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SØKNAD OM UTKJØRING AV ÅTE MED SNØSCOOTER OG ATV

Vedlegg: Søknad med karttsnitt
Uttalelse fra Fylkesmannen med notat fra Direktoratet for naturforvaltning

Sammendrag:

Fauske kommune har mottatt søknad om utkjøring av åte, dvs. trafikkdrept rein eL. elg til åteplass
med snøscooter og ATV fra Kåre Stormo. Stormo skal jakte påjerv. Saken må behandles etter

§ 7 i Plan- og bygningsloven og det må foreligge særlige grunner for at dispensasjonen skal
kune innvilges.

Saksopplysninger:

Kåre Stormo har åteplass ved Lilevann i Skoffedalen i nærheten av Barfjellet. Áteplassen
brukes hovedsakelig til 

j ervj akt, men det skytes også en del rødrev. Da det er en hel del hele
skrotter som blir aktuelt å frakte, er det nødvendig å få benytte motorisert transport for å kunne
sørge for tilføring av ny åte etter hvert som det blir spist opp.

Lisensjakta påjerv er i perioden 10. september - 15. februar. Snøskutersesongen starter 15.
oktober forutsatt at marka er frosset og snødekt. Det vil være behov for å benytte ATV i
perioden før snøen kommer, og snøskuter når marka er frosset og snødekt. I flg. søker er det
nødvendig å komme tidlig i gang med foring på åteplassen for å få mest mulig effektiv jakt når
jaktsesongen starter.

Trasèen det søkes om å få benytte går fra parkeringsplassen på Tverråmoen, langsetter gamle
Fjellveien til Lilevann, deretter ca 300 m i terreng fram til åteplass. Áteplassen ligger mellom
Fjellveien og riksvei 830.

Saken ble sendt til høring hos Fylkesmannen i Nordland og Reindriftsforvaltningen 21.09.09.
Fylkesmannen stiler seg positiv til måten transport skal skje på. Reindriftsforvaltningen har
ingen merknader til søknaden.

Saksbehandlers vurdering:



Áteplassen 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 de to
siste årene. Det vil 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.

På bakgrunn av dette legger Rådmannen fram følgende innstiling.

INNSTILLING:

Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel innvilges Kåre Stormo
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 noen del av
kommunen.
I vintersesongen innvilges søker 4 turer med snøskuter for samme formåL.
Det skal føres kjørebok for bru av snøskuter.

Ragnar Pettersen
Rådmann
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Plan og Næring, Fauske kommune
Boks 93
8201 Fauske Rognan 10.09.2009.

Søknad om utkjøring av åte med snøscooter og AlV.

Søker med dette om å få kjøre ut åte, dvs. trafikkdrept rein eL. elg, til min åteplass ved Littlevann i
Skoffedalen. Åteplassen brukes hovedsaklig til jervjakt men det skytes også en del rødrev.
Da det er en del hele skrotter som blir aktuelt å frakte, er det en nødvendighet å få benytte seg av
motorisert transport for å kunne sørge for tilføring av ny åte etter hvert som det blir oppspist.

Da jervjakta starter 10 sept. dvs. lenge før scooterføret vil det være nødvendig med ATV for å kunne
fremskaffe åte til åteplass. Da jeg etter å ha jaktet noen år her, ser jeg at jeg er nødt til å komme
tidlig i gang med foring på åteplassen for å kunne ha mest mulig effektiv jakt når jaktsesongen
starter. Til nå har jerv kommet på åte først etter at jakttiden er over, mye sannsynlig fordi jeg
kommer for sent i gang med foring. 1-3 turer med ATV vil være nødvendig alt etter hvor stor
tilgangen er på skrotter.
Ellers er det en del rev og fugl som naturlig nok forsyner seg av åte gjennom hele jaktsesongen, så
forsyning 3-4 ganger i løpet av sesongen vil være nødvendig. Dette vil da foregå med snøscooter.

Beste adkomst for tilkjøring for begge kjøretøy vil være fra parkeringsplassen på Tverråmoen,
langsetter gamle Fjellveien til Littlevann, deretter ca 300 m i terreng frem til åteplass.
Se vedlagte kart.

Da det er stort fokus på å få til en mest mulig effektiv avskyting av jerv, vil løyve til dette vært svært
nyttig, og forhåpentligvis gi positive resultater for jakta.

Mvh Kåre Stormo
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Vedlegg:
Kartutsnitt, løyve for utplassering av jaktbu, tillatelse for lisensfelling av jerv.
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Statsgg.. Il

Kåre Stormo

Ringv 5

8250 ROGNAN
Fauske, 17. april 2009

V år saksbehandler:
Arne Johan Gravem, tlf. 91130147

Vår ref. oppgis ved henvendelse:
08/00384-005

Deres ref.:

Svar på søknad om forlenging av tilatelse til jaktbu ved Litlevann på Berrfjell

Tilatelse gitt i vårt brev ref. 08/00384-003 forlenges til 001.04.2011.

Vi gjør oppmerksom på at tilatelse til eventuell motorferdsel i denne forbindelse må innentes av
Fauske kommune.

Med velLrilig hilsen

Statskog SF Postadresse:
Serviceboks 1016

7809 Namsos

Kontoradresse:
Eiaveien 5, Fauske

E-post: arnejohangravem(fstatskogno
Telefon: Telefaks: Bankkonto:
+4707800 +47742130 OL 8200.06,58800

NO 966 056 258



Statsgg
,I

Kåre Stormo

Ringv 5

8250 ROGNAN
Fauske, 28. januar 2008

V år saksbehandler: Vår ref.:
08/00384-002

Deres ref.:

TILLATELSE TIL FLYTTING AV JAKTBU FOR JAKT P Å JERV OG REV.
LITLEVANN PÅ BERRJELL

Viser til din søknad av 21.01 2008.

Du gis med dette tilatelse til å flyte omsøkte jaktbu til et område øst for Lilevatnet på Barfjellet,
innenfor km rute 33-51 på karblad 2129 

Il, Sulitjelma i h.h.t. kar vedlagt din søknad.

Tilhte!se til plassering gJelder-f.r.am til og-med 31.mas-2009. Buamida~være:fen1et,e!er-ny-- . ---- - --
søknad om forlenget tilatelse innsendt med begrunnelse for ønsket forlening av tilatelse.

Med vennlig hilsen

~ Nrh
rP Ame J. Gravem

Statskog SF Postadresse:
Serviceboks 1016

7809 Namsos

Kontoradresse:
Eiaveien 5, Fauske

E-mail: amejohan.gravem(jtatskog.no
Telefiin: Telefaks: Bankkonto:
+4707800 +477421 30 OL 8200.06.58800

NO 966 056 258



JEGER REGISTERET

Personleg lisens for jaktåret 2009/2010

Jegernr:
Namn:
Adresse:
Fødselsår:

112353
Kåre Stormo
Ringveien 5, 8250 ROGNAN
1966

er registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for jerv og gaupe for jaktåret 2009/2010.

Alle som ber våpen i samband med lisensfelling, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvalting av
rovvilt, må vere registrert lisensjeger. Dei som ikkje deltek i fellnga med våpen, treng ikkje lisens.
Lisensjegerar som jaktar med rifle, skal ha dokumentasjon på gyldig skyeprøve under fellinga.

Lisensjegeren må sjølv skaffe seg informasjon om vedtak med føresegner for lisensfellnga i det
området han skal jakte i. Lisensjegeren pliktar å halde seg oppdatert om storleiken på og fordelinga av
kvoten, medrekna attverande kvote i eit lisensfellngsområde, og andre vilkår som er gitt i vedtak om
lisensfelling.

Den personlege lisensen gjeld for arane som er nemnde på kvitteringa frå Jegerregisteret for det
aktuelle jaktåret, og for heile landet. Lisensjegeren er sjølvansvarleg for å skaffe seg løyve frå
grunneigar/rettshavar. Det gjeld òg på statleg grnn. Innanfor gruppa av registrerte lisensjegerar kan
jaktrettshavaren bestemme kva for jegerar som skal delta i lisensfellinga på den gjeldande
eigedbmmen.

Felling eller forsøk på felling av gaupe, jerv, bjørn eller ulv skal straks meldast til fylkesmannen og
andre, slik det er bestemt i vedtak om lisensfelling. Jegeren skal straks leggje fram det felte dyret for
Statens naturoppsyn for kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale, og han skal kunne
påvise fellngsstaden etter oppmoding frå Statens naturoppsyn, politiet eller fylkesmannen.

Den som feller gaupe, jerv, bjørn eller ulv, pliktar å vederlagsfritt levere dyret inn til vitskaplege
formål, jf. viltlova §§ 48 og 50. Jegeren eller preparanten pliktar å levere inn dyret innan 1. juni.
Dersom det felte rovviltet blir levert tü..preparanten først, skal det gjerast innan l. mai. Dersom ein
ikkje oppfyller innleveringsplikta, går"iléile individet til Viltfondet, jf. viltlova §§ 48 og 50.

Elles gjeld føresegnene om ordinær jaktutøving. Særleg relevante føresegner som lisensjegeren må
kjenne til, mellom anna om våpen og ammunisjon, finst i forskrift om utøving av jakt, fellng og
fangst. Bruk av bås til fangst av jerv eller gaupe krev særskilt løyve frå fylkesmannen, jf. forskrift om
utøving av jakt, fellng og fangst § 31a.

Denne lisensen er personleg og kan ikkje overførast til andre. Lisensen er ikkje gyldig som
j e gera vgiftskort.



Fra: Svein Bjørk o(Svein.BjorktQreindrift.no;:

Til: o(wigdis.pettersen(ffauske.kommune. no;:

Dato: 29/09/2009 10:39

Tema: K~re stormo - utkjøring av ~te med atv/snøscooter

Page IofI

Hei,

Reindriftsforval tningen har ingen merknader til saken.

Mh.

Svein Bjørk

Førstekonsulent

Reindriftsforval tningen Nordland

Tlf: 756 00 267 / 416 08 487

Adresse: Sjøgata 78, 8200 Fauske

Vedlegg:

Fil: ATT00002.txt
Størrelse:
Ok

Fil: ATT00003.html (Vist ??Shown
Inline)

Størrelse:
2k

Innoldstype:
text/plain

Innholdstype:
text/html

htts://epost.fauke.kommune.no/WorldClient.dl?Se."s,ÍQn"XUR.WCW A&View=Mes 29.09.2009



, Fylkesmannen i
Nordland

Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post:
Svein Einar Stuen, 7553 1552
ses(§fmno.no

Vår dato

25.09.2009
Deres dato
21.09.2009

Vår referanse
2009/7109
Deres referanse

Vår arkivkode
444

Fauske kommune
Postboks 93

8201 Fauske

Uttalelse til søknad om utkjøring av åte med snøskuter og AlV

Det vises tiloverendelse 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 Lillevann, 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 Uf. 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 vesentlg 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 L 0.06.1977 er,
"utfra et samfunnsmessig 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 Uf. formålsbestemmelsen i den nasjonal og kommunal forskrift). Alternativt kan det
stilles 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.)
seksjonsleder Svein Einar Stuen

senioringeniør

Miljøvernavdelinga E-post
postmottak(§fmno,no
Internett
ww.fylkesmannen.no/nord land

Statens hus

Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 531500
Telefaks: 75 52 09 77

Telefon: 75 53 15 80
Telefaks: 75 53 16 80
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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



Direktoratet for naturforvaltning

Notat
Fra: Direktoratet for naturforvaltning

Til: Fylkesmennene

Dato: 12.12,2005

Bruk av motorkjøretøy i forbindelse med fangst av jerv
Direktoratet for naturforvaltning har et overordnet ansvar for at motorferdsel i utmark skjer i tråd med
gjeldende lov og forskriftsverk, herunder å se til at lov om motorferdsel i utmark og forskrifter under
denne loven praktiseres i tråd med intensjonene. Selv om det finnes utfyllende retningslinjer til loven og
forskrifter til loven, er mange situasjoner som kan forekomme i praksis, ikke omtalt her. Om
dispensasjon skal gis i disse sakene må undergis et skjønn basert på den strenge praksis lovgiver har lagt
opp til i forarbeider og rundskriv.

Når det gjelder forskriftens § 6 er det klart at de formål som omtales i rundskriv T - 1/96 ikke er
utfyllende. De viktigste formål er imidlertid omtalt. Det kan være aktuelt å gi disp. også til andre formål,
men en må da legge en streng vurdering til grunn.

Ved bruk av snøscooter ved lisensfellng av jerv har vi tolket forskriftens § 6 slik at det etter en konkret
vurdering er anledning til å gi disp. ti utkjøring av feller og åte (en må her vurdere åtets størrelse, kan
en greit putte det i en ryggsekk å bære det inn, bør en ikke gi tillatelse til bruk av snøscooter.) DN
fortolker forskriftens § 6 slik at det ikke er adgang til å bruke snøscooter til rutinemessig inspeksjon av
fangstredskap for å kontrollere om jerv eller annet vilt har gått i fella. En dispensasjon med et slik
innhold vil ikke være i tråd med de strenge retningslinjer som ligger til grunn for bestemmelsen og
derfor ikke være i tråd med lovgivers intensjoner.

Vi tolker videre forskriftens § 5d slik at denne bestemmelsen ikke gir hjemmel til å gi dispensasjon til
snøscooterkjøring for å inspisere/kontrollere jervfeller som står til fangst. Vi er enig i at fellingen av jerv
er motivert ut fra hensynet til tamreinsdrift, men slik retningslinjene er formulert i rundskriv T-1/96 er
det ikke tilstrekkelig nær tilknytning mellom næringen og fangsten. En slik fortolkning som kommunen
her legger opp til vil innebære en vesentlig utvidelse av næringsbegrepet. Utvidelsen vil gjøre
bestemmelsen vanskelig å håndtere da svært mange formål vil kunne gi krav på snøscootertillatelse.

Når det gjelder kjøring av fangstredskap og kjøring av åte mener vi at tillatelser primært bør utstedes til
enkeltpersoner. Dersom dette ikke er mulig, bør tillatelser knyttes til registrert kjøretøy. Dette er
nødvendig for at en skal kunne føre kontroll med at det faktisk kjøres i tråd med tillatelsen.

Videre vil vi hevde at vilkår i lisensfellingstillatelsen fra fylkesmannen må overholdes. Det betyr at
fylkesmannen kan fastsette vilkår om bruk av snøscooter i tillatelsen som er innskrenkende i forhold til
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrifter under denne. Dersom det i vedtaket om
lisensfelling står at det ikke er tillatt å bruke snøscooter til tilsyn/kontroll av feller som står til fangst, må
fangstmennene overholde dette selv om kommunen (da i strid med det som er sagt ovenfor) skulle være
villig ti å gi slik tillatelse. Vesentlige brudd på vilkår i tillatelsen kan medføre at fylkesmannen kan
trekke tillatelsen tilbake.

Opprettet: 25.09.2009 Sist lagret: 25.09.2009 Navn: Ingebrigt Stensaas Side i av i


