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Investeringsprosjekter 2018 - Orientering, Mai 
Brukt pr.d.d. er pr 28.02.2018 
 
600217 – Utbedring ledningsnett, vann 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

2017 2021 1 100 000 0 1 100 000 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for drikkevann. Det er avsatt en årlig 
bevilgning på kr 1 100 000 i økonomiperioden 2018 – 2021. 
 
600218 – Utbedring ledningsnett, avløp 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

2017 2021 300 000 0 300 000 

Kommentar: 
Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for avløp. Det er avsatt en årlig bevilgning på 
kr 300 000 i økonomiperioden 2018 – 2021. 
 
600284 – Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

3. kvartal 2016 2018 435 000 0 435 000 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder sikring av kvikkleireområder langs Eidsvågelven. Ti områder langs Eidsvågelven ble 
utbedret for å sikre fare for leirskred. Prosjektet startet i august 2016. Det ble holdt garantibefaring i juni 2017, 
hvor det ble avdekket gjenstående arbeider som må utbedres i 2018. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 6 699 000. 
 
600286 – Asfaltering/ reasfaltering kommunale veger/ plasser 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

2018 2018 3 000 000 0 3 000 000 



  

Side 2 av 2 

 
Kommentar: 
På en typisk kommunal veg vil det koste kr 800 til 1 000 pr meter med ferdig lagt asfalt i 5 cm tykkelse. I tillegg 
til dette kommer eventuelt reparasjoner og andre grunnarbeider, noe som kan være veldig forskjellig fra veg til 
veg. Levetiden på vegen er ca. 40 år. NB! Feil tall i budsjett på februar-orienteringen. Øvre vei skal prioriteres, 
ref PS 4/18. 
 
600290 – Vann Meisal 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

2018 2018 6 000 000 0 6 000 000 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder overføringsledning til Meisal eller forlengelse av hovedledning på Meisal med ca.800 meter 
for å knytte på 12 abonnenter. Forprosjektet er under arbeid utreder trase og eventuelt behov for større 
bassengkapasitet. Prosjektet vil inneholde detaljbeskrivelse som kan brukes som anbudsdokument til 
konkurranse på Doffin. 
 
600291 – Avløp Eidsvåg, sjøledning 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

3. kvartal 2018 4. kvartal 2018 2 000 000 0 2 000 000 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder utskiftning av hoved avløpsledning/sjøledning for Eidsvåg. Avløpsledningen er gammel og 
av PVC som er blitt skjør. Det har blitt utført midlertidig reparasjoner av avløpsledningen ved å plassere 
sementsekker over hull på avløpsledningen. Priser på ny avløpsledning er hentet inn fra entreprenører, og 
prosjektet er ferdig planlagt og kostnadsberegnet i 2016. Under dette arbeidet fremkom det ekstra utbedringer 
som må gjøres samtidig, og det er derfor behov for ekstra midler. Det må legges rørledning fra samlekum og 
frem til synlig rørledning/opprinnelig tenkt startpunkt for utskiftning av hovedavløpsledning. 
Konkurransegrunnlaget er snart  ferdig, og prosjektet blir da klart til å utlyses på Doffin. Totalramme for 
prosjektet over flere år er kr 2 176 000. 
 
600296 – Renseanlegg Eidsvåg vannverk 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

3. kvartal 2016 2. kvartal 2018 6 000 000 1 018 208,83 4 981 791,17 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Det omfatter grunnarbeider for byggegrop, 
betongarbeid for 980 m3 høydebasseng, bygningsmessig ombygging av eksisterende anlegg og maskinteknisk 
rensing. Grunnarbeider for byggegrop var ferdig i november 2016, og tilbakefylling rundt bassenget var ferdig 
august 2017. Betongarbeid for 980 m3 høydebasseng begynte i november 2016 med ferdigstillelse september 
2017. Bassenget ble satt i drift ca 1. august 2017.. Ombyggingskontrakten ble tildelt Nesset Bygg AS, og 
maskinprosess kontrakten ble tildelt Enwa PIM AS etter vurdering av tilbudene. Ombygging hadde oppstart 
august 2017, og byggetid beregnes til 8 måneder. Maskinprosessen er planlagt å begynne i oktober 2017, og 
byggetid beregnes til 3 måneder.  Prosjektet er noe forsinket på grunn av tekniske avklaringer, samt uforutsette 
utfordringer. Totalramme for prosjektet over flere år er kr 22 350 000. Prosjektet forventes ferdig i juni 2018. 
 
600330 – NOS ombygging demens 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 



  

Side 3 av 3 

1. kvartal 2017 3. kvartal 2018 40 700 000 4 859 091,69 35 840 908,31 

 
Kommentar: 
Prosjektet er godt i gang. Byggefase 1 som omhandler 2 nye pasientrom ved sykehjemsavdelingen er tatt i bruk. 
Det bygges nå i byggefase 2 som omhandler ny heis og trapp, samt i byggefase 3 som skal bli ny 
demensgruppe. Utvendig platekledning er ferdig. Prosjektet sammenfaller med prosjektnr. 600354 Uteområder 
NOS og 600355 Inventar NOS. 
Totalramme for prosjektene over flere år er kr 63 200 000. 
 
600341 – Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

2. kvartal 2017 2018 800 000 11 369,79 788 630,21 

 
Kommentar: 
Prosjektet er planlagt. Grunnet kapasitet ble dette prosjektet flyttet over fra 2017. Geoteknisk prosjektering ble 
utført i 2017. Prosjektet er startet opp igjen i 2018, og det arbeides med å ferdigstille planene, samt innhente 
tilbud og tillatelse til tiltak. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 1 000 000. Prosjektet er på vent i forhold til budsjettendringer i 
juni. 
 
600343 – Eresfjord brannstasjon, etablering av ny stasjon 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

2. kvartal 2017 2018 3 100 000 11 369,79 3 088 630,21 

 
Kommentar: 
Prosjektet er i planleggingsfasen/ beskrivelsesfasen. Skisser er utarbeidet. Nesset Kraft sin eiendom er kjøpt av 
Nesset kommune. Det skal gjennomføres en åpen tilbudskonkurranse som lyses ut på Doffin for dette 
prosjektet. Prosjektet er grunnet kapasitet flyttet over fra 2017. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 3 500 000. 
 
600344 – Bofellesskap funskj.hemma, Holtan 4 leiligheter 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

2. kvartal 2017 4. kvartal 2018 13 000 000 26 466,33 12 973 533,67 

 
Kommentar: 
Prosjektet er i planleggingsfasen. Interne skisser for mulig bygg er under utarbeidelse. Norconsult har vært 
engasjert for å utarbeide situasjonsplan med infrastruktur for området. Prosjektet lyses ut som 
anbudskonkurranse gjennom Doffin så snart alt er klart. Forprosjekt med behovsbeskrivelse er igangsatt. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 14 000 000. 
 
600347 – Eresfjord barnehage, utelager/ vognskur 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

3. kvartal 2017 1. kvartal 2018 400 000 321 675,00 78 325,00 

 
Kommentar: 
Prosjektet er i hovedsak ferdig, mangler kun asfalt rundt bygget. 
 



  

Side 4 av 4 

600350 – Helsesenter, omsorgsboliger, hjemmetjeneste 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2017: 

1. kvartal 2018 4. kvartal 2018 2 000 000 49 741,35 1 950 258,65 

 
Kommentar: 
Sak om oppstart av detaljprosjekt ble vedtatt i kommunestyret den 14. desember 2017, PS 86/17.  
Prosjektet har høy prioritet. Det arbeides med å få på plass intensjonsavtaler med leietakerne, samt 
romprogram. Det planlegges å benytte rammeavtaler for konsulenter/ arkitekter via ROR IKT til 
funksjonsbeskrivelse og anbudsutvelgelse, samt for bistand ved prosjektgjennomføring. Forprosjektet med 
behovsvurdering er i gang. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 123 000 000. 
 
600354 – NOS ombygging demens - Uteområde 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

2. kvartal 2018 3. kvartal 2018 1 650 000 0 1 650 000 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter arbeid med uteområdene ved NOS. Dette ligger som en del av totalentreprisen. Prosjektet 
sammenfaller med prosjektnr. 600330 NOS ombygging demens og 600355 NOS ombygging demens - Inventar. 
Totalramme for prosjektene over flere år er kr 63 200 000. 
 
600355 – NOS ombygging demens - Inventar 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

1. kvartal 2018 3. kvartal 2018 3 150 000 0 3 150 000 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter nytt inventar/ møblement til de ombygde arealene ved NOS. Det arbeides med 
møbleringsforslag. Kjøp av inventar til dette prosjektet ligger som en del av rammeavtalen vi har sammen med 
innkjøpskontoret i Molde. Prosjektet trenger derfor ikke å utlyses som en egen konkurranse. Møbler til første 
del av prosjektet er bestilt.  Prosjektet sammenfaller med prosjektnr. 600354 NOS ombygging demens – 
Uteområde og 600330 NOS ombygging demens. 
Totalramme for prosjektene over flere år er kr 63 200 000. 
 
600357 – EIBUS avfallsbod/ utstyrsbod 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

3. kvartal 2018 4. kvartal 2018 1 000 000 0 1 000 000 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter nybygg av en kombinert avfallsbod og utstyrsbod ved EIBUS ungdomstrinnet. 
Avfallskontainerne står i dag usikret i det fri, og er utsatt for vær og hærverk. Det er også mangel på lagerplass 
for det nye vedlikeholdsutstyret til Eidsvåg kunstgressbane. Det er derfor behov for en forsvarlig lagerplass 
både for utstyr og avfallskontainerne.  
 
600358 – INBUS Vistdal skole og barnehage – Nytt gjerde og drenering 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

2. kvartal 2018 3. kvartal 2018 600 000 0 600 000 
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Kommentar: 
Kystlab-Prebio AS har anmerket dårlig tilstand på gjerdet ved Vistdal skole og barnehage. Gjerdet er av eldre 
type, oppført av trepåler og stålnetting uten overliggende vinkelstål og bunntråd. Nytt gjerde vil være av typen 
barnehagegjerde som er av metall, vedlikeholdsfritt, klatresikkert og avstivet i topp og bunn.  
Vistdal skole og barnehage har de senere årene slitt med stor opphopning av overflatevann ved nedbørsfall. 
Dreneringen ser ut til å være defekt på både øst- og vestsiden av den 1-etasjes delen av skolen og det danner 
seg store dammer som er dypere enn de tillat inntil 10 centimeterne. Dette utgjør en fare for små barn. 
 
600359 – Rehab. kommunehuset - Forprosjekt 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

2. kvartal 2018 4. kvartal 2018 300 000 0 300 000 

 
Kommentar: 
Prosjektet omhandler planlegging av renovering av kommunehusets administrasjonsfløy. Hammerø & Storvik 
Prosjekt AS har foretatt en tilstandsvurdering av kommunehuset. Rapporten er datert 28.09.2017 og viser at 
kommunehusets vestfløy har et betydelig vedlikeholdsbehov. Taket har i flere år vært lekk, og det har vist seg å 
være utfordrende å finne årsaken til lekkasjen. Flere av vinduene har fuktskader og er punkterte, noe som gir 
økt oppvarmingsbehov. Kledningen av asbest gror og er misfarget. På grunn av fare for spredning av 
helseskadelig asbestfiber er det ikke tilrådelig å utføre spyling av fasadene. Fasadene trekker også vann. Heisen 
og ventilasjonsanlegget har de siste årene hatt flere driftsstanser og har vært kostnadskrevende å holde i drift.  
Det er ført avvik i Nesset kommunes kvalitetssystem Losen, som gjelder inneklimaet ved kommunehuset. Det 
har kommet meldinger om at ansatte føler seg syke av inneklimaet.  

 
 
 
 
 
 



Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391 
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|  
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no

1

Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder. 
Kartlegging av skrantesjuke på elg, hjort, rådyr og villrein i 
2018 

I 2018 skal et utvalg elg, hjort, rådyr og villrein testes for skrantesjuke (CWD) 
som et ledd i en nasjonal kartlegging av sykdomsforekomst. I alle kommuner i 
Norge skal fallvilt av hjortevilt testes. I tillegg skal hjortevilt felt under jakt 
testes i over 100 kommuner og villreinområder. Dette brevet gir ytterligere 
informasjon om kartleggingen.  

Kartleggingsprogrammet for skrantesjuke  
Mattilsynet og Miljødirektoratet har et felles kartleggingsprogram for skrantesjuke. Programmet 
gjennomføres i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet. Til 
sammen skal ca. 30 000 hjortedyr testes i Norge i 2018. Innsamlingen skal bidra til å øke kunnskapen 
om forekomsten av skrantesjuke i Norge. 
 
Det er påvist to typer skrantesjuke i Norge. Hos rein i Nordfjella sone 1 er det påvist en type 
skrantesjuke som ikke kan skilles fra den smittsomme typen som har spredd seg i Nord-Amerika. For 
å øke kunnskapen om utbredelsen av denne typen skrantesjuke er det viktig å teste alt fallvilt og 
alle villrein felt under jakt, samt ta prøver fra jakt på elg og hjort i områder nær Nordfjella 
villreinområde. En ny type skrantesjuke, ofte kalt atypisk skrantesjuke, er funnet hos tre elg i 
Trøndelag og én hjort i Møre og Romsdal. Det er uavklart om atypisk skrantesjuke er smittsom eller 
om den kan opptre spontant uten å smitte videre. For å øke kunnskapen om atypisk skrantesyke 
spesielt, skal det gjennomføres målrettet kartlegging i de områdene der sykdomstypen er funnet, og 
i tillegg skal eldre elg og hjort i tilfeldig utvalgte kommuner testes. 

Områder hvor hjortevilt skal testes for skrantesjuke  
For elg, hjort, villrein og rådyr er det seks ulike grupper som inngår i kartleggingsprogrammet for 
skrantesjuke. 

1. Fallvilt av elg, hjort, rådyr og villrein alle kommuner 
I alle kommuner i hele Norge skal fallvilt av elg, hjort, rådyr og villrein som er 1 år eller 
eldre testes for skrantesjuke. Fallvilt er dyr som er påkjørt, er funnet død i naturen eller 
som er avlivet utenom ordinær jakt. 
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2. Villrein felt under jakt i alle villreinområder 
Alle villrein som er 1 år eller eldre og som felles under jakt skal testes for skrantesjuke. 
Dette gjelder for alle villreinområder i Norge. 

3. Elg og hjort fra områder der atypisk skrantesjuke er påvist, og rundt Nordfjella   
I kommunene i punkt 3 a-d skal det tas prøver av alle elg og hjort som er 2 år eller eldre 
som felles under jakt. Dette kommer i tillegg til testing av fallvilt, jf. punkt 1. 

a. Nordfjella-regionen: Ulvik, Lærdal, Aurland, Hemsedal, Eidfjord, Hol, Ål, Gol, Nes, 
Nord-Aurdal, Nore og Uvdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Årdal kommuner. 

b. Selbu-regionen: Selbu, Stjørdal, Meråker, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre 
Gauldal, Holtålen og Tydal kommuner. 

c. Lierne-regionen: Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong og Snåsa kommuner. 
d. Gjemnes-regionen: Gjemnes, Eide, Fræna, Molde og Nesset kommuner. 

 
4. Tilfeldig utvalgte kommuner med særskilt fokus på skrantesjuke 

I tilfeldig utvalgte kommuner skal elg og hjort felt under jakt testes for skrantesjuke. I disse 
kommunene skal hunndyr og hanndyr av elg og hjort som er 2 år eller eldre testes. Se 
vedlegg 1 for hvilke kommuner som skal delta i denne delen av kartleggingen. Dette 
kommer i tillegg til testing av fallvilt, jf. punkt 1, som altså gjelder for alle kommuner. 

5. Viltbehandlingsanlegg 
Alle hjortevilt som er 2 år eller eldre og som leveres til et viltbehandlingsanlegg, skal testes 
for skrantesjuke. Mattilsynet har ansvaret for prøvetakingen ved anleggene dersom det ikke 
er tatt prøve av dyret på forhånd. 

6. Frivilling prøvetaking fra jakt på elg, hjort, rådyr og villrein  
Det er mulig for jegere som ønsker å teste hjortevilt felt under jakt for skrantesjuke, selv 
om de ikke havner i gruppene 1-5 over.  

 
Tabellen viser en samlet oversikt over hvilke kategorier av elg, hjort, rådyr og villrein som skal 
testes for skrantesjuke i 2018, jf. punkt 1-4 over. I tillegg kommer testing av hjortevilt ved 
viltbehandlingsanlegg og frivilling testing, jf. punkt 5 og 6 over. 

Art Kategori  Kommune/villreinområde Dyr som skal testes 

Elg, hjort, rådyr og 
villrein 

Fallvilt Alle kommuner/ 
villreinområder i Norge 

1 år eller eldre hunndyr og 
hanndyr 

    
Villrein  Jakt Alle villreinområder i 

Norge 
1 år eller eldre hunndyr og 
hanndyr 

    
Elg og hjort Jakt  Kommuner i områder der 

skrantesjuke er påvist, se 
punkt 3 a-d. 

2 år eller eldre hunndyr og 
hanndyr 

    
Elg og hjort Jakt  Utvalgte kommuner, se 

vedlegg 1. 
2 år eller eldre hunndyr og 
hanndyr  
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Disse prøvene skal tas av hjortevilt i 2018 

Hjerne og lymfeknute  
Fra alle elg, hjort, rådyr og villrein skal det tas prøver av hjerne og bakre svelglymfeknuter. Dette 
gjelder både fallvilt og hjortevilt felt under jakt. Dersom jeger eller andre, uavhengig av årsak, ikke 
får tatt ut lymfeknutene skal hjerneprøven likevel sendes til Veterinærinstituttet for analyse.  
 
Mer informasjon om hvordan man tar ut hjerneprøve og lymfeknuter for å teste et dyr for 
skrantesjuke finner du på Miljøkommune.no.  

 

Kjever fra jakt 
I kommunene Selbu, Tydal og Malvik skal det samles inn kjever for aldersbestemmelse av alle elg 
som er to år og eldre. I kommunene Stjørdal og Meråker samles det også elgkjever, da i regi av 
bestandsovervåkingsprogrammet for hjortevilt.  
 
I Nordfjella sone 2 skal det samles kjever fra felte villrein som er ett år eller eldre. For villrein 
samles det også kjever i villreinområdene Setesdal-Ryfylke, Hardangervidda, Rondane, Forollhogna, 
Knutshø og Snøhetta, da i regi av bestandsovervåkingsprogrammet for hjortevilt. 

 

Andre prøver 
Det skal ikke tas ut andre typer prøver, for eksempel møkkprøver, av hjortevilt i regi av 
kartleggingsprogrammet for skrantesjuke i 2018. 
 

Gjennomføring av innsamlingen 

Innsamling av prøver fra fallvilt 
Kommunen har plikt til å varsle Mattilsynet om alle fallvilt av hjortevilt som er ett år eller eldre, 
dette for at det skal kunne tas skrantesjukeprøver av dyret, jf. forskrift om tiltak for å begrense 
spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) § 8. Dyr med symptomer på skrantesjuke skal avlives og 
testes for skrantesjuke uansett alder. I mange tilfeller er det ressursbesparende at kommunalt 
ettersøkspersonell, som likevel er ute og håndterer fallvilt, tar ut prøvene i stedet for Mattilsynet. 
Dersom ettersøkspersonell tar prøver, anses varslingsplikten som oppfylt.  
 
Kommunene bestiller utstyr og får dette i bulk, og må sette sammen prøvepakker selv. 
 
Kommuner som tar prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke, kan søke årlig tilskudd via 
Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter.   
 
Les mer om kommunens oppgaver og muligheter i forbindelse med fallvilt og skrantesjuke på 
Miljøkommune.no. 

 

Innsamling av prøver fra jakt 
Jegere vil få prøvetakingsutstyr for uttak av hjerne og lymfeknuter fra elg, hjort og villrein som 
felles under jakt. Prøvene sendes så i ferdigfrankert emballasje til Veterinærinstituttet for analyse.  
 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Viltforvaltning/Skrantesjuke-CWD/Skrantesjuke-Slik-tar-du-prover-av-fallvilt/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Viltforvaltning/Skrantesjuke-CWD/Skrantesjuke-Slik-tar-du-prover-av-fallvilt/
https://lovdata.no/SF/forskrift/2016-07-11-913/%C2%A78
https://lovdata.no/SF/forskrift/2016-07-11-913/%C2%A78
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Soknader/Info.aspx?id=51&soknadsaar=2017&Menyvalg=SOKNADSSENTER
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Viltforvaltning/Skrantesjuke-CWD/Hvordan-skal-kommunen-handtere-sykdommen-chronic-wasting-disease-CWD/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Viltforvaltning/Skrantesjuke-CWD/Hvordan-skal-kommunen-handtere-sykdommen-chronic-wasting-disease-CWD/
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Kommunene og villreinnemndene – alternativt aktører de samarbeider med - må regne med å måtte 
bidra til utdelingen av prøvetakingsutstyr til jegere. Utstyret som jegerne trenger til prøvetaking vil 
komme ferdig pakket i såkalte "jegerpakker".  
 
Jegere som ønsker å teste felte hjortevilt for skrantesjuke, men som ikke jakter i noen av 
karleggingsområdene, kan kontakte Mattilsynet lokalt for bistand. 
 
Mulige justeringer av kartlegging i 2018, 2019 eller 2020 
Vi gjør oppmerksom på at kartleggingsprogrammet kan endres. Dette kan for eksempel skje dersom 
det blir funnet skrantesjuke i andre områder enn vi kjenner til i dag, noe som kan føre til flere 
innsamlingsregioner.  
 

Dette er i utgangspunktet et treårig kartleggingsprogram. Punkt 1-6 over gjennomføres derfor også i 
2019 og 2020, så fremt det ikke gis beskjed om annet. Det kan forekomme endringer i hvilke 
kommuner som skal inngå som utvalgte kommuner med særskilt fokus på skrantesjuke i 2019 og 
2020, jf. punkt 4 over. 
 

Videre informasjon og kurs 
Kommuner som ønsker at eget ettersøkspersonell skal få opplæring i prøvetaking, kan kontakte 
Mattilsynet lokalt. 
 
Alle kommuner og villreinområder som berøres i punkt 2, 3 og 4 vil få ytterligere informasjon om 
kartleggingen fra NINA.  
 
 
Alle kommuner som er nevnt i vedlegg 1 eller i punkt 4 over, samt alle villreinområder bes 
oppgi navn på kontaktperson for skrantesjukearbeidet. Kontaktpersonen registres på 
www.nina.no/cwd. 
 
Kontaktpersonene vil motta ytterligere informasjon om kartleggingen.  
 
 
Vi henviser også til nina.no/cwd hvor det vil legges ut informasjon om kartleggingen. 
 
Offentlig informasjon om skrantesjuke finnes på Hjorteviltportalen hjortevilt.no/skrantesjuke.  
 
Vi ber kommuner videreformidle informasjonen i dette brevet til relevante aktører og personer. 
Villreinnemndene ber vi spesielt om at videresender informasjonen til villreinutvalgene. 
 
 
  

http://www.nina.no/cwd
http://www.nina.no/cwd
http://www.hjortevilt.no/skrantesjuke/
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Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Erik Lund Kari Bjørneraas 
fung. seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
Adresseliste 
Alle kommuner i Norge 
Alle villreinnemnder i Norge 

http://www.norge.no/
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Kopi til: 
Akershus fylkeskommune Postboks 1200, sentrum 0107 OSLO 
Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN 
Finnmark fylkeskommune / Finnmárkku 
fylkkagielda 

Fylkeshuset 9815 Vadsø 

Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset 2325 Hamar 
Hordaland fylkeskommune Boks 7900 5020 Bergen 
Møre og Romsdal fylkeskommune Julsundveien 9 6412 MOLDE 
Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø 
Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer 
Rogaland fylkeskommune Boks 130 4001 Stavanger 
Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger 
Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3706 Skien 
Troms fylkeskommune / Romssa fylkkasuohkan Postboks 6600 9296 Tromsø 
Trøndelag fylkeskommune Postboks 2567 7735 STEINKJER 
Vest-Agder fylkeskommune Serviceboks 517 4605 KRISTIANSAND S 
Vestfold fylkeskommune Postboks 2163 3103 TØNSBERG 
Østfold fylkeskommune Boks 220 1702 Sarpsborg 
Norsk institutt for naturforskning Postboks 5685 Torgarden 7485 Trondheim 
Mattilsynet Postboks 383 2381 Brumunddal 
Veterinærinstituttet Pb 750 Sentrum 0106 OSLO 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 Leikanger 
Fylkesmannen i Trøndelag / Trööndelagen 
fylhkenålma 

Postboks 2600 7734 Steinkjer 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 Molde 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 Hamar 
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen 
Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN 
Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 Lillehammer 
 
Vedlegg 
1 Tilfeldig utvalgte kommuner med særskilt fokus på skrantesjuke - vedlegg til 

informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder 
  



Vedlegg 1. Tilfeldig utvalgte kommuner med særskilt fokus på skrantesjuke 

Tabellen viser hvilke kommuner som er trukket ut til å ha særskilt fokus på skrantesjuke, jf. punkt 4 

i informasjonsskrivet. Dette innebærer at hunndyr og hanndyr av elg og hjort som er 2 år eller eldre 

og som felles under jakt skal testes for skrantesjuke i 2018.  

Kommunenr. Kommunenavn 

0827 Hjartdal 

0106 Fredrikstad 

0127 Skiptvet 

0135 Råde 

0137 Våler 

0211 Vestby 

0219 Bærum 

0226 Sørum 

0227 Fet  

0230 Lørenskog 

0231 Skedsmo 

0301 Oslo 

0420 Eidskog 

0423 Grue 

0438 Alvdal 

0502 Gjøvik 

0517 Sel 

0519 Sør-Fron 

0520 Ringebu 

0528 Østre Toten 

0534 Gran 

0538 Nordre Land 

0623 Modum 

0828 Seljord 

0833 Tokke 

0901 Risør 

0906 Arendal 

0911 Gjerstad 

0919 Froland 



0926 Lillesand 

1002 Mandal 

1021 Marnardal 

1029 Lindesnes 

1046 Sirdal 

1111 Sokndal 

1130 Strand 

1133 Hjelmeland 

1134 Suldal 

1201 Bergen 

1211 Etne 

1223 Tysnes 

1234 Granvin 

1235 Voss 

1401 Flora 

1418 Balestrand 

1419 Leikanger  

1420 Sogndal  

1426 Luster 

1430 Gaular 

1431 Jølster 

1432 Førde  

1433 Naustdal 

1438 Bremanger 

1439 Vågsøy  

1441 Selje  

1443 Eid  

1504 Ålesund 

1505 Kristiansund 

1520 Ørsta 

1523 Ørskog 

1529 Skodje 

1531 Sula 



1534 Haram 

1535 Vestnes 

1546 Sandøy 

1554 Averøy 

1563 Sunndal 

1811 Bindal 

1812 Sømna 

1813 Brønnøy 

1822 Leirfjord 

1825 Grane 

1826 Hattfjelldal 

1839 Beiarn 

1849 Hamarøy 

2025 Tana 

5013 Hitra 

5022 Rennebu 

5016 Agdenes 

5023 Meldal 

5024 Orkdal 

5025 Røros 

Med forbehold om at tabellen kan endres dersom nye forhold tilsier dette. 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 11/18 03.05.2018 

 
 
 
 

Rammer for tildeling av fellingstillatelser i 2018 - Elg, hjort og rådyr 
 

 

Rådmannens innstilling 
Hjortebestanden i kommunen varierer i størrelse og utvikling. Av den grunn er det grunnlag for 
å fravike minsteareal i de ulike forvaltningsregionene, jfr § 7, forskrift om forvaltning av 
hjortevilt. 
 
For å bedre vinterbeiteområdene for hjort og elg legges følgende minsteareal til grunn for 
jaktsesongen 2018.  
 
 
Region gamle Nesset 
For hjortevald 009 Bersås og 010 Eide  – Fressvika reduseres minstearealet til 800 dekar, for  015 
Bugge settes minstearealet 900 dekar og resterende vald i region gamle Nesset settes det til 1500 
dekar.   
I forvaltningsregion Eresfjord settes minstearealet til 250 dekar for jaktvald 017 Syltebø, 020 
Meringdal, 021 Bjørnes Solhjell , 023  Husby Sølotta, 030 Øvre Eresfjord jaktvald, mens 
minstearealet reduseres til 350 dekar for vald nr 016 Rødskjæret,  019 Frisvoll Fagerslett og nr  024 
Erneset,  
 
I Vistdal settes minstearealet til 500 dekar for alle vald i denne forvaltningsregionen. 
 
Minstearealet for elg settes til 6000 dekar for hele kommunen.  For rådyr ingen endring av 
minstearealet, dvs 500 dekar for vald i Nesset som ikke har kvotefri jakt.  
 

 

Saksopplysninger 
I Nesset er det nå til sammen 21 vald, hvorav fem vald med driftsplanbasert forvaltning. 

Forvaltningsområde Antall vald  Antall bestandsplaner Merknad 
Gamle Nesset (t.o.m 
Bugge) 

6 vald  - Nordstranda  
- Ytre Nesset 
storviltvald  

Ny bestandsplan for 
perioden 2017 - 2019 
 

Arkiv: :K40 

Arkivsaksnr: 2018/513-4 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



- Storhaugen/Kleppen  Ny bestandsplan for 
perioden 2018 - 2020 
 
 
 
 
 

Eresfjord 10 vald   
Eikesdal 1 vald Eikesdal 

bestandsplanområde 
 

Vistdal 4 vald Vistdal storviltvald  
 

 
 

 

 

Vurdering 
I Nesset er fastlagt minsteareal for hjort i forskrift satt til 500 dekar i Eresfjord og ellers i 
kommunen er det 1000 dekar. For rådyr og elg er minstearealet i forskrift satt til 500 dekar og 
12 000 dekar. I medhold av § 7 i hjorteviltforskriften kan kommunal viltmyndighet fravike 
minstearealet for hjort, elg og rådyr med inntil 50 prosent.  
 
Bruk av den såkalte 50 % regelen skal være vurdert ut fra ulikheter i viltartens levevilkår i 
kommunen, bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre ekstraordinære 
forhold. 
 

Bærebjelken i hjorteviltforvaltningen vil være målsetting om lokal driftsplanbasert forvaltning. 
Dette innebærer større fleksibilitet for avskyting.   
 

Samlet fellingsresultat for hjort i perioden 2009 – 2017, hele kommunen.  
 
År Eldre 

hanndyr 
Eldre  
Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  
1 ½ år 

Sum 

2009 T 493 60 84 111 (44 ho) 59 49 363 – 73,6% 
2010 T 505 62 99 129 54 40 384 – 75 % 
2011 T 544 66 90 96 (41 ho) 44 36 332 –  61 % 
2012 T 541 64 75 83 (38 ho) 46 33 301 – 56 % 
2013 T 532 73 71 88(45 ho) 71 36 339 – 63% 
2014 T 553 65 69 81(37 ho) 58 32 305 – 55% 
2015 T 499 62 73 85(41ho) 58 29 307 – 61,5 % 
2016 T 488 70 68 89(44ho) 64 54 345 – 71  % 
2017 T 519 86 84 92 (42ho) 73 58 393 – 76 % 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
REGION GAMLE NESSET 
Det er nå fire vald i denne forvaltningsregion som ikke har driftsplanbasert forvaltning. 
Hjortebestanden varierer en del innenfor denne regionen og av den grunn foreslås det ulikt 
minsteareal.  Det er i områdene Gussiåsen/Molde grense og Eidsvåg/Eidsøra som har mest 
tilhold av hjort om vinteren.  For 6-8 år siden ble skutt mye hjort i området Eidsvåg/Eidsøra.  
 
Fellingsresultatet i perioden 2009 – 2017: 
 
År Eldre 

hanndyr 
Eldre  
Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  
1 ½ år 

Sum 

2009 T - 184 21 28 32 26 28 135 
2010 t- 192 22 31 50 25 19 147 
2011 t- 195 17 26 24 23 21 111 
2012 t- 195 20 20 30 23 16 109 
2013- t 195 23 14 20 30 12 99 
2014- t 165 16 20 22 17 7 82 
2015 – t164 15 18 17 21 14 85 
2016 – t 159 24 12 21 15 19 91 
2017 – t151 24 14 20 21 18 97 

 
Når det gjelder elgbestanden er det i region gamle Nesset som har størst tilhold av elg.  
Med hensyn til skogbruksinteressene er det lite ønskelig å ha for stor elgbestand i region gamle 
Nesset.  Minsteareal for elg settes til 6000 dekar for 2018. 
 
Felte elg i Nesset, perioden 2009 - 2017 
År Eldre okser Eldre ku Kalv Okser 1 ½ år Hunndyr  

1 ½ år 
Sum 

2009 T-22 3 2 4 3 2 14 
2010 T-23 3 2 6 4 2 17 
2011 T-24 4 3 5 3 3 18 
2012 T-29 3 4 4 5 1 17 
2013 T-30 3 2 3 1 4 13 
2014 T-31 5 2 6 1 0 14 
2015 T 32 4 4 6 1 2 17 
2016 T 32 5 1 3 0 3 12 
2017 T 39 4 4 4 2 1 15 

 
Det er 10 elgvald i kommunen. Det ble i år skutt 15 elger i Nesset, derav fire dyr i Vistdal 
 
 
REGION ERESFJORD 
I Eresfjord er det i mange områder mye hjort, spesielt om vinteren og våren. En del vald i bygda 
har forholdsvis likevel lav fellingsprosent.  



 
Rådmannen mener for å bedre vinterbeiteforholdene i Eresfjord må rettighetshaverne tilstrebe 
økt avskyting i Eresfjord. Det er bygdene Vistdal – Eresfjord og Eikesdal som har de største 
ulempene med økende hjortebestand. Under vårtellingen i 2017 ble det registret 261 dyr i 
Eresfjord.  Rådmannen har ennå ikke fått telleresultatene for 2018. Rådmannen foreslår at en 
reduserer minstearealet for vald som kan vise til bra fellingsresultat,  har stort beiterykk på 
innmark eller har jaktterreng i viktige vinterbeiteområder.  
 
 
 
 
Fellingsresultatet i perioden 2009 – 2017: (Eresfjord) 
 
År Eldre 

hanndyr 
Eldre  
Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  
1 ½ år 

Sum 

2009 T 157 18  26 40 15 8 107 
2010 T 160 21 34 44 13 9 121 
2011 T 180 31 22 36 14 9 111 
2012 T 168 20 25 20 10 6 81 
2013 T  22 20 25 20 12 99 
2014 T 188 22 16 23 19 10 90 
2015 T 190 19 24 24 10 5 82 
2016 T 190 23 23 29 14 10 99 
2017 T 169 28 22 33 22 10 115 

 
Oversikt vårtelling av dyr på innmarksbeite i Eresfjord 

År/ca dato for telling 01.04 15.04 01.05 
2012  206 dyr 148 dyr 
2013 68 dyr  46 dyr  72 dyr 
2014 167 dyr   
2015* tidlig spredning av 
gjødsel 

124 dyr 103 dyr -  

2016 146 dyr 174 dyr -  
2017 261 dyr 166 dyr -  
2018   -  

 
REGION VISTDAL 
I Vistdal har det vært driftsplanbasert forvaltning i mange år. Bakgrunnen for etablering av 
driftsplanbasert forvaltning i Vistdal var bl.a å kunne samordne jaktuttak i bygda bedre og ha 
lokal strategi på forvaltningen av hjorteviltet.  Det ble i 2017 satt ny fellingsresultat i Vistdal med 
til sammen 110 felte dyr. Vistdal Storviltvald har gitt signal om at det er behov for redusere 
hjortebestanden ytterligere.  
 
Fellingsresultatet i perioden 2007 – 2016: 
År Eldre 

hanndyr 
Eldre  
Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  
1 ½ år 

Sum 

2007 T- 74 10 10 11 8 11 50 
2008 T- 75 11 10 20 7 4 52 



2009 T – 85 9 14 27 9 10 69 
2010 T 90 9 15 23 8 12 67 
2011 T 100 11 14 24 5 3 57 
2012 T 98 12 14 14 5 7 52 
2013 T 96 15 14 23 9 11 72 
2014 T 96 10 11 16 14 12 64 
2015 T 90 11 15 21 16 9 72 
2016  11 15 28 23 18 95 
2017 22 28 22 18 20 110 

 
For å redusere hjorteviltbestanden i Vistdal er en avhengig av samarbeid for uttak av dyr i et 
større område.  For jaktåret settes minstearealet til 500 dekar for alle vald i region Vistdal. 
 
I tillegg forberedes det sak om å endre mistearealet som er fastlagt i forskrift. Dette gjør at 
kommunal viltforvaltning  kan øke kvoten ytterligere i 2019.   
   
REGION EIKESDAL 
I Eikesdal er det driftsplanbasert forvaltning. Eikesdal er et område hvor en bør legge opp til stort 
uttak av dyr også i 2018. Det er områder i Eikesdal som har stort beitetrykk av hjort.  Store 
almetrær er preget av hjortebeiting og det er lite fornyelse av ungskog av alm.  
For å bedre vinterbeiteområdene bør driftsplanområdet diskutere tiltak/virkemidler som gjør det 
mulig å redusere bestanden i området. I driftsplanen som ble godkjent i 2015 er det lagt opp til å 
felle 246 dyr i perioden 2015 – 2017.  Det samlede fellingsresultatet ble 199 dyr.  
 
Fellingsresultatet i perioden 2009 – 2017, Eikesdal: 
År Eldre 

hanndyr 
Eldre  
Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  
1 ½ år 

Sum 

2009 T-64 12 16 14 9 3 52 – 81 % 
2010  T 64 10 19 12 8 0 49 
2011 T 69 16 19 13 2 3 53 
2012 T 79 12 16 19 8 4 59 
2013 T 79 13 23 20 12 1 69 
2014 T 106 17 22 20 8 2 69 
2015 T 82 13 20 23 11 1 68 
2016  12 18 11 12 7 60 
2017 T 82 12 20 17 12 10 71 

 
 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



Fra: Ola Betten (ola.betten@hotmail.com)
Sendt: 21.04.2018 14:11:41
Til: Postmottak Nesset kommune
Kopi: Hogne Frydenlund; John Walseth

Emne: Ødegård jaktvald - Førespurnad om auka uttak av hjort i Vistdal
Vedlegg: 
Vi ser veldig mykje hjort i Vistdal, og vi er heilt overtydde om at stammen stadig aukar og er på sitt historisk
høgste nivå for tida. Vi har dessverre ikkje gode nok registreringar for å underbygge dette statistisk, men alle
indikasjonar tilseier at det bør gjerast noko no. Grunnar til dette er:

Det er store beiteskader på skog, og store problem med forynginga
Hjorten er mykje meir nærgåande og viser seg på dagtid
Ødegård jaktvald/jaktfelt i storvaldet har hatt 100 % avskyting 2003‐2017
Minstearealet på 1000 daa, nedsett med 50 %, er for stort til å ta ned bestanden. Også storvaldet har
hatt auka avskyting.

Ødegård jaktvald ønskjer å bli samanlikna med nabovalda i Eresfjord som er nede på 250 daa pr. hjorteløyve.

Vi søkjer difor om å få ei tildeling på 9 hjortar tilsvarande 350 daa/løyve f.o.m. 2018. Tilsvarande reduksjonar
bør også gjerast for nabovalda.

Det er lite rådyr, så kvoten her treng ikkje å endrast. Vi tek ut 1‐2 dyr pr. år av kvoten på 6.

Med ønskje om positiv oppfølgjing;

Bolsøya 20.04.2018

Ola Betten
for Ødegård jaktvald



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 12/18 03.05.2018 

 
 
 
 

Revidert bestandsplan for Vistdal storviltvald - Perioden 2018 - 2020 
 

Vedlegg 
1 Søknad om redusert minsteareal 
2 Særutskrift Vistdal storviltvald - Bestandsplan for hjort og rådyr 2017 - 2019 
3 Forskrift om storviltjakt, Møre og Romsdal 
4 Sett Hjort 1 
5 Sett Hjort 2 

 

Rådmannens innstilling 
Det vises til TNM sak 10/17.  

Nesset kommune godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 14, 
bestandsplan for Vistdal storviltvald. Det gjøres følgende endringer. 

Årlig uttak settes til 101 dyr.  

 

Vises til brev av 15.02.2018.  

Nesset kommune starter arbeid med å få revidert forskrift om storviltjakt, Møre og Romsdal.  

 

 

Saksopplysninger 
Bestandsplan 2017 – 2019 for Vistdal storviltvald ble godkjent i TNM sak 10/17.  

Det er lagt opp til en planlagt årlig uttak av 77 (+10) dyr i 2017, 75 dyr (+10) i 2018 og 73 (+10) dyr 
i 2019.  Til sammen 225 dyr samt en skrapdyrkvote på 30 dyr. I år ble det felt til sammen 88 dyr i 
bestandsplanområdet.  

 

Vistdal storviltvald har brev av 15.02.2018 søkt om å få redusert minstearealet til 380 dekar.  

 

Forskrift 08.01.2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt (hjorteviltforskriften) har en årlig frist for 
fastsettelse og endring av minstearealet.  

 

Arkiv: :K40 

Arkivsaksnr: 2011/654-14 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 

 

§ 6.Fastsettelse av minsteareal for elg, hjort og rådyr 
Kommunen fastsetter minsteareal for elg, hjort og/eller rådyr i forskrift. Det kan 
fastsettes ulikt minsteareal for ulike arter og for ulike deler av en kommune. 

Forslag om endring av minsteareal fremmes innen 15. januar. En eventuell 
forskriftsendring fastsettes av kommunen innen 15. mars. 

 

Minstearealet i kommunen er fastsatt gjennom forskrift om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, 
Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørskog, Stordal, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, 
Midsund, Aukra, Tingvoll, Sunndal og Rindal kommunar, Møre og Romsdal, fastsatt i 2002.  

I Nesset er minstearealet satt til 1000 dekar i hele kommunen, med unntak av Eresfjord hvor det 
er 500 dekar.  

I henhold hjorteviltforskriftens § 7 kan kommunen fravike minstearealet med inntil 50 prosent.  

 

Vurdering 
I år ble det satt ny fellingsrekord i Vistdal med til sammen 110 felte dyr.  

 

Valdnavn Tellende areal Tildelt kvote 
2017 

Felte dyr 2017 Kvote med 500 
dekar i 2018 

Høsteng   2 500 dekar 2 1 5  (+3) 

Vistdal 
storviltvald 

50 800 dekar 87 88 101 (+14) 

Ødegård    3 250 dekar 6 6 6 

Sørstranda 19 725 dekar 22 15 39 (+17) 

Dersom minstearealet settes til 500 dekar for tildeling av kvote i region Vistdal for jaktåret 2018 
vil det utgjøre en økning på 34 fellingsløyver i region Vistdal.  

 

Rådmannen mener det er behov for å fremme sak om å få endret forskrift om storviltjakt slik at 
minstearealet i Vistdal for en periode kan reduseres til under 500 dekar. Dette arbeidet med være 
sluttført før 15. januar 2019.  

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



Vistdal Storviltvald 

v/Robert Otterhals 

Vistdalsvegen 1761 

6364 Vistdal 

Mob 975 66 945 

E-post robert@otterhals.no     

 

 

Nesset Kommune 

v/Hogne Frydenlund 

6460 Eidsvåg     Vistdal 01.02.2018 

 

 

 

SØKNAD OM REDUSERT MINSTEAREAL PR HJORT FOR ÅRENE 2018 OG 2019 

 

Vistdal Storviltvald forvalter et totalareal på 50800 da. 2017 var første året i denne 
driftsplanperioden. På de 3 årene i driftsplanperioden har vi fått tildelt 255 hjort. Det 
tilsvarer et minsteareal på 600 da pr hort.  

Vårtellingen 2017 viste over 200 hjort både 1. 15. og 30. april. Dette er nær en fordobling av 
det vårtellingen har vist de tidligere år.  

Pga det store antall dyr, valgte vi å tildele til sammen 94 dyr på jaktfeltene samt en 
«skrapdyrkvote» på 10 dyr som brukes som belønning for uttak av små dyr. 

Fellingsresultatet etter jakta 2017 viste at det ble skutt totalt 88 dyr i Vistdal Storviltvald. 
Dett gir en fellingsprosent på 93,6 som er det desidert beste fellingsresultat siden Vistdal 
Storviltvald ble opprettet i 2005. 

Hva er så årsaken til det store antall felte dyr? Svaret ligger vel i den store tilgangen på dyr. 
Det er så mye dyr at det ikke byr på problemer for jegerne å kunne ta ut de tildelte dyr med 
hensyn til alder og kjønn. Dette underbygges bl.a. med vedlagte «sett hjort» skjema fra 
Lange jaktfelt som er det største feltet i Vistdal Storviltvald. 

På dette grunnlaget søker vi om å få redusert minstearealet pr hjort til 380 da, som er på 
linje med Eresfjord, for årene 2018 og 2019. 

 

mailto:robert@otterhals.no


 

 

Tildelt for perioden 2017 – 2019:  255 dyr 

Felt 2017      88 dyr 

Rest for årene 2018 – 2019:  167 dyr 

 

380 da pr dyr: (50800:380= 133,5 dyr pr år):  267 dyr 

Rest tildelt for perioden   167 dyr 

Tilleggskvote for 2018 og 2019  100 dyr 

 

Nå har vi satt av 10 dyr pr år som belønning for uttak av små dyr. Dette antallet vil vi øke noe 
og som et tiltak for å redusere hjortestammen vil vi senke terskelen på produksjonsdyr for å 
nedklasse til «skrapdyr».  Likevel ser vi det som viktig å følge driftsplanen med hensyn til 
prosentvis uttak av de ulike dyrene. Det vil si 20% kalv, 20% spissbukk, 20% eldre bukk og 
40% koller (både kvige og eldre kolle) 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Robert Otterhals 

Leder Vistdal Storviltvald 

 

 

 

Vedlegg:  1. Fellingsresultat 2017 

 2. «Sett Hjort» skjema  

  



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/17 23.05.2017 

 
 
 
 

Vistdal storviltvald - Bestandsplan for hjort og rådyr 2017 - 2019 
 

Vedlegg 
1 Bestandsplan for Vistdal storviltvald 

 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommune godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 14, bestandsplan 
for Vistdal Storviltvald, datert 23.03.2017.  
 
Bestandsplanen gjelder for tre år, perioden 2017 – 2017, med følgende forutsetninger;  
 

 Hjort .  
Planlagt årlig uttak i 3- års perioden er  77 dyr, 75 dyr og 73 dyr, samt en skrapdyrkvote på 30 dyr. Til 
sammen 255 dyr med følgende avskytingsprofil 
År Bukk 2,5+ Spissbukk Kolle/hunn ungdyr  kalv sum 
Fordeling % 20 20 40 20 100 % 
Planlag 
avskyting  

45 dyr 45 dyr 90  dyr 45  dyr 225 dyr 

Skrapdyr     30 dyr 
Total kvote     255 dyr  

 
 Rådyr 

Kvotefri jakt 
 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2017  

 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2017 

Nesset kommune godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 14, bestandsplan for 
Vistdal Storviltvald, datert 23.03.2017.  
 
Bestandsplanen gjelder for tre år, perioden 2017 – 2019, med følgende forutsetninger;  
 

 Hjort.  

Arkiv: :K40 
Arkivsaksnr: 2011/654-11 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



Planlagt årlig uttak i 3- års perioden er 77 dyr, 75 dyr og 73 dyr, samt en skrapdyrkvote på 30 dyr. Til 
sammen 255 dyr med følgende avskytingsprofil 
År Bukk 2,5+ Spissbukk Kolle/hunn ungdyr  kalv sum 
Fordeling % 20 20 40 20 100 % 
Planlag 
avskyting  

45 dyr 45 dyr 90  dyr 45  dyr 225 dyr 

Skrapdyr     30 dyr 
Total kvote     255 dyr  

 
 Rådyr 

Kvotefri jakt 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
Vistdal storviltvald med 50 800 dekar tellende areal ligger innenfor forutsetningene for å få godkjent 
en bestandsplan for hjort. Valdet søker om ny 3 årig bestandsplan for perioden 2017 – 2019 for hjort 
og kvotefri jakt på rådyr.   
 
 
Planlagt avskyting på alder og kjønn i perioden. Alle tall i % av totale felte dyr  

År Bukk 2,5 + Spissbukk Kolle Kalv Sum 
2017 20 20 40 20 100 
2018 20 20 40 20 100 
2019 20 20 40 20 100 

 
 
Planlagt avskytning i antall dyr og fordelt på alder og kjønn 

År Total Bukk 2,5 + Spissbukk Kolle  Kalv 
2017 77+10 16 15 31 15 
2018 75+10 15 15 30 15 
2019 73+10 14 15 29 15 

 10 dyr lagt til pr år er skrapdyrkvote 
 
 
Målsetting i bestandsplanen for hjorteviltforvaltningen i perioden 2017 – 2019 er; 
 

 Forvalte hjorteviltet på en bærekraftig måte samtidig med at beiteskadene på skog og  
innmark holdes på et akseptabelt nivå.  

 Opprettholde en stabil hjortebestand 
 Gjennom avskytning sørge for at stammen har en naturlig fordeling på alder og kjønn.  
 Over tid skal forvaltninga om mulig, bygge opp ressursene i svake områder slik at 

bestandene blir jevnest mulig fordelt utover i valdet. 
 Samarbeidet skal ikke hindre at de jaktfeltene, enkeltgrunneierne eller grupper av 

grunneiere som ønsker det kan utvikle utmarksnæring på sine eiendommer. 
 

I Vistdal storviltområde foreslås en tildeling i driftsplanperioden på 255 inklusiv 
skrapdyrkvote som skal brukes i laget til å rette opp feilskyting med mer.  
 
På grunn av liten elgbestand i området vil det årlig bli vurdert søknad om elgjakt dersom 
rettighetshaverne finner det aktuelt med jakt.  



 
 
Vurdering 
Vistdal Storviltvald har nå hatt driftsplanbasert forvaltning i 13 år. Rådmannen mener at 
bærebjelken for forvaltning av hjorteviltet bør skje etter driftsplanbasert forvaltning. Gauprøra 
jaktvald ble i TNM-sak  3/17 godkjent som jaktfelt i bestandsplanen som medfører at tellende 
areal nå er 50 800 dekar.   
 
I 2016 ble det satt ny fellingsreskord i Vistdal. Rådmannen mener det er viktig at Vistdal 
Storviltvald tilstreber å ha en høy avskyting i kommende år. Felles bestandsplan vil være et 
godt virkemiddel til å få redusert hjorteviltbestanden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fellingsresultatet i perioden 2007 – 2016: 
År Eldre 

hanndyr 
Eldre  
Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  
1 ½ år 

Sum 

2007 T- 74 10 10 11 8 11 50 
2008 T- 75 11 10 20 7 4 52 
2009 T – 85 9 14 27 9 10 69 
2010 T 90 9 15 23 8 12 67 
2011 T 100 11 14 24 5 3 57 
2012 T 98 12 14 14 5 7 52 
2013 T 96 15 14 23 9 11 72 
2014 T 97 10 11 16 14 13 64 
2015 T 90 11 15 21 16 9 72 
2016  11 15 28 23 18 95 

 
 
Avskyting i Vistdal storviltvald i perioden 2008- 2010 

Kvote samlet 180 Eldre bukk Eldre kolle Spiss 
bukk 

Kvige Kalv Samlet 

2008 9 8 6 4 15 41 – 74,5 %  
2009 8 9 9 8 24 60 -  109,1 % 
2010 8 12 7 5 19 58 – 82,9 % 
Felling 25 29 22 17 58 159 – 88,3 % 
I % 15,7 % 18,2 % 13,8 % 25,0 % 36,4 % 100 % 



Fellingsprosent satt 
i driftsplan  2008 – 
2010. 

15 % 20 % 15 % 15 % 35 %  

 
Avskyting i Vistdal storviltvald i perioden 2011 - 2013 

 Bukk 2,5+ Spissbukk kolle 2,5+ kolle 1 ½  Kalv sum 
Fordeling % 15 20 20 20 25 100 % 
Samlet kvote      192 dyr 
Felte dyr i siste 
avtaleperiode 

27 dyr 15 dyr 26 dyr 20 dyr 34 122 dyr 

Fellingsprosent 22% 13 % 21 % 16 % 28 % 100 %  
 
Avskyting i Vistdal storviltvald i perioden 2014 - 2016 

År Bukk 
2,5+ 

Spissbukk/ungbukk kolle 
2,5+ 

kolle 1 ½  Kalv sum 

Fordeling % 15 25 15 25 20 100 % 
Kvote + 30 
skrapdyrkvote 

24 dyr 36 dyr 30 dyr 36 dyr 38 dyr 164 dyr 

Samlet kvote      194 
Sum felte dyr 26 dyr 42 dyr 26 dyr 37 dyr 46 177 
% vis 14,6 % 23,8 % 14,6 % 21 % 26 %  100 % 

Fellingsprosent 91 %.  
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Betydning for folkehelse 















 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 13/18 03.05.2018 

 
 
 
 

Storhaugen og Kleppen jaktvald - Bestandsplan for hjort og rådyr 2018 
- 2020 
 

Vedlegg 
1 Bestandsplan og avskytingsplan for hjort og rådyr 

 

Rådmannens innstilling 
Det vises til bestandsplan for Storhaugen og Kleppen jaktvald mottatt 10. mars 2015.  
 
Nesset kommune godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 19, bestandsplan 
for Storhaugen og Kleppen jaktvald.  
  
Bestandsplanen for hjort gjelder for tre år, perioden 2018 – 2020, med følgende forutsetninger;  
 
 Hjort  
Årlig uttak settes 53 dyr, til sammen 129 dyr i avtaleperioden, med følgende avskytingsprofil 
 

 Eldre bukk Eldre kolle Ungdyr ** Samlet  ** derav kalv 
% uttak 20 % 20 % 60 % 100 % 35 % av 

ungdyrkvoten 
Planlagt årlig uttak 10 10 33 53 12 dyr kalver 

 
 Rådyr 
Kvotefri jakt 
 

 

Saksopplysninger 
Storhaugen og Kleppen storviltvald søker om bestandsplan og avskytingsplan for hjort og rådyr, med 
årlig uttak av 53 hjort.  

 Eldre bukk Eldre kolle Ungdyr ** Samlet   
% uttak 20 % 20 % 60 % 100 %  
Planlagt årlig uttak 10 10 33 53  

 
 
 

Arkiv: :K40 

Arkivsaksnr: 2011/630-25 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 
I henhold til § 19 i forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunene;  
«godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et bestandsplanområde 
godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger 
minstearealet. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige 
avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal være i samsvar med 
kommunens mål for å bli godkjent, jf. § 3.  
For bestandsplanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i fellingskvoten årlig 
fordeles på de enkelte valdene. Når godkjent bestandsplan foreligger, skal kommunen gi en samlet 
fellingstillatelse for hele planperioden som valgfrie dyr.  
Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved vesentlig 
uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, 
herunder avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder. 
 
Storhaugen og Kleppen driftsplanområde med 26 815 dekar tellende areal og består av tre jaktfelt. Det 
er Storhaugen jaktfelt – 9 300 dekar tellende areal, Myrset jaktfelt med 4700 dekar tellende areal og 
Kleppen utmarkslag med 12 813 dekar tellende areal.   
 
 
Fellingsresultatet hjort, perioden 2015 – 2017 

 
 
 

Vurdering 
 

I TNM sak 09/2015 ble driftsplan for perioden 2015 – 2017 godkjent med følgende forutsetninger;  
 
 Hjort 
Årlig uttak 43 dyr, til sammen 129 dyr i avtaleperioden, med følgende avskytingsprofil 
 

 Eldre bukk Eldre kolle Ungdyr** Samlet ** derav kalv 
% 20 % 20 % 60 % 100 % 35  % av ungdyrkvoten 

 
 
Storhaugen – Kleppen driftsplanområde har hatt følgende fellingsresultat i siste 
driftsplanperiode for hjort.  
 
 
 
 
 
 
 



Samlet kvote 129 dyr i planperioden 2015 – 2017, det ble felt til sammen 95 dyr.  
Årlig uttak 43  
dyr 
 

Eldre 
bukk 

Eldre 
kolle 

Spissbukk Kvige Kalv Samlet 

Avskytingsavtale   20 % 20 % Ungdy/kalv 
60 % 

Ungdyr/kalv 
60 % 

Ungdyr7kalv 
60 % 

73,6 % 

Samlet avskyting 
3 år 

24 18 17 18 18 95 

Fellingsprosent  25 % 19 % 18 % 19 % 19 % 100  % 
 
Det ble felt til sammen 53 ungdyr/ kalv, dvs 56 %.. 
 
 
I avtaleperioden 2011 – 2013 var samlet kvote 159 dyr. Det ble skutt til sammen 105 dyr.  
Årlig uttak 53 
dyr 
 

Eldre 
bukk 

Eldre 
kolle 

Spissbukk Kvige Kalv Samlet 

Fellingsprosent       66 % 
Samlet avskyting 
3 år 

19 dyr 18 dyr 31 dyr 15 dyr 22 dyr 105 dyr 

Avskyting 18 % 17 % 30 % 14 % 21 % 100 % 
 

Rådmannen mener i utgangspunktet at avskytingsstrategien med en årlig kvote på 43 dyr kunne 
følges også de neste tre årene.  Rådmannen legger likevel til grunn at bestandsområdet omfatter 
viktig landbruksareal og det av den grunn lite ønskelig med stor hjortebestand i området.    

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 
Utøvelse av jakt er en flott fritidsaktivitet. Det forutsettes at utøvelse av storviltjakt ikke legger 
begrensinger på annen fritidsaktivitet i området. 











 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 14/18 03.05.2018 

 
 
 
 

GID 032/005 - deling av grunneiendom. Klage på administrativt vedtak 
etter jordloven- Grete Ølander 
 

Vedlegg 
1 Begrunnelse for søknad 
2 Kart 
3 Jordlovsbehandling 
4 GID 032/005 - klage på vedtak - fradeling av parsell til boligformål 
5 GID 032/005 - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning 

 

Rådmannens innstilling 
 
Det opprinnelige vedtaket i saken opprettholdes. 
 
Saken sendes over til Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig klagebehandling.  
 

 

Saksopplysninger 
Kommunen viser til klage på vedtak datert 4/4-18. Og kommunen viser til administrativt vedtak 
datert 19/3-18. 

 

Klagen er levert innen klagefristen og skal dermed behandles. 

Vedtaket i den administrative behandlingen av saken var som følger: 

«Nesset kommune viser til søknad om deling av gnr 32/5 datert 14/1-18 og til § 12 i jordloven og 
går imot fradeling av en parsell til boligformål. 

Parsellen er i sin helhet på fulldyrka mark. Jordvernet tilsier at søknaden må vurderes nøye. 

Det vil oppstå driftsulemper ved fradelingen. 

Bosettingshensyn er ikke et relevant argument da det ikke er en negativ bosettingssituasjon i 
Eidsvågområdet. 

Det er godt med arbeidsfolk/avløsning på bruket med dagens situasjon.» 

Arkiv: :032/005 

Arkivsaksnr: 2018/139-5 

Saksbehandler: Gunnar Astad  



 

Klager har satt opp sine argumenter i 6 punkter. 

-Driftsulempe. 

Klager mener at sjøl om garden er godt arrondert er det også i dag driftsulemper fordi det er 
mange små skifter med svinger kanter osv. Klager mener også at arealet på tomta ikke vil utgjøre 
mer for enn til ½ vinterfora sau og har derfor ingen betydning for drifta. 

-Fradelt parsell vil ligge inntil areal i drift. 

Klager viser til at det er 4-5 boliger i området som ligger inntil areal i drift i området og sier at 
dette ikke har ført til konflikter den siste tiår.  

-Arbeidshjelp. 

Klager viser til at det er  3 «godt»voksne som bor på bruket. Og at en av dem har sviktende helse. 
Klager tenker langsiktig og vil legge til rette for en yngre familie som bor på fradelt tomt. 

-Åsagarden er hovedsakelig et boligområde.  

Klager viser til at de fleste boligene i området er bygd på tidligere dyrket mark og synes det er 
urimelig at det ikke gis tillatelse til fradeling med tanke på et nytt bolighus på sin eiendom. 

-Viktig å holde garden i drift. 

Klager mener at ved å legge til rette for neste generasjon er mulighetene for framtidig drift på 
garden betydelig større. 

-Arealet blei utvidet på garden i samband med sikringsarbeider mot kvikkleireras i 
Eidsvågelva. 

Klager viser til at gardsbruket fikk økt sitt areal med 1,6 da fulldyrka mark i forbindelse med 
sikringsarbeider i Eidsvågelva som blei ferdigstilt i 2017. Dette tilsvarer det som «tapes» ved 
fradelingen. 

 

Vurdering 
I jordlovens § 12 står det blant annet: 
 
«Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast 
vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. 
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast 
dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.» 
 
Jordbrukssjefen mener fremdeles at denne fradelingssøknaden strider mot dette vilkåret for 
fradeling. Ei fradeling av 1,2 da fulldyrka mark er en reduksjon av bruket sine arealressurser. 
Bruket sine arealressurser er de ressursene bruket har i dag, sjøl om disse er utvidet i de seinere 
åra. 
Og det er heller ikke tvil om at fradelingen ikke vil føre til en bedre driftsmessig løsning enn det 
det er på bruket i dag. Uansett om det er mange svinger og kanter ved dagens drift, vil dette 
ytterligere forsterkes ved fradelingen. Å legge tilrette for enda mer boliger i umiddelbar nærhet 
til et godt landbruksområde er uheldig og kan skape problemer for en intensiv utnyttelse av 
landbruksressursene. Jeg innser at det er mindre fare for dette i et område der boligeiere er vant 



med landbruk, men sjøl i vår kommune har vi hatt konflikter mellom jordbruksdrift og 
boligeiere. 
Bosettingshensyn kan neppe brukes i denne saken da bosettingen i Eidsvågområdet ikke er 
fallende. Men kommunen har et problem med mangel på kommunale tomter. De etablerte 
tomteområdene er fullt utbygd. Dette fører igjen til et press på utbygging utenom regulerte 
tomtefelt. Det er imidlertid i emning 2 private boligfelt i bygda. 
Jordbrukssjefen ser at behovet for ekstra arbeidshjelp på garden vil melde seg om noen år. Men 
pr i dag er det 3 voksne personer først i 60- åra som bor på bruket. Og sjøl om den ene er noe 
indisponert på grunn av helsa, vil jeg si at arbeidssituasjonen pr i dag er bra for den drifta det er 
på bruket. (30-40 vinterfora sau) 
 
Det er kommunens oppgave å tenke langsiktig i en slik sak. Kommunen skal vurdere de 
langsiktige virkningene av tiltaket. Det som gjøres i dag kan få konsekvenser for lanbrukets 
muligheter på dette bruket i generasjoner. 
 
Jordbrukssjefen ser at det også er fordeler for bruket at det gis løyve til fradeling, men mener 
fremdeles at de mulige negative konsekvensene for bruket er større. 
 
 



Fradeling av tomt G.nr. 32, br.nr.5

Viser til søknad om fradeling av tomt på vårjordbrukseiendom. Bakgrunnen for søknaden er

at vår datter, Ingrid Ølander m/familie, ønsker å bosette seg i Eidsvåg, og i tilknytning til vår

eiendom.

Det viktig for oss å kunne skille ut ei tomt til dette formålet av flere grunner:

Det vil bety mye at et av barna m/familie bosetter seg i nærheten av vår bolig og

jordbrukseiendom. Det vil kunne gi nødvendig hjelp og avlasting i drifta av gården

som fjøs—stell, lammeperioder, grasberging mm. Slik hjelp vil bidra til at drift av

jordbruksarealet opprettholdes. Bosetting tett ved gjør dette enkelt og oppveier

tapet av ca. 1daa jordbruksjord.

Ved å legge til rette for å kunne bygge hus tett ved vår bolig bidrar vi til innflytting til

kommunen på 4 innbyggere (pr.idag). Jordloven § 12 understreker hensynet til

bosetting:

«Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling,

kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i

området.»

Åsagardan er et trygt og godt oppvekstmiljø for barnefamilier. Det er sentrumsnært

og har kort vei til skole, barnehage og fritidstilbud. Det er gang- og sykkelvei nesten

opp til vår eiendom. Området er fra før bebygd på begge sider av veien og framstår

som et boligområde. Det er flere småbarnsfamilier som har etablert seg i området de

siste årene.

Tomta er tenkt plassert slik at den gir mulighet for en senere forlengelse av gang— og

sykkelstien. Vi har gitt Nesset kommune beskjed om at vi avstår grunn til dette.

For drifta avjordbrukseiendommen er dette den plasseringen som gir minst ulempe.

Andre deler av eiendommer er vurdert, men disse alternativene legger større

hindringer for beiting, kopplam—område/tilsyn av dyr som trenger tett oppfølging.

Tomta er godt plassert for tilknytning til vann, kloakk, strøm, avkjøring mm.

Tomta vil enkelt kunne bruke samme avkjøring fra fylkesveien som 32/5 og 32/1

Eidsvåg 14/1—18

m. ” A "
[  f. l '  '1/ f  4,7 , . ’

Grete Ølander '  Frode Sundstrøm



 



 

 
 
 
 
 
         Teknisk, samfunn og utvikling

 
 

 

Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
 2018/139-3 Gunnar Astad, 71 23 11 82 19.03.2018 

Jordlovsbehandling 

Kommunen viser til søknad om deling datert 14/1-18. 
 
Dette er en søknad om fradeling av en parsell på 1,2 da som skal nyttes til boligformål for brukets 
eier sin datter.  
Parsellen ligger nært fylkesveg, men er trukket så langt fra denne at det gir mulighet for å bygge 
gang/sykkelveg her. Gang/sykkelveg er enda ikke planlagt, men det vil være naturlig at en 
framtidig gang/sykkelveg kommer på nedsiden av fylkesvegen her. 
Adkomst til parsellen vil lett kunne bygges til bruket sin adkomstveg. 
 
Parsellen ligger i sin helhet på dyrka jord. Jordbrukssjefen er svært betenkt til at det skal bygges 
bolighus her. Parsellen er del av et stort sammenhengende dyrkajordstykke på ca 50 da. Et 
bolighus her vil lett kunne føre til søknad om flere boliger langs fylkesvegen i det samme 
området. Alle parsellene vil da ligge på dyrka jord. 
 
Bruket 32/5 har ifølge gardskartet 54,4 da fulldyrka mark, 25,6 da innmarksbeite og 54,7 da 
produktiv skog. Bruket driver i dag med sau. Det har 2 bolighus der to søsken med familie bor i 
hvert sitt. Det er opprettet ei samdrift mellom de to søsknene. Bruket er slik sett godt forspent 
med arbeidsfolk/avløsere med dagens situasjon. 
Dyrkajorda og innmarksbeite er samlet i et stykke. Altså ei svært god arondering. 
 
Ei fradeling oppe i nordøstre hjørnet vil skape driftsulemper for drift av det resterende areal. Det 
blir flere hjørner som skal rundes ved ulike arbeidsoperasjoner. Dessuten vil parsellen ligge helt 
inn til areal i full drift. Dette vil kunne skape konflikter i framtida. 
 
På bakgrunn av dette vil jordbrukssjefen gå mot delingssøknaden. 
 
Nesset kommune viser til søknad om deling av gnr 32/5 datert 14/1-18 og til § 12 i jordloven og 
går imot fradeling av en parsell til boligformål. 
Parsellen er i sin helhet på fulldyrka mark. Jordvernet tilsier at søknaden må vurderes nøye. 
Det vil oppstå driftsulemper ved fradelingen. 

Grete Ølander 
Åsagardvegen 113 
6460  Eidsvåg I Romsdal 
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Bosettingshensyn er ikke et relevant argument da det ikke er en negativ bosettingssituasjon i 
Eidsvågområdet. 
Det er godt med arbeidsfolk/avløsning på bruket med dagens situasjon. 
 
Dette vedtaket kan det klages på. En eventuell klage skal stiles og sendes til kommunen innen 3 
uker etter at dette vedtaket er mottatt. 
 
 
Det er behandlingsgebyr på delinger som behandles etter jordloven. Gebyret er kr 2000,- 
Faktura ettersendes søker.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Gunnar Astad 
jordbrukssjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Klage på vedtak av 19/3-18 ang. fradeling av  parsell  til  boligformål, ref.  2018/ 139-3

Viser til brev fra Nesset kommune, datert 19/3-18 der Nesset kommune går i mot søknad om

fradeling av parsell til boligformål.

Vi er uenig i mye av grunnlaget for avslaget og vil understreke følgende.

Driftsulempe. Vi har vurdert ev. driftsulempe og viser til søknaden:

«For  drifta av jordbrukseiendommen er dette den plasseringen som gir minst

ulempe. Andre deler av eiendommer er vurdert, men disse alternativene legger større

hindringer for beiting, kopp/am-område/tilsyn av dyr som trenger tett oppfølging.  »

Selv om garden har god arrondering består dyrkamarka av flere stykker/skifter med

flere kanter, svinger, kroker, bekker mm. Vi driver slått med traktor og redskap med

små dimensjoner. En fradelt tomt i et hjørne vil ikke utgjøre merkbare driftsulemper.

Tomta kan ev. utformes slik at den gir liten ulempe ved f.eks. slått.

Vi har i over 30 år hatt mellom 30 og 40 vinterföra sauer. Beite/avlingsverdien av

tomta vil utgjøre ca. 1/z vinterföra sau. Dette har ingen betydning for drifta.

Fradelt parsell vil ligge inntil areal i full drift. Dette er ikke en ny situasjon. 4-5 boliger

ligger i dag tett inntil vår dyrka mark. Dette har ikke ført til noen konflikter de siste 32

år. Mulig konflikt i framtida er ikke et gyldig argument.

Arbeidshjelp. Vi er i dag 3 godt voksne bosatt på garden og alle bidrar i varierende

grad i drifta bl.a. pga. sviktende helse. Ingen av oss blir yngre med åra. Når vi ønsker

bosetting av yngre på garden er det for å tenke langsiktig, dvs. å kunne opprettholde

drifta lengre framover. Vi trenger ekstra hjelp med arbeidsoppgaver som lamming,

slått og sauesanking.

Åsagardan er hovedsakelig et boligområde. Det meste av bolighus er fradelte tomter

fra gårdsbruk.

Det er bolig— og næringsbebyggelse på begge sider av og langs vårt areal opp mot

fylkesveien. Vest for vår eiendom er det nylig satt opp 2 boenheter på dyrka mark.

På østsida viser reguleringskart B12 at areal er regulert til LNF med spredt

bebyggelse. Dette omfatter også dyrka mark. Vi opplever det som urimelig at det ikke

kan bygges på vår eiendom.



0 For oss er det viktig å holde garden  i  drift. Ved å  legge  til rette for neste generasjon

øker mulighetene for dette.

. Nedre del av dyrkamarka mot skogen/elva ble endret  i  forbindelse med forbyggende

arbeid mot kvikkleire-ras utført av Nesset kommune. Opprinnelig plan ville ha

redusert dyrkamark pga. en skråning som ville ha vært for bratt til å drive maskinelt.

Hellingen ble redusert og totalt ble areal dyrkamark økt med ca. 1,6 da. Etter

fradeling til boligformål som det er søkt om vil garden fortsatt ha omtrent samme

areal dyrka mark som tidligere.

Vi ber om at søknad om fradeling blir vurdert på nytt. Vår helhetsvurdering er at dette mer

styrker drifta av garden enn at det er en driftsulempe.

Grete Ølander (  [Hall» Ø/[MCQJ/r
' ,/

Frode Sundstr m j .., ',
Ø  fl! «£4144 fl; W7



Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søknad om deling i  medhold av plan- og bygningsloven og rekvisisjon av oppmålingsforretning i medhold av matrikkelloven—.” ,, ,  ”  ”» _
-jfr.  kap.3 og 7 i matrikkelloven med tilhørende forskrift og § 20—1.ledd rn) jf. §§ 26-1 tom  27—4 i -lan- og bygningsloven av  27.06.2008.

NESSET KOMMUNE
Matrikkelmyndighet Kommunens sak-ljournalnr.

Kommunens navn

1543  Nesset l  5  JAN 2018 1
Adresse ostnr. Poststed ÅRISAKSNR. Zo (  8/73 9)

Kråkholmvegen  2 6460  Eidsvåg WW

1.  Eiendom

Gnr. 32 Bnr. 5 Fnr. Snr. Adresse

Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Adresse

Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Adresse

 

2. Det søkes om  l  rekvirering av oppmålingsforretning

Tiltak etter pbl  & 20-1m): Saker etter matrikkelloven kap.  3  og 7  med forskrift:

A. Fradeling av grunneiendom [] E.  Grensejustering (forskrift  §  34)

[:l B. Fradeling av anleggseiendom / volumeiendom [:l F. Klarlegging av eksisterende grense (forskrift  §  36)

[:l C. Arealoverføring [l G. Uteareal av eierseksjon (forskrift  §  35)

El D. Festegrunn I:] H. Matrikulering av jordsameie (forskrift §  32)
[:] l. Matrikulering av umatrikulert grunn (forskritt § 31)

2.a) Søknad om utsatt oppmålingsforretning, kan gjelde alt. A— D. Ma begrunnes

l] Utsettelse av oppmålingsforretning etter plan- og bygningsloven  §  21 -9 fjerde ledd

l] Søknad om utsatt oppmålingsforretning etter matrikkelloven  §  6 andre ledd, forskrift  § 25

Begrunnelse:

2.b)  Rekvisisjon av oppmålingsforretning der denne har vært utsatt jfr.  2.3)

 

[l Oppmålingsforretning der oppmålingsforretning har vært utsatt Gjelder saksnr.:

3.  Fradelt parsell  skal benyttes til   
    

 

Selvstendig eiendom D  Tilleggsareal til Fr"-

Bolighus [:l Landbruk /  fiske
El Fritidshus E] Naturvern
[] Industri / bergverk [] Offentlig friluftsområde

[:l Varehandel l  bank  I  hotell I  restaurant [] Offentlig VBQ
D  Offentlig virksomhet E] Annet kommunikasjonsanlegg lteknisk anlegg

4. Areal og utnyttelsesgrad etter tiltak

Ny(e) P8f58"(9f)5 Gjenværende parsell etter tiltak:
Anslått nettoareal Anslått nettoareal Sjekk gjeldende

reguleringsplanbestemmelse om
Anslått grad av utnytting Anslått grad av utnytting dersom hva som er tillatt grad av utnytting
dersom parsell er bebygd parsell er bebygd

   
5. Arealfordeling ved fradeling lbortfesting av areal fra landbrukseiendom —jordloven §§ 9 og 12

            
Fylldyrka areal Overflatedyrka Innmarksbeite Produktiv skog Annet Sum

areal markslag areal

A'ea'm 1 200 1 200
ønskes fradelt
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6, Dispensasjonssøknad   
[] Reguleringsplan Dispensasjonssøknaden  skal  begrunnes særskilt, jfr. plan- og

Kommuneplan byggesaksloven § 19-2 av 27.06.2008. Begrunnelsen for

[] Annet (lov. forskrift, vedtekt. plan) dispensasjonen skal gis på eget ark.

Husk å merke av for dispensasjon på nabovarselet.

?. Atkomst  »  pbl. §27—4 og vegloven §§ 40—43

Riks- Ifylkesveg [] Kommunal veg [l Privat veg

[:] Ny avkjørsel fra olTentlig veg [3 Utvvidet bruk av eksisterende avkjørsel

D Avkjørselstillatelse gitt [] Søknad om avkj. tillatelse vedlegges [] Atkomst sikret ifølge vedlagt dokument

 

B. Vannforsyning — pbl. §  27~1

Offentlig vannverk [:l Privat vannverk

[l Annen, eventuelt rettighet på annen eiers grunn vedlegges

 

9. Avløp — pbl. § 27—2

Offentlig avløpsanlegg [:l Privat enkeltanlegg lfellesanlegg

[] Rettighet på annen eiers grunn vedlegges

 

10. Byggegrunn, miljøforhold - phi,  §  28-1

Er eiendommen som skal fradeles lokalisert til et område med fare for flom, skred eller andre naturfarer  /  miljøforhold?

Nei E] Ja Hvis ja, redegjør på eget vedlegg hvilke faremomenter som gjelder og beskriv kompenserende tiltak.

11. Vedlegg (Kryss av)

 

Kart  I  Delingsplan l] Fullmakt
Gjenpart av nabovarsel D Firmaattest

[:] Avtaler, Dokumentasjon. Private servitutter Beskrivelse av søknaden  l  tiltaket

E] Søknad om dispensasjon [l Annet

12. Opplysninger  /  beskrivelse av tiltaket

Opprettelse av ny grunneiendom til boligformål, ca. 1,2 daa.

Se vedlegg.

13. Underskrift

Navn (blokkbokstaver) /  Adresse /Telefon Dato Underskrift

Grete Ølander 14/1-18 Q  ref? flår/tazi?"
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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 15/18 03.05.2018 

Nesset formannskap  15.05.2018 

Nesset kommunestyre  24.05.2018 
 
 
 
 

Tvungen påkobling til vann - og avløpsnett 
 

 

Rådmannens innstilling 
 

1. Nesset kommune vedtar å gjennomføre tvungen påkobling til kommunalt vann – og 
avløpsledning iht. Plan og bygningsloven §27-1 og 2, der dette kan gjøres uten 
uforholdsmessig stor kostnad.  

2. Kommunestyret vedtar ingen tilskuddsordning for de som skal kobles på kommunalt 
ledningsnett. I dette ligger det at grunneier selv tar kostnaden i forbindelse med de 
arbeidene som skal gjøres for å utføre tilkobling. Unntaket for tilskudd er dersom 
kostnadene for grunneier overstiger 1 G fra folketrygden (= kr 93 634 pr 1.5.2017). Det 
overskytende skal da dekkes av Nesset kommune og belastes selvkostområdet for vann 
eller avløp. Maksimalt tilskudd per eiendom er 1 G. (2 G dersom både vann og avløp 
tilkoples.) 

3. Tilknytningsgebyr for vann og avløp skal betales på ordinær måte iht. til gjeldende 
gebyrregulativ.  

4. Tvungen påkobling skal gjelde både nye og eksisterende vann- og avløpsledninger.  
 

 

Saksopplysninger 
Kommunen har iht. Plan og bygningsloven 2008-06-27-71, §27-1 og 2 hjemmel til å pålegge 
tvungen tilknytning til kommunalt vann- og avløpledningsnett. Lovhjemmelen har ikke vært 
brukt i Nesset kommune før. Et pålegg om tvungen tilknytning vil bety at kostnadene for 
etablering og drift av ledningsnett blir fordelt på flere, og blir rimeligere for den enkelte 
innbygger. Tvungen påkobling vil også kunne ha en positiv effekt for miljøet, særlig når det 
gjelder avløp.  

I henhold til Plan og bygningsloven 2008-06-27-71, §27-1 og 2 skal bygning knyttes til offentlig 
vann og avløpsledning: 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2018/523-1 

Saksbehandler: Vegard Øverås Lied  



«Når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, 
skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen. Vil dette etter kommunens skjønn være 
forbundet med uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en 
annen ordning. 
 
Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til offentlig 
vannledning når særlige hensyn tilsier det. 
 
Reglene i andre og tredje ledd gjelder også for eksisterende byggverk.» 
 

En fastsettelse av beløpsgrense for «uforholdsmessig stor kostnad» bør ikke defineres ut fra hva 
den enkelte er villig til å betale, eller har mulighet til å finansiere. Maksimumsbeløpet bør være 
basert på en objektiv vurdering av hva det vil koste dersom andre alternativer ble valgt. 
Installasjon av et minirenseanlegg for kloakk koster i dag ca. kr 130 000 og har årlige 
driftsutgifter. Boring av en grunnvannsbrønn koster ca. kr 80 000. En tilskuddsordning vil i 
praksis bety at eksisterende abonnenter vil måtte betale tilknytning for nye abonnenter til vann – 
og avløpsnettet, da finansiering vil måtte tas fra selvkostområdet for vann eller avløp. 

Selv om tvungen påkobling til kommunalt vann eller avløpsledningsnett er hjemlet i Norsk lov, 
så er det viktig at saken blir behandlet politisk i Nesset kommune. Ved etablering av nye vann- 
og avløpsledninger kan administrasjonen henvise til behandling av denne saken i 
kommunestyret. Eventuelle klager vil kunne avvises av administrasjonen. Generelt tar 
klagebehandling mye tid fra administrasjonen.  

Molde kommune praktiserer tvungen påkobling til vann og avløpsnett.  

 

Vurdering 
Tvungen påkobling er mest aktuelt for utbygging av nye vann – og avløpsledninger, samt 
bygging langs eksisterende ledningsnett. Ettersom tvungen påkobling ikke har blitt praktisert i 
Nesset kommune, så er det flere boliger i Nesset kommune som ligger i rimelig nærhet til 
eksisterende kommunalt ledningsnett, men som ikke er påkoblet. Det vil med tiden bli aktuelt få 
oversikt over boliger som kan kobles til eksisterende vann- og avløpsnett.  

Kommunen kan innføre en tilskuddsordning ved tvungen påkobling av vann og avløp. 
Tilskuddet ytes når anleggskostnader for private grunneiere overstiger et bestemt beløp. Ut fra 
investeringskostnad for et privat vann eller avløpsanlegg, er folketrygdens 1 G et tilsvarende 
beløp.  

Et forslag om tilskuddsordning kan medføre kostnader når kommunen betaler ut tilskudd til de 
som blir pålagt tvungen påkobling. Dette vil bli utgiftsført som en del av selvkostregnskapet. Den 
samlede effekten kan likevel bli positiv ved at antall abonnenter øker og flere bidrar til å 
finansiering av samlet vann- og avløpsutbygging. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Kommunalt vann- og avløpsnett er et «spleiselag» som betales av abonnentene og bygges ut og 
driftes av kommunen. Jo flere som er med å betaler, jo billigere blir det for hver enkelt abonnent. 
Vann og avløp driftes etter selvkostprinsippet. Dette betyr at kommunen ikke har lov å gå med 
overskudd eller underskudd for å drifte vann eller avløp, men at utgiftene fortløpende skal 
belastes abonnentene.  

 



Betydning for folkehelse 
Kommunens vannverk er under Mattilsynet sitt tilsyn. En prøvetakningsplan for hvert enkelt 
vannverk revideres årlig, og kommunen har årlige tilsyn og befaringer fra Mattilsynet. Godt og 
sikkert vann, samt sikker håndtering av avløpsvann er viktig for folkehelsen. 
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