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SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILLATELSE OM UTKJØRING AV ÅTE MED
SNØSCOOTER OG ATV
Vedlegg: Søknad med karttsnitt
Uttalelse fra Fylkesmannen med notat fra Direktoratet for naturforvaltning
Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Nordland

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Kåre Stormo, Rognan om forlenget tilatelse for
jaktsesongen 2010-11 om utkjøring av åte til åteplass ved Lilevann, Berrfjell i Skoffedalen.
Saken må behandles etter § 7 i Plan- og bygningsloven og det må foreligge særlige grunner for at
dispensasjon skal kunne innvilges..

Søker om endring i tilatelsen om å få kjøre ut åte etter endtjervjaktsesong da revejakta varer fra
15.04. og behovet for påfyll vil svært ofte være tilstede. Da det er en hel del
15.07 og frem til
hele skrotter som blir aktuelt å frakte, er det nødvendig å få benyte motorisert transport for å

kunne sørge for tilføring av ny åte etter hvert som det blir spist opp.

Saksopplysninger:
akt, men det skytes også en del rødrev. Det søkes om
j ervj
utvidelse av kjøring med motorisert kjøretøy i perioden 15.07.- 10.09. og i perioden 15.02.Ateplassen benytes i hovedsak til

15.04.

Traséen det søkes om å få benytte går fra parkeringsplassen på Tverråmoen, langsetter den gamle
Fjellveien til Lilevann, deretter ca. 300 m i terrenget fram til åteplassen. Ateplassen ligger
mellom Fjellveien og riksvei 830.

Saken ble sendt til høring hos Fylkesmannen i Nordland og Reindriftsforvaltningen 14.04.10.
Fylkesmannen mener at av hensyn til å redusere konflikten mellom rovdyr og husdyr er det i
jakta.
samfunnets interesse at det blir felt jerv under lisens
Reindrifsforvaltningen har ingen merknader til søknaden.

For jaktsesongen 10.09.09 - 15.02.10 fikk Kåre Stormo i PLUT-sak 73/09 dispensasjon til å
benytte A TV 4 turer i barmarksesongen for frakt av skrotter av trafikkdrept elg eL. rein til hans

åteplass ved Lilevann i Skoffedalen
I barmarksesongen er det normalt ikke adgang til motorisert ferdsel i noen del av kommunen.
I vintersesongen ble det innvilget 4 turer med snøskuter for samme formåL.

Når det gjelder konflikt mellom rev og husdyr er konflikten liten.

Saksbehandlers vurdering:
Ateplassen ligger ca. 300 m fra Fjellveien slik at det er et kort stykke det er nødvendig å kjøre
med ATV/snøskuter i terrenget. I flg. søker har plassen vært benyttet til åteplass for jerv/rev i
flere år.

For jaktsesongen 2010/2011 påjerv vil det være behov for 4 turer med ATV i tidsrommet fra 1.
september og fram til det kan benyttes snøskuter, og 4 turer med snøskuter til frakting av skrotter
av elg og rein til åteplassen.
Konflikt mellom rev og husdyr ansees som svært liten i dette området så saksbehandler vurderer
det ikke tilrådelig med dispensasjon til utkjøring med motorisert kjøretøy av åte i periodene
utenom lisensjakta for jerv.
På bakgrunn av dette legger Rådmannen fram følgende innstilling.

INNSTILLING:
Med hjemmel i Kommunedelpan med tema motorferdsel innvilges Kåre Stormo for
jaktsesongen påjerv 2010/2011 dispensasjon for bruk av ATV 4 turer i barmarksesongen
for frakt av skrotter av trafikkdrept elg eL. rein til hans åteplass ved Lilevann i
Skoffedalen.
I barmarksesongen er det normalt ikke adgang til motorisert ferdsel i utmark i noen del av
kommunen.
I vintersesongen innvilges søker 4 turer med snøskuter for samme formåL.

Det innvilges ikke dispensasjon for kjøring med ATV/snøskuter for frakt av åte til
åteplassen i forbindelse med revejakta.
Det skal føres kjørebok for bruk av snøskuter og ATV

Utskrift sendes:
Leder plan/utvikling til videre
forføyning
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SØKNAD OM FORLENGING AV TILLATELSE OM UTKJØRING AV ÅTE.

Søker med dette om å få forlenget tillatelse for jaktsesongen 2010-11 om utkjøring av åte til åteplass
ved Lillevann, Berrfjell i Skoffedalen.

Søker om endring i tillatelsen om å få kunne kjøre ut åte etter endt jervjaktsesong da revejakta varer
15.04 og behovet for påfyll vil svært ofte være tilstede.
frem til

Utover dette har jeg ikke ønsker om endringer for neste sesong.
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Uttlelse til søknad om utkjøring av åte med snøskuter og AlV
Det vises til overendeIse ved e-post fra Wigdis Pettersen av 21.09.2009.

Det søkes om å kjøre ut trafikkdrept rein eller elg til angitt åteplass ved Lilevann i Skoffedalen.
Beste atkomst angis å være langs Fjellveien til Lilevann, og herfra ca 300 m fram til åteplass.
Vurdering av om dispensasjon skal gis må skje i henhold til § 19-2 i Plan- og bygningsloven av
01.07.2009 (jf. kap. 19 i MD's lovkommentar). Som det går fram her (§ 19-2) er det en forutsetning
for at dispensasjon skal kunne gis at
"hensynene bak bestemmelsen det dispenseres
fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tilegg måfordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering".
Formålet med Lov om motorferdsel i utmark av 10.06.1977 er,
"ut fra et saniunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med

sikte på å verne om naturmiljøet ogfremme trivselen".
Transport av åte i form av kadaver av elg eller rein er åpenbart et formål som vanskelig kan
gjennomføres på annen måte. Av hensyn til å redusere konflkten mellom rovdyr og husdyr er det i
samfunnets interesse at det blir felt jerv under lisensjakta.

Ved at transport i hovedsak kan skje etter Fjellveien reduseres faren for terrengskade som følge av
transport med A TV på bar mark. Om det skal gis dispensasjon for transport på bar mark må derfor

vurderes i forhold til om transporten fra vei og ut til åtestedet kan skje uten at det oppstår vesentlig
terrengskade (jf. formålsbestemmelsen i den nasjonal og kommunal forskrift). Alternativt kan det
stiles krav om at transport skal skje på vinterføre.

Vedlagt følger notat fra Direktoratet for naturforvaltning vedr bruk av motorkjøretøy i forbindelse
med fangst av jerv. Notatet åpner for dispensasjon for bruk av snøskuter til uttransport av tyngre
åte.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.)
seksj onsleder

Svein Einar Stuen
senioringeniør

Statens hus
Moloveien 10, 8002 Bodø

Miljøvernavdelinga

Telefon: 75 53 15 00
Telefaks: 75 52 09 77

Telefon: 75 531580
Telefaks: 75531680

E-post
postmottaklQfmno. no

Internett
ww.fylkesmannen.no/nord land
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Vedlegg
L Notat fra Direktoratet for naturforvaltning av 12.12.2005 om bruk av motorkjøretøy i
forbindelse med fangst av jerv
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Søknad om forlenging av tilatelse om utkjøring av åte - Kåre Stormo.
Viser til e-post datert 14. april 20 L O.

Reindriftsforvaltningen har ingen merknader til søknaden.
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