: 
På møte i hovedutvalget for næring, natur og miljø, den 05.02.2013 ble følgende forslag lagt 
frem og enstemmig vedtatt: 
”Det utarbeides prosessplan for utarbeidelse av næringsplan for Hattfjelldal kommune. 
Prosessplanen forelegges utvalget i møte 19.03.2013 og kommunestyret den 03.04.2013 
 
Saksopplysninger: 
Behovet for konkrete satsingsområder innen næringsutvikling har vært diskutert i tidligere møter 
i utvalget, og nå sist i et felles møt med Hattfjelldal Vekst den 05.02.2013.  
 
I strategisk næringsplan for Hattfjelldal kommunen 2006 – 2018, er det lagt fram et forslag til 
hvordan man kan strukturere arbeidet med handlingsprogram for næring. Denne strukturen er 
lagt som grunnlag for utarbeidelse av forslag til prosessplan.  
Rådmannen i samarbeid med næringsrådgiveren har arbeidet frem et forslag som ligger 
vedlagt.  
 
Områdene som det kan settes fokus på i planen er: 
• Etablerere og nye virksomheter 
• Elevbedrifter og samarbeid skole og næringsliv 
• Infrastruktur 
• Prosjekter 
 
Det er viktig at man tidlig i arbeidet utarbeider klar rollefordeling mellom de forskjellige aktørene 
som berøres av fokusområdene. De viktigste aktørene er: 
• HNNM 
• Hattfjelldal Vekst (eller annet næringsutviklingsselskap) 
• Rådmannen / sentraladministrasjonen 
• Avdelingsleder NTK (eller andre på teknisk avdeling) 
• Næringsrådgiver 
• Landbrukssjef 
• Skogbrukssjef 
• Skolene 
• Integreringsavdelingen 
• Samarbeidspartnere, innkjøpte tjenester.  
 
Det vil bli avgjørende for å lykkes i å få til en velfungerende plan, som kan brukes som 
arbeidsdokument for aktørene, at man har tett dialog med arbeidslivet, og andre som har innsyn 
i dagens situasjon, og som har klare tanker om hvilke behov det viktigst å jobbe opp mot. Derfor 
kan man tenke seg innspill fra for eksempel: 
- Elever i 8-10 klasse 
- Elever på videregående skole/høyskole/universitet etter beste evne. 
- Skolen/lærere med ansvar for entreprenøropplæring på grunnskolen 
- Integreringsavdelingen  
- Elever i voksenopplæringen (innvandrere med oppholdstillatelse) 
- Teknisk avdeling v/avdelingsleder 
- Alle registrerte foretak i Hattfjelldal 
- Alle etablerere som har vært i kontakt med næringsavdelingen siden 01.08.2012 
- Samarbeidspartnere 
- Hattfjelldal Vekst 
- Næringsrådgiveren? 
- Evt. Andre? 



 Side 31 av 36 
 
Vurdering: 
Videre henvises det til vedlagt forslag til prosessplan om fremdrift og strukturering av arbeidet. 
Det legges opp til at hovedutvalget selv skal være med i designe planprosessen for 
derigjennom ha størst mulig styring med innhold i arbeidet. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Ingen økonomiske konsekvenser, administrasjonen må påregne merarbeid i  forbindelse med 
planarbeidet. 
 
Kontering: 
Ingen 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Planarbeidet igangsettes etter de planer som ligger vedlagt. 
 
 
 
 
Sigridur Sigursveinsdottir 
Næringsrådgiver 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FA-K01 
12/890 
13/1983 
Jan Inge 
Helmersen 
14.03.2013 

 

Motorferdsel i forbindelse med vedlikehold og ettersyn av 
kraftledninger i Favnvassdalen LVO og Storslettmyra NR vIStatnett SF 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 19.03.2013 016/13 

 
   

Rådmannens innstilling 
1. Statnett SF gis dispensasjon til vedlikehold av kraftlinjer og nødvendig motorferdsel i 

forbindelse med dette arbeidet innenfor Storslettmyra naturreservat og Favnvassdalen 
landskapsvernområde i Hattfjelldal kommune med hjemmel i verneforskriftens romertall 
VI, pkt.4, samt naturmangfoldloven § 48. 

 
2. Statnett SF gis dispensasjon til nødvendig transport i forbindelse med utskifting av 

fundamentene til mast 143 i Favnvassdalen LVO sommeren 2013. Dette med hjemmel i 
naturmangfoldslovens § 48.  

 

Følgende vilkår gjelder for dispensasjonene om vedlikehold av kraftlinjer i Storslettmyra og 

Favnvassdalen LVO 

- Det skal kun benyttes biologisk kjedeolje på motorsag, for å forhindre spill/søl av olje i 

verneområdene. 

- Vedlikehold av kraftlinjer som ikke er av akutt art skal legges utenom hekkeperioden for 

fugl (15. april til 30. juli). 

- Trær skal kvistes framfor hugges så langt dette er mulig. 

 

Følgende vilkår gjelder for dispensasjonene om motorferdsel (alle verneområder): 

- Dispensasjonen gjelder for perioden 19. mars 2013 til 31. desember 2017 

- Dispensasjonen gjelder snøskuter, ATV, Jernhest og helikopter. For de tre førstnevnte 

gjelder dispensasjonen bare kjøring etter etablerte veier og i linjetrasè. 

- Snøskuter skal kun benyttes på frossen snødekt mark.  

- ATV skal ikke kjøres fortere enn ganghastighet i terrenget. 

- Barmarkskjøretøy skal kun unntaksvis benyttes når det er behov for frakt av materialer 

og nødvendig utstyr, og gjennomføres på en så skånsom og hensynsfull måte som mulig 

med hensyn til vegetasjon og dyreliv.  

- Motorisert ferdsel skal så langt som mulig unngås i hekkeperioden for fugl (15. april til 

30. juli). Det kan gjøres unntak fra dette ved akutt utfall. 
 
Vedtakets pkt. 1  gis med  5-årig varighet, fra 2013 til ut 2017. Dette som følge av at mye av 
vedlikeholdsarbeidet er tiltak som gjentar seg fra år til år. 
 
Beslutningen er vurdert i forhold til prinsipper om offentlig beslutningstaking, jfr. nml. § 7. 
 
19.03.2013 Hovedutvalg næring, natur og miljø 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
NNM-016/13 Vedtak: 

1. Statnett SF gis dispensasjon til vedlikehold av kraftlinjer og nødvendig motorferdsel i 
forbindelse med dette arbeidet innenfor Storslettmyra naturreservat og 
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Favnvassdalen landskapsvernområde i Hattfjelldal kommune med 
hjemmel i verneforskriftens romertall VI, pkt.4, samt naturmangfoldloven § 48. 

 
2. Statnett SF gis dispensasjon til nødvendig transport i forbindelse med utskifting av 

fundamentene til mast 143 i Favnvassdalen LVO sommeren 2013. Dette med 
hjemmel i naturmangfoldslovens § 48.  

 
 

Følgende vilkår gjelder for dispensasjonene om vedlikehold av kraftlinjer i Storslettmyra og 

Favnvassdalen LVO 

- Det skal kun benyttes biologisk kjedeolje på motorsag, for å forhindre spill/søl av olje i 

verneområdene. 

- Vedlikehold av kraftlinjer som ikke er av akutt art skal legges utenom hekkeperioden for 

fugl (15. april til 30. juli). 

- Trær skal kvistes framfor hugges så langt dette er mulig. 

 

Følgende vilkår gjelder for dispensasjonene om motorferdsel (alle verneområder): 

- Dispensasjonen gjelder for perioden 19. mars 2013 til 31. desember 2017 

- Dispensasjonen gjelder snøskuter, ATV, Jernhest og helikopter. For de tre førstnevnte 

gjelder dispensasjonen bare kjøring etter etablerte veier og i linjetrasè. 

- Snøskuter skal kun benyttes på frossen snødekt mark.  

- ATV skal ikke kjøres fortere enn ganghastighet i terrenget. 

- Barmarkskjøretøy skal kun unntaksvis benyttes når det er behov for frakt av materialer og 

nødvendig utstyr, og gjennomføres på en så skånsom og hensynsfull måte som mulig 

med hensyn til vegetasjon og dyreliv.  

- Motorisert ferdsel skal så langt som mulig unngås i hekkeperioden for fugl (15. april til 

30. juli). Det kan gjøres unntak fra dette ved akutt utfall. 
 
Vedtakets pkt. 1  gis med  5-årig varighet, fra 2013 til ut 2017. Dette som følge av at mye av 
vedlikeholdsarbeidet er tiltak som gjentar seg fra år til år. 
 
Beslutningen er vurdert i forhold til prinsipper om offentlig beslutningstaking, jfr. nml. § 7. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Oppsummering av saken: 
Kommunen har via Fylkesmannen i Nordland mottatt 2 søknader fra Statnett SF, Bjerka 
v/Dagfinn Hansen(Ledningsmester). Søknadene gjelder motorisert ferdsel i Favnvassdalen LVO 
og Storslettmyra NR. Statnett eier og drifter overføringsledningen fra nedre Røssåga til Ajaure. 
 
Saksopplysninger: 
Kommunen har via Fylkesmannen i Nordland mottatt 2 søknader fra Statnett SF, Bjerka 
v/Dagfinn Hansen(Ledningsmester). Søknadene gjelder motorisert ferdsel i Favnvassdalen LVO 
og Storslettmyra NR.  Statnett eier og drifter overføringsledningen fra nedre Røssåga til Ajaure. 
Den går gjennom de nevnte verneområder, hvor kommunen er forvaltningsmyndighet. 
Den ene søknaden gjelder nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av 
linjen. Det innbefatter bruk av lettere kjøretøy som snøscooter og ATV. 
Den andre søknaden gjelder bruk av tyngre utstyr i forbindelse med arbeid utover vanlig 
vedlikehold. Konkret gjelder denne søknaden arbeid i forbindelse med utskifting av fundamenter 
til mast 143. Det er da behov for transport av gravemaskin og et beltekjøretøy med kran. 
Arbeidet er planlagt gjennomført sommeren 2013. Vedlagt søknaden følger kart som viser mast 
143 sin plassering. 
 
Vurdering: 
Denne saken er tilnærmet parallell til søknaden fra Helgelandskraft. Forskjellen ligger i 
linjestørrelse, og at denne saken også har et element av at det er behov for bruk av noe tyngre 
utstyr i forbindelse med arbeid utover det som regnes som vanlig drift og vedlikehold. 
I forhold til hvert enkelt verneområde er det en verneforskrift. Storslettmyra NR og 
Famnvassdalen LVO har samme/felles verneforskrift, men med ulike bestemmelser enten en er 
i NR eller LVO. 
 
Forskrift om vern for Storslettmyra naturreservat og Favnvassdalen landskapsvernområde med 
tilhørende fuglelivsfredning, Hattfjelldal kommune, Nordland.  

Fastsatt ved kgl.res. av 16. desember 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 
Formålsparagrafen har følgende ordlyd:  

 ”Formålet med fredningen av naturreservatet er å verne et interessant våtmarksområde 
med tilhørende plante- og dyreliv, spesielt av hensyn til myrtypen og et område med et 
særdeles interessant fugleliv.  

       Formålet med fredningen av landskapsvernområdet er å bevare et vakkert 
landskapsområde og verne om et interessant fugleliv.” 

 IV  
       For reservatet gjelder følgende bestemmelser:  

1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse av 
enhver art, unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene VI-XI.  

        Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.  

        Nye plantearter må ikke innføres.  

2. Pattedyr og fugler, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, 
ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt og bruk av skytevåpen er forbudt. Hund må ikke 
slippes løs i reservatet.  

        Nye dyrearter må ikke innføres.  

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av 
bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, fremføring av luftledninger, 
jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, 
uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
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forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske 
bekjempningsmidler. Oppregningen er ikke uttømmende.  

4. Motorisert ferdsel (herunder også bruk av modellfly og modellbåter) er forbudt. Forbudet 
gjelder også lavtflygning og landing med luftfartøy.  

5. Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretning for fotografering er forbudt.  

V  
       For landskapsvernområdet med tilhørende fuglelivsfredning gjelder følgende 
bestemmelser:  

1. Alle inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter er forbudt, herunder 
veibygging, uttak eller utfylling av masse, fremføring av luftledninger, hus eller anlegg, 
drenering og treslagskifte.  

2. Fuglelivet, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse 
og unødige forstyrrelser.  

        Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.  

        Hunder må ikke slippes løs i det vernede området.  

3. Motorisert ferdsel, herunder bruk av modellfly og modellbåt, er forbudt.  

VI  
       Bestemmelsene i pkt. IV og V er ikke til hinder for:  

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, 
sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.  

2. Elgjakt med/uten hund etter viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.  

3. Vedhogst etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.  

4. Nødvendig motorisert ferdsel på frossen og snødekket mark etter gjeldende lover og 
bestemmelser.  

 

I forskriftens pkt. IV og V er listet opp det som ikke er tillatt. I pkt. VI kommer det som er tillatt 
eller kan gis tillatelse til. 
 
Når det gjelder forskriftens pkt. VI,  4. kan en gi tillatelse til: 
 ”nødvendig motorisert ferdsel på frossen og snødekket mark etter gjeldende lover og 
forskrifter.” 
 
 
All den tid at kraftledningene var tilstede på vernetidspunktene burde drift og vedlikehold vært 
tatt med i verneforskriften. Det skjedde ikke og vi får derfor disse dispensasjonssøknadene. 
 

 

I følge den generelle unntaksparagrafen i naturmangfoldloven § 48 kan forvaltningsmyndigheten 

gjøre unntak fra verneforskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan 

påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 

samfunnsinteresser gjør det nødvendig. 
 

Kommunen vurderer at motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av kraftlinjer, i likhet med 

vedlikeholdet i seg selv, er noe som man har akseptert når man aksepterer vern av områder med 

kryssende kraftlinjer. Vi vurderer således at omsøkt motorferdsel, med de vilkår som er satt, ikke 

vil stride mot vernevedtakets formål og påvirke verneverdiene nevneverdig utover det som ble 

akseptert som premiss for vernet. På bakgrunn av dette mener vi at dispensasjon til omsøkt 

motorferdsel kan gis. 

 

Kunnskapsgrunnlaget i saken, jf. naturmangfoldloven § 8, består av erfaring fra tilsvarende 

søknader og befaringer av kjøreskader på terreng fra både lovlig og ulovlig motorisert ferdsel i 
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og utenfor verneområder. Erfaringen har vist at bruk av helikopter og snøskuter på 

frossen snødekt mark gir liten påvirkning på verneverdiene, utover forstyrrelse. Barmarks-

kjøretøyer har større potensiale for terrengskade, men her har fart og kjøreatferd stor betydning. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig til at før-var-prinsippet, jf. naturmangfoldloven 

§ 9, ikke kommer til anvendelse. Dispensasjon til motorisert ferdsel i forbindelse med 

vedlikehold av kraftlinjer vil ikke øke belastningen på økosystemet, utover det som er akseptert i 

forbindelse med verneprosessen, dersom vilkårene som er satt følges.  

Dersom reservatene blir påført terrengskade som følge av kjøringen, så kan kraftselskapet bli 

pålagt å dekke alle kostnader ved gjenopprettende tiltak, jf. prinsippet om at kostnadene ved 

miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver i naturmangfoldloven § 11. For å unngå skade på 

naturmangfoldet har vi satt vilkår i dispensasjonen i henhold til prinsippet om miljøforsvarlige 

teknikker, driftsmetoder og lokalisering i naturmangfoldloven § 12.  

For å begrense terrengskade har vi satt som vilkår at snøskuter kun skal kjøres på frossen 

snødekt mark, og at det ikke skal kjøres fortere en gangfart med ATV. For å begrense 

barmarkskjøringen til et absolutt minimum har vi satt vilkår om at barmarkskjøretøy kun 

unntaksvis skal benyttes, når det er behov for frakt av materialer og nødvendig utstyr. Ingen av 

de omsøkte verneområdene er så store at det er nødvendig med motorisert ferdsel sommerstid i 

forbindelse med befaring der det ikke er behov for frakt av tungt utstyr. Vi har også satt vilkår 

om at vedlikehold av kraft linjer og motorisert ferdsel i forbindelse med denne skal unngås i 

fuglereservatene i hekkeperioden for fugl (15. april til 30. juli). Verneområdene med fugleverdier 

i verneformålet er Storslettmyra NR og Favnvassdalen LVO 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Kostnader forbundet med saksbehandling og møtevirksomhet. 
 
 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Ut fra den vurdering og det hjemmelsgrunnlag som er gitt, kan dispensasjon gis. 
 
 
 
Jan Inge Helmersen 
Skogbrukssjef 
 


