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Sak nr. Dato: 

2019/116-1 28.01.2019 

 

Investeringsprosjekter 2019 - Orientering, februar 
Brukt pr.d.d. er pr 28.01.2019 
 
600217 – Utbedring ledningsnett, vann 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

2017 2021 1 100 000 0 1 100 000 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for drikkevann. Utbedringer ved Øvre veg 
prioriteres i 2019. Det er avsatt en årlig bevilgning på kr 1 100 000 i økonomiperioden 2018 – 2021.  
 
 
600218 – Utbedring ledningsnett, avløp 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

2017 2021 300 000 0 300 000 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for avløp. Utbedringer ved Hargaut og nedre 
Hammervoll prioriteres i 2019. Det er avsatt en årlig bevilgning på kr 300 000 i økonomiperioden 2018 – 2021.  
 
 
600244 – Skilting/adressering av veier 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

2019 2019 500 000 0 300 000 

 
Kommentar: 
Prosjektet med skilting/adressering av veier er ikke ferdig gjennomført. Det er en lovpålagt oppgave at alle 
veger skal merkes så snart de er gitt navn, og stikkveger til hus et stykke unna vegen skal også merkes. Denne 
merkingen er bl.a. til hjelp for at nødetatene skal finne frem.  
 
 
600290 – Vann Meisal 



  

Side 2 av 2 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

2018 2019 3 000 000 15 318 2 984 682 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder forlengelse av vannrør på Meisal, og tilknytning til kommunalt vann for eiendommer langs 
traseen. Konsulenter er leid inn for å lede prosjektet.  
Sak om tvungen påkobling til kommunalt vann- og avløpsnett er behandlet i kommunestyret, PS 35/18. 
Resultat legger føringer for hvordan man skal gå frem i forbindelse med tilknytning av eiendommer langs den 
nye traseen.  
Prosjektet ble lyst ut på Doffin i juli., og det kom inn 4 tilbud, Nesset Bygg AS leverte gunstigste tilbud. 
Oppstart i november 2018, med forventet avslutning i mars 2019. Total budsjettramme over flere år er kr 
6 000 000. 
 
600296 – Renseanlegg Eidsvåg vannverk 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

3. kvartal 2016 2019 3 256 000 51 242 3 204 758 

 
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. Høydebassenget var i hovedsak ferdig september 2017. Bassenget ble satt i drift august 2017. 
Ombyggingskontrakten for eksisterende bygg ble tildelt Nesset Bygg AS, og maskinprosess kontrakten ble 
tildelt Enwa PIM AS. Ombygging hadde oppstart august 2017. Testkjøring og innjustering av anlegget har hatt 
en del utfordringer som har forsinket prosjektet. Det har av leverandør av maskinparken vært skiftet en del 
komponenter. Fra uke 46-2018 sendes vann fra nytt renseanlegg ut til abonnentene. Forventet avslutning av 
prosjektet i 2019.  
Vedtatt budsjettramme forventes å holde. Total budsjettramme over flere år er kr 22 350 000. 
 
 
600330 – NOS ombygging demens 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

1. kvartal 2017 1. kvartal 2019 1 000 000 254 073 745 927 

 
Kommentar: 
Oppstart på byggeplass uke 27 i 2017. To nye pasientrom på sykehjemmet ble overtatt 22.12.2017. 
Ombyggingen av første gruppe for demente, samt ved ny trapp og heis var ferdig og overtatt 7. juni 2018. 
Ombygging av den 2. gruppen for demente ble overtatt 3. oktober 2018. Prosjektet har på bakgrunn av 
utfordringer i gulvkonstruksjonene fått forlenget byggetid, og vil etter ny fremdriftsplan være ferdig første 
kvartal i 2019. På bakgrunn av dette må deler av budsjettrammen for 2018 flyttes over til 2019. Det er forventet 
at budsjettrammen ikke holder, og det legges opp til sak om økt bevilgning i kommunestyremøtet den 21. 
februar 2019. Prosjektet sammenfaller med prosjektnr. 600354 Uteområder NOS og 600355 Inventar NOS.  
Totalramme for dette prosjektet over flere år er kr 65 700 000. 
 
 
600341 – Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

2. kvartal 2017 2019 0 0 0 
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Kommentar: 
Byggeprosjektet ble påbegynt i slutten av oktober 2018. Prosjektet var forventet ferdigstilt i desember, men ble 
noe forsinket. Årsak er ekstraarbeid i forbindelse med den interne dreneringen som bygget skal koble seg på. 
Denne fungerte ikke. På bakgrunn av dette må deler av budsjettrammen for 2018 flyttes over til 2019. 
Vedtatt budsjettramme forventes å holde.  
Budsjettet ble i sak om budsjettkorrigering i Kommunestyret, PS 48/18, justert med kr. 650 000. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 1 557 000.  
 
 
600343 – Eresfjord brannstasjon, etablering av ny stasjon 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

2. kvartal 2017 2019 7 026 245 -25 245 7 026 245 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter etablering av ny brannstasjon i Eresfjord. Tomt til formålet er kjøpt fra Nesset Kraft. 
Prosjektet har fått økt budsjettramme i henhold til kostnadsberegning utført av ÅF Advansia Nordvest AS. ÅF 
Advansia Nordvest er innleide konsulenter, og Strandhagen Arkitekt har vært arkitekt for prosjektet. Skisser 
og funksjonsbeskrivelse er utarbeidet. Anbudskonkurranse er utlyst, og frist for innlevering av tilbud var 30. 
november 2018. Det kom inn 2 tilbud, hvorav det ene er utropt som vinner av konkurransen. Deler av 
budsjettet fra 2018 er flyttet over til 2019, men på bakgrunn av at man ikke kom i gang med selve rivnings og 
byggearbeidet, må ytterligere midler flyttes over til 2019. Det forventes at budsjettrammen er for lav slik 
prosjektet ligger an pr. i dag. Prosjektets byggekomité har hatt sitt første møte 30.01.2019, byggekomiteens 
ståsted er at de ønsker at brannstasjonen bygges slik den er planlagt, men at prosjektet kan reduseres for å 
imøtekomme vedtatt budsjettramme gitt at dette ikke går på bekostning av beredskapen og lovverk. Prosjektet 
forventes ferdigstilt 2019. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 9 884 000. 
 
600344 – Bofellesskap funskj.hemma, Holtan 4 leiligheter 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

2. kvartal 2017 2019 11 491 000 3 149 11 487 851 

 
Kommentar: 
Konkurranse for konsulent/arkitekthjelp har vært publisert på Doffin, med tilbudsfrist 25. juni 2018. 4 tilbud 
var ved tilbudsfristens utløp mottatt. Leverandør av konsulent/ arkitekttjenester ble Streken Arkitektgruppe 
AS. Funksjonsbeskrivelse og dokumenter til konkurranse for entreprenør er til gjennomgang internt. 
Byggherreombud og SHA-koordinator er ÅF Advansia Nordvest AS. Det har i lengre tid vært orientert om at 
budsjettrammen sannsynligvis er for lav, da kalkylen i bevilgningen kun har tatt høyde for Husbankens 
gjennomgsnittspris for anleggskostnader for en omsorgsleilighet multiplisert med antall leiligheter. I tillegg 
kommer personalbase, prosjekt- og felleskostnader, samt sats for reserver og marginer. Det er heller ikke tatt 
høyde for at tomten ikke er klargjort, og at området tomten ligger i blant annet mangler infrastruktur som vei, 
vann, avløp, strøm, fiber, parkering og lekeareal. Kompliserte grunnforhold er også fordyrende. Det blir laget 
en egen sak på dette. Prosjektet har nå fått flere detaljer på plass, og har innhentet en ny kalkyle over 
kostnader. Kalkylen viser at bevilgningen er for lav. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 14 000 000. 
 
 
600349 – Brannsikring Holtan, bofellesskapet og omsorgsboliger 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

3. kvartal 2018 2019 0 0 0 
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Kommentar: 
Prosjektet kom inn på listen over investeringsprosjekter i 2018 etter behandling av sak om budsjettkorrigering i 
Kommunestyret, PS 48/18.  
Avvik ved virksomheten er utstedet og må lukkes.  Prosjektet har 3 hovedmomenter; anskaffe 
branndokumentasjon, utbedring av bygningsmasse ihht branndokumentasjonen og nytt brannalarmanlegg. 
Prosjektet kom inn igjen på investeringsplana etter budsjettkorrigering i juni. Arbeidet med utarbeidelse av 
brannteknisk tilstandsanalyse er snart fullført. Tilstandsanalysen vil gi føringer for hvilke bygningstekniske 
utbedringer som må utføres og hvordan nytt brannalarmanlegg skal utformes. Prosjektet sluttføres i 2019, og kr 
500 000 av budsjettrammen flyttes fra 2018 til 2019. Totalrammen forblir uendret, kr 700 000. 
 
 
600350 – Helsesenter, omsorgsboliger, hjemmetjeneste 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

1. kvartal 2018 2020 50 000 000 47 905 49 952 095 

 
Kommentar: 
Sak om oppstart av detaljprosjekt ble vedtatt i kommunestyret den 14. desember 2017, PS 86/17.  
Prosjektet har høy prioritet. Behovskartlegging er ferdigstilt, med unntak av ambulansestasjon. Fremdeles 
uavklart om ambulansestasjonen skal være med. Skissearbeid startet i slutten av juli 2018. Assisterende 
prosjektleder er engasjert, og det har vært gjennomført workshop med alle brukergrupper i forbindelse med 
gjennomgang av skisser. Uklarhet i forbindelse med opsjon og føringer fra helseforetaket i forbindelse med 
ambulansestasjon må avklares før prosjektet går videre med ferdigstilling av tegninger og utlysning av 
konkurranse for entreprenør. Det har kommet inn innsigelser på endring av reguleringsplanen fra 
sektormyndighetene, disse må vi lukke før vi kan ta prosjektet videre. Forventet ferdigstilling av helsehus i 
2020. Deretter vil sanering av helsefløy og utomhusarbeider gjennomføres. Forespørsel om tilskudd fra 
Husbanken er registrert. Det arbeides for at vedtatt budsjettramme skal holdes. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 123 000 000. 
 
600355 – NOS ombygging demens - Inventar 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

1. kvartal 2018 2. kvartal 2019 0 0 0 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter nytt inventar/ møblement til de ombygde arealene ved NOS. Størsteparten av møbler og 
inventar er satt i bestilling. Det benyttes rammeavtaler gjennom ROR innkjøp så langt det lar seg gjøre til dette 
prosjektet. Prosjektet trenger derfor ikke å utlyses som en egen konkurranse. Møbler og inventar til byggefase 1 
- 4 er levert, det gjenstår leveranser til dagsenter og eldresenter, byggefase 5 og 6. Leveranser av møbler i 
henhold til ferdigstillelse av de ulike byggefasene i hovedprosjektet. Prosjektet er noe forsinket på grunn av 
forsinkelsene i prosjektnr 600330. Vedtatt budsjettramme forventes å holde. Prosjektet sammenfaller med 
prosjektnr. 600354 NOS ombygging demens – Uteområde og 600330 NOS ombygging demens. Prosjektet 
avsluttes når hovedprosjektet 600330 avsluttes. Deler av budsjettrammen må flyttes over til 2019. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 3 150 000. 
 
 
600359 – Rehab. kommunehuset - Forprosjekt 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

2. kvartal 2018 2019 0 0 0 
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Kommentar: 
Arbeidet med renovering av kommunehuset ses i sammenheng med Helsehuset og sammenføyningen mellom 
disse byggene. Midlene overføres til 2019 og innleid konsulent for Helsehuset, Xpro as, får i oppgave å lage 
funksjonsbeskrivelse ihht. hensiktsmessige renoveringstiltak. Totalrammen forblir uendret, kr 300 000.  

 
 
600362 – Eresfjord barnehage, tilbygg, forprosjekt 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

4. kvartal 2018 2019 4 100 000 0 300 000 

 
Kommentar: 
Forprosjektet er påbegynt med interne ressurser for å kartlegge behov og omfang, samt legge rammene for 
prosjektet. Prosjektet har høy prioritet. Kr 250 000 av budsjettrammen for forprosjektet fra 2018 må flyttes over 
til 2019. Antar at vedtatt budsjettramme for gjennomføring på kr 4 100 000 blir for lite i forhold til hva vedtaket 
sier skal gjøres. 
Totalramme inkl. forprosjekt kr 4 400 000. 

 
 
600363 – Øvre Hammervoll veg, rehabilitering 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

1. kvartal 2019 2019 1 300 000 0 1 300 000 

 
Kommentar: 
Vegen er i svært dårlig stand, veifundamentet er sunket sammen og store steiner kommer opp. Det påregnes 
betydelige arbeider for å få første del av veistrekningen oppgradert (260 meter), veifundamentet må graves 
vekk og nytt veifundament må legges. Det er totalt 360 meter som skal ha asfalt og lyspunkter. Det er hentet 
inn prisoverslag fra maskinentreprenør, Nesset Kraft AS (veglys) og NCC (asfalt). 

 
 
600364 – Vaktmestertjenesten, nyttekjøretøy 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

1. kvartal 2019 2019 300 000 0 300 000 

 
Kommentar: 
Det skal kjøpes inn 2 stk nyttekjøretøyer til vaktmestertjenesten. Det arbeides med å innhente tilbud. 

 
 
600365 – Renholdstjenesten, nyttekjøretøy 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

1. kvartal 2019 2019 300 000 0 300 000 

 
Kommentar: 
Det skal kjøpes inn 2 stk nyttekjøretøyer til vaktmestertjenesten. Det arbeides med å innhente tilbud. 
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600366 – EIBUS u-trinn, ombygging klasserom 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

1. kvartal 2019 2019 2 000 000 0 2 000 000 

 
Kommentar: 
På nåværende tidspunkt er det aktuelt å dele et undervisningslandskap i to separate klasserom. Det engasjeres 
konsulenter for å vurdere hva som må utføres med tanke på brannsikkerhet, eventuelt endringer i 
sprinkleranlegg og ventilasjon. Ombyggingen forsøkes lagt til sommerferien, og må stå ferdig til skolestart for 
skoleåret 2019-2020. 
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Søknad om kjøring med beltevogn - Motorferdsel i utmark 
 

Vedlegg 
1 Søknad om bruk av snøscooter 

 

Rådmannens innstilling 
Vises til søknad av 28.10.2018.  
I medhold av Naturmangfoldlovens §7 og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 
og på islagte vatn, § 6 gis Bjørn Ketil Myrset tillatelse å kjøre med beltevogn frem til 20.04.2019, 
inntil 30 turer.  

Motorkjøretøy Regnr Navn Område Formål 

Beltevogn UU 3984 Bjørn Ketil 
Myrset -  

Meisalfjellet Transport av 
stein/ materialer 
til bygging av 
tursti  

Det gis dispensasjon da formålet med kjøringen er å transportere stein og materialer til bygging 
av tursti i regi av Meisalfjellet hytteforening.   

Vilkår:  

Det må føres kjørebok som leveres til Nesset kommune innen 01.05.2019.  

 

 

Saksopplysninger 
Bjørn Ketil Myrset søker om å få benytte beltevogn, regnr UU 3984, til å kjøre ut steinheller langs 
stien mot Blånebu, 30 turer. 

Søknaden må behandles iht § 6, nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag.   

”  I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – 
etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 – § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som 
ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal 
transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen 
til et minimum”. 

Arkiv: :K01 

Arkivsaksnr: 2018/1142-19 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 
Saker om motorferdsel i utmark skal vurderes etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12; 

- § 8 forhold til kunnskapsgrunnlaget  
- § 9 føre-var-prinsippet 
- § 10 økosystemtilnærming og samlet belastning 
- §11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
- §12 Pålegg om miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder 

 
Vurdering 
Ut fra gjeldene regelverk skal dispensasjon etter § 6 være et unntakstilfelle.  
Hensikten med transporten er å legge ut stein til bygging av Blåfjellstien. Den starter ved 
Meisalvatnet forbi Kvennsetvatnet og Sandviksskardet til toppen av Blåfjellet/Frusalen.  
 

 
 

Meisalfjellet hytteforening har behov for å kjøre ut større mengder stein på vinterføre (180 tonn).  
I dette tilfelle mener rådmannen det å bruke beltevogn kan være hensiktsmessig fremfor 
snøscooter og transport av stein på slede.   Søknaden er vurdert etter prinsippene i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven. Rådmannen mener at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig Den aktuelle 
kjøringen er knyttet til et spesielt transportbehov og er tidsavgrenset til vintersesongen 2019. 
Kjøring vil skje på snødekt mark og anser ikke å sette varig spor i terrenget.  

 



Økonomiske konsekvenser 
Ingen vesentlige  

Betydning for folkehelse 
Turstien som Meisalfjellet hytteforening bygger er et friluftslivtiltak.  



Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195B)

Referansenummer: 6WEW4V Registrert 

dato:28.10.2018 

16:14:10

Antall vedlegg: 2

Innledning

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Privatperson 

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

20.10.1953
Fornavn

Bjørn Ketil 
Etternavn

Myrset
Adresse

Kvam Terrasse 8c

Postnummer

6411
Poststed

MOLDE

Telefon

71242040
Mobil

90650122

E-post

bjorn.ketil@myrset.no

Skal søkeren kun kjøre selv

B Nei 

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Fornavn Etternavn Telefon

Ola Myrset 91891891
Heidi Ragnhild Myrset 90835146
Magnus Myrset 91344832



Espen Anders Myrset 90990858
Ann Mari Mathisen 91396793

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

KY-1847
UU-3984

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring D Kjelke D Spesialutstyr 

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Dato fra Dato til Antall turer&nbsp;denne perioden

01.11.2018 30.04.2019 B Mer enn 30 turer 

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år

B Ja A Nei 

Antall år

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport av utstyr og bagasje til hytte 

D Transport av ved 

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

Meisalfjellet Hytteforening kjører opp skiløype og skal også i år kjøre ut steinheller langs stien mot Blånebu, 
anslagsvis 100 tonn i vinter, 4 tonn per tur med BV-206 og slede.
Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier 

Gårdsnr



52
Bruksnr

32
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Tidsrom for åremålsleie

Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde
Beskrivelse av kjørerute

Fra Brannholen langs Meisalfjellveien fram til enden av veien og deretter i rett linje fram til hytta i Myrsetboth

Grunneier(ne)s navn

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Det er tinglyst rett til å gjøre over 52/1.

Vedlagt dokumentliste

IMG_1814.jpg

IMG_1997.jpg



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 4/19 07.02.2019 

 
 
 
 

Motorferdsel - ATV med belter på snødekt mark - § 6 - Rødfjellet 
 

Vedlegg 
1 Søknad om bruk av ATV med belter i perioden 01.02.2019-30.04.2019 

 

Rådmannens innstilling 
Det viises til søknad av 17.01.2019  om å få benytte ATV med belter for transport av varer/ved til 
hytte ved Måsvatnet, GID 015/066/004.  

Det gis ikke dispensasjon til å benytte ATV med belter. I henhold til nasjonal forskrift § 5c har 
kommunen anledning til å tillate bruk av snøscooter til omsøkt transportformål. Bestemmelsen 
for å bruke § 6 i nasjonal forskrift skal være streng, og det at søker ikke disponerer snøscooter kan 
ikke legges til grunn for å tillate kjøring med ATV med belter.   

 

 

Saksopplysninger 
Oliver Eidskrem søker om å få benytte ATV med belter for transport av bagasje/ved til hytta ved 
Måsvatnet på Rødfjellet.   

De aller fleste søknadene om å få kjøre med snøscooter blir behandlet etter § 5 i nasjonal forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  
 
§ 5.Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for: 
a) fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg 
- transport mellom bilveg og hytte, 
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag, 
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag, 
- transport av funksjonshemmede, 
- transport av ved, 
- transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6, 
b) funksjonshemmede, 

c) 
eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 
2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav 
a, 

Arkiv: :K01 

Arkivsaksnr: 2018/1142-39 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



d) kjøring i utmarksnæring for fastboende, 
e) transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd bokstav g, 

f) 

gruppeturer på snødekt mark for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, 
medlemmer av pensjonistforeninger eller forflytningshemmede. Turen må være i regi 
av helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle organisasjoner. Tillatelse kan kun gis for 
transport til bestemte turmål og langs nærmere bestemte traseer dersom kommunen 
anviser slike. 

 

Fylkesmannen har i brev av 18.11.2011 konkludert med at søknader om å kjøre med 
ATV på vinterføre må behandles etter § 6 nasjonal forskrift.  
§ 6.I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser 
et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før 
eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til 
et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 
 

Informasjon fra www. miljokommune.no angående spørsmål om – « Kan en ATV med belter 
regnes som snøskuter?” 

En snøskuter er i henhold til veitrafikklovens regler en beltemotorsykkel, mens en ATV enten registreres 
som traktor, motorsykkel eller moped. Selv om det monteres belter på en ATV, så gjør ikke dette at 
kjøretøyet blir en beltemotorsykkel. Det betyr at en ATV med belter, som er registrert som traktor, 
motorsykkel eller moped, ikke kan tillates der bestemmelsene i regelverket spesifikt åpner for at kommunen 
kan tillate bruk av snøskuter, jamfør forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 
5. 

Forskriftens ordlyd må her forstås bokstavelig, slik at bestemmelsen kun hjemler transport med snøskuter. 
Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag skiller mellom begrepene 
«motorkjøretøy på vinterføre», jamfør forskriften § 3 og «bruk av snøscooter», jamfør § 5, noe som indikerer 
at lovgiver har vært bevisst skillet mellom snøskuter og andre typer kjøretøy. 

En søknad om bruk av ATV med belter kan følgelig ikke behandles etter § 5, men må eventuelt vurderes og 
behandles etter § 6. “ 

Behandling av søknader etter § 6 kan ikke delegeres til rådmannen.  
 

Nesset kommune har tidligere gitt løyve til bruk av ATV med belte, etter nasjonal forskrift § 6,  
på samme vilkår som etter nasjonal forskrift § 5c) – tillatelse til bruk av snøskuter for transport av 
bagasje og utstyr til hytte mer enn 2,5 km fra brøyta vei.  

Statens naturoppsyn har i epost 05.04.2018 påpekt denne praksisen.   

 
 

Vurdering 
Nesset kommune har en praksis med at det gis dispensasjon til hytteeiere, med inntil 15 turer, til 
å benytte snøscooter for transport av bagasje og utstyr til hytta, iht § 5c (nasjonal forskrift) 

http://lovdata.no/forskrift/1988-05-15-356/%C2%A75
http://lovdata.no/forskrift/1988-05-15-356/%C2%A75
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/F/
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/U/
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/V/
http://lovdata.no/forskrift/1988-05-15-356/%C2%A73
http://lovdata.no/forskrift/1988-05-15-356/%C2%A76


Kommunen kan i medhold av nasjonal forskrift § 6 gi tillatelse til motorferdsel utover bl.a § 5 
dersom det påviser et særlig behov, som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes 
på annen måte.  

 

Søker ønsker å bruke ATV med belter i stedet for snøskuter på grunn av praktiske årsaker, fordi 
det er lettere å transportere slikt kjøretøy på vanlig bilhenger fra bosted og til parkeringsplassen 
ved Gammelsetra.  

Bestemmelsen for å bruke § 6 skal være streng. Det at søker ikke har tilgang på snøskuter mener 
rådmannen ikke kan legges til grunn for å gi løyve etter § 6, nasjonal forskrift.  Nesset kommune 
har tidligere gitt sju løyver til bruk av ATV med belter knyttet til bl.a kjøreformål transport av 
bagasje/ ved/utstyr til hytter.  I TNM-sak 07/18 ble det gitt avslag til  bruk av ATV med beter til 
samme kjøreformål.    

Rådmannen legger og til grunn tilbakemeldingen fra Statens naturoppsyn gitt i epost av 
05.04.2018 om kommunens praksis ved å gi løyve etter § 6.  

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 
Nesset kommune har egne retningslinjer for motorferdsel i utmark. 



Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195B)

Referansenummer: NBWS8U Registrert dato:17.01.2019 13:34:19

Innledning

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Privatperson 

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

13.01.1963

Fornavn

Oliver

Etternavn

Eidskrem

Adresse

Julsundet  135

Postnummer

6409

Poststed

MOLDE

Telefon Mobil

98068400

E-post

Oliver.eidskrem@mimer.no



Skal søkeren kun kjøre selv

B Ja 

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Kjøretøy

Kjøretøytype

B Annet 

Beskriv med egne ord

ATV med belter.

Registreringsnummer

FP8240

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring D Kjelke 

Tidsrom

Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Dato fra Dato til Antall turer&nbsp;denne perioden

01.02.2019 30.04.2019
B 2- 5 turer 

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år

B Ja A Nei 

Antall år

5



Transport av bagasje/utstyr

Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport av utstyr og bagasje til hytte 

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Som eier av hytte med G.nr15 b.nr 66 og fnr 4 ved Måsvatnet vil jeg søke om dispansasjon til å kjøre ATV med belte 

opp til hytten med bagasje og ved. Har tidligere hatt snøsscoter som stod inne på parkeringsområdet ved veien 

under hyttebyggingen,men ble mye plaget med at bensintanken på denne ble tøm mens den sto der inne så det var 

en dårlig løsning for meg. Det er mere tungvint å frakte en snøscuter frem og tilbake uten spesialhenger for dette så 

jeg kjøpte derfor ATV med belte som jo er lettere å frakte på vanlig bilhenger. Har pratet med Hogne Frydenlund vedr 

søknaden og han har informert meg om at ATV med belte ikke blir likestilt med snøscoter etter loven, men at jeg 

kunne søke om dispensasjon. Håper på positiv tilbakemelding på søknaden. 

 

Mvh Oliver Eidskrem

Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier 

Gårdsnr

15

Bruksnr

66

Festenr

4

Beskrivelse av hyttas beliggenhet



Hytten ligger ved Måsvatnet på bygslet tomt , men det er jeg som eier hytten.

Tidsrom for åremålsleie

Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde

Beskrivelse av kjørerute

Fra parkeringsplass ved hovedvegenvegen og opp langs eksisterende grusvegveg mot Rødsetrin og frem til 

paskeringsplassen ved Måsvatnet og videre fra parkeringsplass og de siste 800m frem til hytten.

Grunneier(ne)s navn

Rød og Lyster Sameige

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Mesteparten av kjøringen vil foregå på ubrøytet veg som jeg betaler årlig kjøreavgift til grunneigerne for å benytte. De 

siste 800m går over utmark. 



Fra: Ola Eirik Bolme (ola.eirik.bolme@miljodir.no)
Sendt: 05.04.2018 12:59:27
Til: Postmottak Nesset kommune
Kopi: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no

Emne: Tvilsom bruk av §6 i motorferdselloven i Nesset kommune
Vedlegg: 
Statens naturoppsyn hadde kontroll av snøskutertrafikken i Nesset før påske. I den forbindelse ble også flere ATV‐
er kontrollert. Førerne av ATV‐ene hadde løyve etter §5 c) som gir tillatelse til bruk av snøskuter for transport av
bagasje og utstyr til hytte mer enn 2,5 km fra brøyta veg. For å omgå kravet i §5 c) om bruk av snøskuter har
kommunestyret i Nesset gitt dispensasjon for at løyvet gjelder bruk av ATV etter §6. Dette mener Statens
naturoppsyn er feil bruk av §6.
 
I fjor hadde Statens naturoppsyn kontroll i samme området, og da ble en anmeldt for bruk av ATV med løyve gitt
etter §5 c). Vedkommende ble bøtelagt av politiet.
 
 
Med hilsen

Ola Eirik Bolme
Naturoppsyn, seksjon naturbruk

Motorferdselsansvarlig Møre og Romsdal

 

Statens naturoppsyn

Miljødirektoratet 
Telefon: 03400 / 73 58 05 00

Mobil 948 17 988

www.naturoppsyn.no ‐ www.miljødirektoratet.no

 
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 5/19 07.02.2019 

 
 
 
 

Motorferdsel - ATV med belter på snødekt mark - § 6 - Kleppen 
 

Vedlegg 
1 Vedrørende søknad om bruk av firhjulstrekk med kjelke 
2 Vedr søknad om bruk av firhjulstrekk med kjelke 

 

Rådmannens innstilling 
Vises til søknad av 13.03.2018 om å få benytte ATV med belter for transport av materialer til 
rehabilitering av hytte i Kleppen, GID 034/007.  

Det gis ikke dispensasjon til å benytte ATV med belter. I henhold til nasjonal forskrift § 5c har 
kommunen anledning til å tillate bruk av snøscooter til omsøkt transportformål. Bestemmelsen 
for å bruke § 6 i nasjonal forskrift skal være streng, og det at søker ikke disponerer snøscooter kan 
ikke legges til grunn for å tillate kjøring med ATV med belter.   

 

 

Saksopplysninger 
Kåre Holberg  søker om å få benytte ATV med belter for transport av materialer til hytta.    

De aller fleste søknadene om å få kjøre med snøscooter blir behandlet etter § 5 i nasjonal forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  
 
§ 5.Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for: 
a) fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg 
- transport mellom bilveg og hytte, 
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag, 
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag, 
- transport av funksjonshemmede, 
- transport av ved, 
- transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6, 
b) funksjonshemmede, 
c)  

Arkiv: :K01 

Arkivsaksnr: 2017/1285-132 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 
2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav 
a, 

d) kjøring i utmarksnæring for fastboende, 
e) transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd bokstav g, 

f) 

gruppeturer på snødekt mark for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, 
medlemmer av pensjonistforeninger eller forflytningshemmede. Turen må være i regi 
av helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle organisasjoner. Tillatelse kan kun gis for 
transport til bestemte turmål og langs nærmere bestemte traseer dersom kommunen 
anviser slike. 

 
Fylkesmannen har i brev av 18.11.2011 konkludert med at søknader om å kjøre med 
ATV på vinterføre må behandles etter § 6 nasjonal forskrift.  
§ 6.I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, 
dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke 
kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes 
mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et 
minimum. 
 

Informasjon fra www. miljokommune.no angående spørsmål om – « Kan en ATV med belter 
regnes som snøskuter?” 

En snøskuter er i henhold til veitrafikklovens regler en beltemotorsykkel, mens en ATV enten registreres 
som traktor, motorsykkel eller moped. Selv om det monteres belter på en ATV, så gjør ikke dette at 
kjøretøyet blir en beltemotorsykkel. Det betyr at en ATV med belter, som er registrert som traktor, 
motorsykkel eller moped, ikke kan tillates der bestemmelsene i regelverket spesifikt åpner for at kommunen 
kan tillate bruk av snøskuter, jamfør forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 
5. 

Forskriftens ordlyd må her forstås bokstavelig, slik at bestemmelsen kun hjemler transport med snøskuter. 
Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag skiller mellom begrepene 
«motorkjøretøy på vinterføre», jamfør forskriften § 3 og «bruk av snøscooter», jamfør § 5, noe som indikerer 
at lovgiver har vært bevisst skillet mellom snøskuter og andre typer kjøretøy. 

En søknad om bruk av ATV med belter kan følgelig ikke behandles etter § 5, men må eventuelt vurderes og 
behandles etter § 6. “ 

Behandling av søknader etter § 6 kan ikke delegeres til rådmannen.  
 

 

 

Vurdering 
Nesset kommune har en praksis med at det gis dispensasjon til hytteeiere, med inntil 15 turer, til 
å benytte snøscooter for transport av bagasje og utstyr til hytta, iht § 5c (nasjonal forskrift) 

Kommunen kan i medhold av nasjonal forskrift § 6 gi tillatelse til motorferdsel utover bl.a § 5 
dersom det påviser et særlig behov, som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes 
på annen måte.  

 

http://lovdata.no/forskrift/1988-05-15-356/%C2%A75
http://lovdata.no/forskrift/1988-05-15-356/%C2%A75
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/F/
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/U/
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/V/
http://lovdata.no/forskrift/1988-05-15-356/%C2%A73
http://lovdata.no/forskrift/1988-05-15-356/%C2%A76


Søker ønsker å bruke ATV med belter i stedet for snøskuter. Bestemmelsen for å bruke § 6 skal 
være streng. Det at søker ikke har tilgang på snøskuter mener rådmannen ikke kan legges til 
grunn for å gi løyve etter § 6, nasjonal forskrift.  Nesset kommune har tidligere gitt sju løyver til 
bruk av ATV med belter knyttet til bl.a kjøreformål transport av bagasje/ ved/utstyr til hytter.  I 
TNM-sak 07/18 ble det gitt avslag til bruk av ATV med beter til samme kjøreformål.   Rådmannen 
legger og til grunn tilbakemeldingen fra Statens naturoppsyn gitt i epost av 05.04.2018 om 
kommunens praksis ved å gi løyve etter § 6.  

 

 

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



Fra: Ola Eirik Bolme (ola.eirik.bolme@miljodir.no)
Sendt: 05.04.2018 12:59:27
Til: Postmottak Nesset kommune
Kopi: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no

Emne: Tvilsom bruk av §6 i motorferdselloven i Nesset kommune
Vedlegg: 
Statens naturoppsyn hadde kontroll av snøskutertrafikken i Nesset før påske. I den forbindelse ble også flere ATV‐
er kontrollert. Førerne av ATV‐ene hadde løyve etter §5 c) som gir tillatelse til bruk av snøskuter for transport av
bagasje og utstyr til hytte mer enn 2,5 km fra brøyta veg. For å omgå kravet i §5 c) om bruk av snøskuter har
kommunestyret i Nesset gitt dispensasjon for at løyvet gjelder bruk av ATV etter §6. Dette mener Statens
naturoppsyn er feil bruk av §6.
 
I fjor hadde Statens naturoppsyn kontroll i samme området, og da ble en anmeldt for bruk av ATV med løyve gitt
etter §5 c). Vedkommende ble bøtelagt av politiet.
 
 
Med hilsen

Ola Eirik Bolme
Naturoppsyn, seksjon naturbruk

Motorferdselsansvarlig Møre og Romsdal

 

Statens naturoppsyn

Miljødirektoratet 
Telefon: 03400 / 73 58 05 00

Mobil 948 17 988

www.naturoppsyn.no ‐ www.miljødirektoratet.no

 
 



Fra: Holberg, Kaare A (Kaare.Holberg@nov.com)
Sendt: 17.04.2018 13:14:51
Til: Hogne Frydenlund
Kopi: 

Emne: Saksnummer 2017/1285-81
Vedlegg: Vedr søknad om bruk av firhjulstrekk med kjelke.pdf
Hei,
 
Jeg har søkt om kjøring med ATV påmontert belter på snødekt mark og fikk et foreløpig svar fra deg den 16.04.2018l
 
Der etterspør du gards og bruksnummer, på hytta som skal rehabiliteres, som er 34/7.
 
I søknaden så søkte jeg for avgrenset periode i sesongen som har vært, men den perioden er utgått nå.
Ønsker at dere behandler søknaden men endrer tidsperioden til vintersesongen 2019.
 
Gi beskjed dersom det ikke går og om jeg eventuelt må sende inn ny søknad.
 
Vedlegg:
Foreløpig svar vedrørende søknad om bruk av ATV på snødekt mark.
 
Regards,
Kåre Holberg | Principal Engineer
NOV Rig Systems
Offshore | Crane Controls Molde
Grandfjæra 24 | N‐6415 Molde, Norway
T +47 714 01 109
M +47 415 33 493
E  kaare.holberg@nov.com
nov.com
Connect with us on Facebook | LinkedIn | Twitter
The information contained in this transmission is for the personal and confidential use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader is not the intended recipient, you are
hereby notified that any review, dissemination, or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, please notify the sender immediately.

 



Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195B)

Referansenummer: WI3BBJ Registrert 

dato:13.03.2018 

21:59:33

Innledning

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Privatperson 

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

30.11.1970

Fornavn

Kåre

Etternavn

Holberg

Adresse

Åsagardvegen 358

Postnummer

6460

Telefon

E-post

kaare.holberg@nov.com

Skal søkeren kun kjøre selv

B Nei 

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Fornavn Etternavn Telefon

Reidun May Toven

Kjøretøy
Kjøretøytype



B Firehjuls- / sekshjulstrekker 

Registreringsnummer

VZ 1926

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D Kjelke 

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Dato fra Dato til Antall turer&nbsp;denne perioden

15.03.2018 20.04.2018 B 5 - 10 turer 

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år

A Ja B Nei 

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

Formålet med motorferdselen er å gjennomføre rehabilitering av hytte.

Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde
Beskrivelse av kjørerute

Grønnfjellvegen til hytte på grønnfjellet.

Grunneier(ne)s navn

Knut Toven

Ole Marvin Årstad

Alf Kåre Mittet

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden
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Endring - Forskrift om minsteareal for hjortevilt 
 

Vedlegg 
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5 Ødegård storviltvald fråsegn minsteareal 
6 Høringsinnspill til endret forskrift om storviltjakt - Minsteareal i Nesset 
7 Høringsinnspill til endret forskrift om storviltjakt - Minsteareal i Nesset 
8 Høringsinnspill til endret forskrift om storviltjakt - Minsteareal i Nesset 
9 Innspill til endring av forskrift 
9 Utdrag  - Forskrift om forvaltning av hjortevilt 

 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr 38 om viltet § 16, lov 19. juni 2009 nr 100 om 
forvaltning av naturens mangfold § 16, og forskrift 8. januar 2016 nr 12 om forvaltning av 
hjortevilt § 5 og § 6 fastsettes forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for 
fellingstillatelse på elg, hjort og rådyr, Nesset kommune. 
 
§ 1. Åpning av jakt 
Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Nesset kommune. 
 
§ 2. Minsteareal 
Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser er som angitt i tabellen. 

 
Område 

Elg:  
Minsteareal i 
daa 

Hjort:  
Minsteareal i daa 

Rådyr: 
Minsteareal i daa 

Gamle Nesset og Bugge 10 000 1000 500 
Eresfjord, avgrensa mot nord og 
vest  av Stranddalselva fra 
Stranddalsvatnet.   Eikesdal og 

10 000 500 500 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2018/1363-12 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



Vistdal, følger kommunegrensene 
mot Lesja, Sunndal og Rauma 

 
§ 3. Ikrafttreden 
Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Nesset kommune 
i forskrift av 01.04.2002 nr 334, forskrift om storviltjakt, Møre og Romsdal.  
 

Saksopplysninger 
I medhold av § 5, forskrift om forvaltning av hjortevilt fastsetter kommunen forskrift om åpning 
av jakt på elg, hjort og/eller rådyr i kommunen Gjeldene forskrift for minsteareal i Nesset, vedtatt 
01.04.2002, har fastsatt følgende minsteareal 

Område Rådyr Hjort Elg 

Eresfjord 500 dekar 500 dekar 12 000 dekar 

Resten av kommunen 500 dekar 1 000 dekar 12 000 

 

På bakgrunn av økende hjortebestand i indre deler av kommunen er det behov for å vurdere 
endring av minstearealet i kommunen. Minstearealet er størrelsen på det tellende arealet som 
skal legges til grunn for hvert dyr det gis fellingstillatelse på. 

Rådmannen har i høringsbrev til valdlederne 25.10.2018, foreslått følgende endring: 

Område Rådyr Hjort Elg 

Eresfjord – Eikesdal – 
Vistdal 

500 dekar 500 dekar 10 000 dekar 

Resten av kommunen 500 dekar 1 000 dekar 10 000 dekar 

 

Det er kommet til sammen seks innspill til høringsforslaget: 

Fra Innspill minsteareal 

- Hjort 

Innspill minsteareal 

- Elg 

Nesset bondelag  Forskriften må endres for og 
øke avskyting på hjort  

 

Ola Betten Tilrår at minstearealet for hjort 
vert sett til 300 daa, og vert sett 
i samanheng med Eresfjord 

 

Nordstranda 
villag 

Ingen merknader  Settes til 5 000 dekar da kommunen i flere 
år har lagt til grunn 6000 dekar. 

Molde har 5 000 daa i som minsteareal i 
området som grenser mot Nesset. 

Enklere å starte samarbeid med 
bestandsplaner med lavere minsteareal.    

 



Ytre Nesset 
storviltvald 

Ingen merknader til at 
minstearealet er 1000 daa i 
region gamle Nesset 

Minstearealet for elg bør samordnes med 
minstearealet i Molde.   

Foreslår minsteareal settes til 8 000 eller 
mindre  

Vistdal 
storviltvald 

Ser behov for å redusere 
minstearealet en periode for å 
kunne gjøre en innsats med å 
redusere hjortebestanden i 
Vistdal.  

 

Storhaugen 
storvald 

 

 Ønsker ikke en større elgstamme. Ønsker 
å endre minstearealet til 6000 daa. Tildele 
kvote med ungdyr i stedet for kalv.  

 

Vurdering 
Rådmannen registrerer at det ikke er vesentlige merknader til endret forslag til minstearealet for 
hjort. Det er kommet ett innspill om at minstearealet burde settes ned til 300 dekar i Vistdal. 
Rådmannen mener 500 dekar er tilstrekkelig.  Kommunal viltforvaltning har i medhold av § 7 i 
hjortviltforskriften anledning ved tildeling av fellingstillatelser å fravike minstearealet (fastsatt i 
kommunal forskrift) for elg, hjort og rådyr med inntil 50 prosent. Det vil si at dersom fastsatt 
minsteareal for hjort i kommunal forskrift er 1000 dekar, kan kommunen tildele fellingsløyve fra 
500 dekar til 1 500 dekar.   

Ved bruk av den såkalte 50 prosent regelen, hjorteviltforskriften § 7, har kommunen mulighet til 
å gi en samlet kvote i Vistdal på til sammen 304 dyr.  

Tellende areal – ulike 
vald i Vistdal 

Kvote ved - 
minsteareal 500 daa 

Kvote ved -  

bruk av § 7- « 50 
prosentregelen» - 250 
daa 

 

3250 daa 6  dyr 13 dyr  

50 900 daa 101 dyr 203 dyr  

2 500 daa 5 dyr 10 dyr  

19 725 daa  29 dyr 78 dyr  

Tilsammen  141 304 dyr  

 

De fleste innspillene omhandler elgforvaltning. Det er pekt på at Molde kommune har fastsatt 
5000 dekar som minsteareal i forskrift.  For elgvaldet i Molde som grenser mot Gussiåsen har det 
i flere år vært lagt grunn 7 500 dekar som tellende areal, dvs benyttet den såkalte 50 prosent 
regelen opp.  

Når det gjelder innspill om kvote med ungdyr i stedet for kalv så har ikke kommunal 
viltmyndighet anledning til å gjøre en tildeling til enkeltvald. Fellingstillatelser skal tildeles  med 
følgende kategorier: Kalv, voksne hunndyr og voksne hanndyr (Voksne dyr er 1 1/2 år og eldre). 

 



Selv om kommunal viltforvaltning i mange år har satt ned minstearealet og lagt til grunn 6 000 
dekar pr fellingstillatelse på elg, har de fleste elgvaldene ikke skutt full kvote.  I 2018 ble det felt 
11 elg (kvote 23) i region gamle Nesset.   

Vald i region 
gamle Nesset 

Tellende 
areal  

Kvote ved -  

12 000 dekar 

Kvote ved – 

6000 dekar  

(50 %- regelen) 

Kvote ved 
10 000 dekar 
som foreslått, 
med bruk av 
50 - % regelen 
og  

5000 dekar 
som grunnlag  

Samlet kvote 
og ant felte 
dyr i 
perioden 
2016 – 2018 (3 
år) med 6000 
daa som 
grunnlag 

Nordstranda  51 244 daa 4 dyr 7 dyr 10 dyr Kvote: 22 dyr 

Felt: 9 dyr 

Ytre Nesset 31 593 daa 2 dyr 5 dyr 6 dyr Kvote: 16 dyr 

Felt: 9 dyr 

Bersås 18 000 daa 1 dyr 3 dyr 3 dyr Kvote: 9 dyr 

Felt: 5 dyr 

Eide – 
Fresvika 

13 000 daa 1 dyr 2 dyr 2 dyr Kvote: 6 dyr 

Felt: 3 dyr 

Storhaugen – 

 Kleppen 

26 815 daa 2 dyr 4 dyr 5 dyr Kvote: 12 dyr 

Felt: 5 dyr 

Bugge 12 350 daa 1 dyr 2 dyr 2 dyr Kvote: 6 dyr 

Felt: 1 dyr 

Rådmannen mener det vil være aktuelt når storviltjakta for 2019 er avsluttet, at det lages ny  
forskrift for minstearealet i Molde nye kommune hvor minstearealet for elg vurderes nærmere.  

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 
Jakt er en viktig aktivitet og sikrer bærekraftig utvikling av hjorteviltbestanden.  



 

 
 
 
 
 
         Teknisk, samfunn og utvikling

 
 

 

Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
«REF» 2018/1363-1 Hogne Frydenlund, 71 23 11 83 25.10.2018 

Høring - endring av Forskrift om minsteareal for hjortevilt i Nesset 
kommune 

I henhold til § 6, forskrift om forvaltning av hjortevilt er det kommunen som fastsetter 
minstearealet for elg, hjort og rådyr i egen forskrift. Nesset kommune reviderte minstearealene 
for hjortvilt i 2002. Gjeldene minstearealer i Nesset kommune er: 
Elg: 12 000 dekar 
Hjort: 1000 dekar – gjelder gamle Nesset, Eikesdal og Vistdal 
Hjort: 500 dekar - for vald i Eresfjord 
Rådyr: 500 dekar – hele kommunen.  
 
Kommunen har i henhold til § 7, forskrift om forvaltning av hjortevilt mulighet til å fravike 
minstearealet med inntil 50 prosent opp eller ned. Dette kan gjøres i geografiske områder for en 
bestemt tidsperiode.  
 
Vistdal storviltvald har signalisert behov for å vurdere minstearealet da hjortebestanden har økt.   
I Nesset er kommunen delt inn i fire forvaltningsområder, disse er: 

- Region gamle Nesset  
- Region Eresfjord 
- Region Eikesdal 
- Region Vistdal 

 
01. Region gamle Nesset 

Denne regionen strekker seg fra kommunegrensa til Molde – Raudsand – Fressvika og Bugge.  
Det er til sammen seks vald i denne forvaltningsregionen.  
 
Fellingsresultat hjort - Region gamle Nesset 
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 

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
«UTLANDSADRESSE» 
«KONTAKT» 

 



 Side 2 av 2 

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 
 
 
Oversikt vårtelling av dyr på innmarksbeite i region gamle Nesset. 

År/ca dato for telling 01.04 15.04 01.05 
2016   16 (Myrset) 
2017  10 (Myrset) 4 (Myrset) 
2018  5 (Tjelle/Ranvik) 

46 (Gussiåsen) 
26 (Bersås/Eidsøra) 

14 (Tjelle/Ranvik) 
58 (Gussiåsen) 
31 ((Bersås/Toven) 

 
Rådmannens foreløpig vurdering:  
Ingen endring på minstearealet for hjort i region gamle Nesset, det betyr fortsatt 1000 dekar.   
 

02. Region Eresfjord  
Det er til sammen 10 vald i denne forvaltningsregionen.  
 
Fellingsresultatet i perioden 2009 – 2017:  
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 
2016 146 dyr 174 dyr -  
2017 261 dyr 166 dyr -  
2018  171 dyr -  

 
 
Rådmannens foreløpig vurdering:  
Ingen endring på minstearealet for hjort i region Eresfjord, det vil si fortsatt 500 dekar. 
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03. Region Eikesdal 

Det er ett vald i denne forvaltningsregionen.  
 
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 

 
 
Rådmannens foreløpig vurdering:  
Stor hjortebestand i Eikesdal. Det er flere registrert mye beiteskade på skog i Eikesdal. Stort 
beitepress på almetrær.  Det bør gjøres tiltak som kan bidra til økt fellingskvote i Eikesdal. 
Minstearealet for hjort i region Eikesdal bør reduseres og forslår 500 dekar.   
 
 

04. Region Vistdal  
 
Det er til sammen fire vald i denne forvaltningsregionen.  
 
Fellingsresultatet i perioden 2009 – 2017: 
År Eldre 

hanndyr 
Eldre  
Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  
1 ½ år 

Sum 

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 

 
Oversikt vårtelling av dyr på innmarksbeite i Vistdal 

År/ca dato for telling 01.04 15.04 01.05 
2016 125 218 - 121 
2017 174 196 223 
2018 116 37( Sørstranda) 

129 
37 (Sørstranda) 
200 
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Rådmannens foreløpig vurdering:  
Vistdal er ei aktiv landbruksbygd med store jordbruk – og skogbruksinteresser.  Det bør gjøres 
tiltak som kan bidra til økt fellingskvote i Vistdal. Minstearealet for hjort i region Vistdal bør 
reduseres og forslår endring til 500 dekar. 
 
 

05. Annet – Elg  
Det er fastsatt 12 000 dekar som minsteareal for elg i Nesset. Det er til sammen 10 elgvald. Når 
det gjelder elgbestanden er det region gamle Nesset som har størst tilhold av elg.  
 
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 

 
 
Rådmannens foreløpig vurdering er at minstearealet for elg reduseres til 10 000 dekar slik at det 
gir en mulighet for å øke fellingskvoten noe.   
  

06. Annet – Rådyr 
 
Felte rådyr i Nesset, perioden 2011 - 2017 

År Bukk Geit Kalv, hann Kalv, hunn Sum 
2017 33 16 3 5 57 
2016 32 11 2 6 51 
2015 24 14 3 7 48 
2014 21 9 6 4 40 
2013 25 20 6 5 56 
2012 42 20 6 8 76 
2011 34 28 9 9 80 

 
Rådmannens foreløpig vurdering er at det ikke gjøres endring på minstearealet for rådyr selv om 
fellingsprosenten er mange steder er lav. Minstearealet settes til 500 dekar – som i dag.  
 
Oppsummering. 
Forslag til forskrift om adgang til jakt, Nesset – minsteareal; 
Elg: 10 000 dekar – hele kommunen  
Hjort: 1000 dekar – region gamle Nesset,  
Hjort: 500 dekar - for område Eresfjord, Eikesdal og Vistdal 
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Rådyr: 500 dekar – hele kommunen.  
 
Før det legges frem forslag til endring av minsteareal gis det anledning å komme med innspill/ 
merknader til foreslåtte endringer.  Eventuelle merknader/kommentarer sendes Nesset 
kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg,  eller e-post til postmottak@nesset.kommune.no 
 
Frist for å komme med merknader settes til 1. desember 2018. 
 
Med hilsen 
 
 
Hogne Frydenlund 
miljøvernleder 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
Vedlegg 
1 Gjeldene forskrift 2002-04-02-334. Forskrift om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr 
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Fra:                                    tor olav Hanset
Sendt:                                15. november 2018 13:10
Til:                                      Postmottak Nesset kommune
Emne:                                Rådmann

Høring- endring av forskrift om minsteareal for hjortevilt i Nesset kommune

Nesset bondelag sier seg ening  at forskirft bør endres for og øke avskyting på hjort

Mvh Nesset bondelag

leder Tor Olav Hanset Kjølstad



Fra: Ola Betten (ola.betten@hotmail.com)
Sendt: 22.11.2018 22:17:47
Til: Postmottak Nesset kommune
Kopi: 

Emne: Fråsegn forskrift minsteareal hjortevilt
Vedlegg: Ødegård storviltvald fråsegn minsteareal.docx
Hei!

Ødegård storviltvald tilrår at minstearelet for hjort vert sett til 300 daa i Vistdal, og at dette vert sett i
samanheng med Eresfjord.

Vi legg ved fråsegna.

mvh Ola Betten



Ødegård storviltvald 

v/Ola Betten, 

Dragarøra 18 B, 

6457 BOLSØYA 

Bolsøya, 22.11.2018 

Nesset kommune, 

Kråkholmvegen 2 

6460 EIDSVÅG 

 

HØYRING AV FORSLAG TIL ENDRING AV MINSTERAREAL HJORTEVILT I NESSET 

Ødegård forslår at minstearealet for hjort vert sett til 300 daa for Vistdal. 

Vi viser til motteke framlegg, og vil gje kommunen ros for rask oppfølging etter m.a. hjortemøtet i 
Eresfjord våren 2018. 

Det er naudsynt å gjere ein samla gjennomgang av hjorteviltet i kommunen, og det er hjorten som er 
utfordringa. Vi kjenner best situasjonen i Vistdal, men vi kjenner oss att i den situasjonen som vert 
rapportert frå mange andre bygder i fylket. 

Vår oppfatting av situasjonen i Vistdal er følgjande: 

 Teljingar og eigne vurderingar viser at hjortebestanden er i sterk vekst pga manglande uttak 
av tilveksten 

 Produksjonen er likevel mindre enn kva den kunne vere pga. at: 
o Det er mykje unge dyr i bestanden 
o Her er mykje meir bukkar enn det som trengst for å sikre bedekking av kollene 

 Det er store skadar på skogforynging 
 Det er store skader på eng og rundballar 
 Det er fare for meir viltkollisjonar 

 

Vi vil etterlyse ei politisk forankring av måla for hjorteviltet i Nesset, jf. Forskrift om forvalting av 
hjortevilt $ 3. Kva vil kommunen, kva belastningar vil ein påføre næringslivet og kva jaktopplevingar/ 
jaktturisme kan ein utvikle? 

«§ 3.Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr 

Kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for 
jakt på arten(e). Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, 
bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og 
bane.» 

Hjortebestanden brukar større areal enn der ein jaktar. Merkeforsøk viser at vi har hatt hjort innom 
som er vintermerka i Fræna. Vi trur at ein må sjå bestanden vår i samanheng med Eresfjord og dyr på 
vestsida av Eresfjorden, samt dyr på Mittet-Isfjorden. Det bør vere lik forvalting i Vistdal og Eresfjord. 



Ødegård har 1000 daa minsteareal, sett ned til 500 daa ved bruk at 50 %-regelen. Ein reduksjon til 
500 daa vert inga endring, det er for stort, og løyser ikkje problema. Minstearealet må reflektere eit 
berekraftig uttak over tid, og så kan ein korrigere for spesielle situasjonar i kortare tidsrom ved 50 % -
regelen. 

Vi meiner at 300 daa er rett minsteareal for Vistdal/Eresfjord, og at det bør køyrast ein retta 
reduksjonsavskytingsaksjon dei kommande åra. 

Vi grunngjev dette med: 

 Bestanden har auka trass bruk av 500 daa/løyve. 
 Bestanden har eit større produksjonspotensiale ved betre alders-/kjønnssamansetnad. 
 Større kvotar gjev lågare fellingsprosent, så det reelle uttaket følgjer ikkje arealet. 
 50 %-regelen vil vere eit tryggleiksnett om ein kjem dårleg ut. 

Kvotefordelinga bør fremme uttak av kalv, spissbukk og vaksne bukkar, og valda bør stimulerast til å 
ta ut ungkoller og yngre bukkar (gjennom bestandsplanar og oppfordringar til andre). 

Dersom minstearealet likevel skulle bli sett til 500 daa for hjort i Vistdal, bør ein tildele etter ein 50 % 
reduksjon frå 2019 (250 daa). 

 

Med vennleg helsing 

 

 

Ola Betten



Høringsinnspill 

Endring av forskrift om minsteareal for hjortevilt i Nesset Kommune. 

Viser til brev datert 25.10.18 og vi vil her komme med følgende innspill: 

For hjort og rådyrhar vi ingen merknad til rådmannens forslag.  

For elg derimot mener vi at minstearealet burde vært satt lavere og foreslår 

6000 da. For den ytre del av kommunen som grenser mot Molde. 

Begrunnelse. 

1. Kommunen har over flere år brukt 6000 da og 7000 da. Ved tildeling på de to valdene 

som grenser mot Molde. Selv om minstearealet settes til 6000 da. Vil kommunen 

kunne bruke 50 % regelen ved tildeling. Utgangspunktet vil bli mer riktig. 

2. I den delen av Molde Kommune som grenser mot Nesset er minstearealet for elg 

5000 da. Når vi nå snart blir en kommune burde minstearealet være tilnærmet likt i 

samme område, da det er den samme stammen som forvaltes. 

3. Nasjonalt er det for over 10 år siden slått fast at hjorteviltforvalting bør skje lokalt 

gjennom utarbeidede bestandsplaner. Det vil være lettere å komme i gang med et 

bestandsplansamarbeid over valdgrensene dersom arealkravet er lavere. ( 

Minstearealet X 20.) Det viser seg nesten alltid at kommer man først i gang med noe, 

vil andre ha lettere for å slutte seg til, og bestandsplanområdet kan da etter hvert 

komme opp i ØNSKET størrelse. 

4. Elgstammen i ytre del av Nesset synes over flere år å være økende og krav om 

reduksjon grunnet viltpåkjørsler og beiteskader vil helt sikkert komme. Vi mener 

derfor at et minsteareal som er dobbelt så stort som det som i dag benyttes i indre 

del av Molde blir feil. 

 

 

For styret i Nordstranda Viltlag 

 

Ove Robin Lund 

Valdleder 

 



Fra:                                    Odd Gussiås
Sendt:                                28. november 2018 21:24
Til:                                      Postmottak Nesset kommune
Emne:                                Vdr. Høring - endring av forskrift om minsteareal for hjortevilt i Nesset 
kommune.
Importance:                     Normal

Viser til kommunens brev av 25/10 d.å., ref 2018/136-1.
 
Ytre Nesset Storviltvald har følgende merknad/kommentar:
 
Vi er enige i at minstearealet for hjort i vår forvaltningsregion, Gamle Nesset, inntil videre kan 
være som idag – 1000 da. Det forutsettes at dette areal tilpasses ulikhetene i bestandsstørrelse 
med opptil 50%  opp eller ned som tidligere.
 
Vi er også enige i at minstealealet for rådyr opprettholdes som idag – 500 da.
 
Når det gjelder elgen så støtter vi forslaget om en reduksjon av gjeldende minsteareal. For vårt 
område har det de senere år vært lagt til grunn 6000 da pr. dyr, etter bruk av 50 % regelen. 
Elgstammen i området her synes å være i økning, og pr idag er 80% av årets kvote felt. 
Grunneierne/rettighetshaverne ønsker ikke å bygge opp en maksimal elgstamme p.g.a. 
beiteskadene, jfr. tidligere møter/bef. med kommunen. 
 
Ved fastsetting av nytt minsteareal for elgen så bør dette i størst mulig grad samordnes med 
minstearealet i Molde kommune, for de områder som grenser inntil Nesset (Skålaområdet, 
Osen m.v.) Kommune blir vel sammenslått om et års tid og da kan det være fornuftig å ta det i 
betraktning nå.
 
Vi kan tenke oss at nytt  minsteareal for elgen bør settes til 8000 da pr dyr eller mindre, og at 
50% reguleringen av arealet fortsatt nyttes for å tilpasse ulikhetene i bestandene. 
 
Hvh
 
Ytre Nesset storviltvald
v/ Odd Gussiås
(valdsekretær)
 
 
 
 
 



Vistdal 29.11.2018 

 

 

Høring – Endring av Forskrift om minsteareal for hjortevilt i Nesset kommune 

 

Flertallet av grunneierne i Vistdal storviltvald slutter seg til høringsforslaget. Vistdal 
storviltvald omfatter den største delen av Vistdal og har et areal på 50500 da. 

Gjennom driftsplanen har vi i dag 500 da som grunnlag for den årlige tildelingen av hjort, 
men deler ut flere dyr første året og deretter deler ut de dyrene som ikke blir felt på nytt 
påfølgende år. Dette gjør at vi i driftsplanperioden får en fellingsprosent som ligger over 
målsettingen i det som er satt som mål for driftsplanbasert forvaltning. 

Selv om vi de siste år har lykkes godt med driftsplanen, ser vi at det år for år er en relativt 
stor økning i hjortebestanden. Dette gir store utfordringer for jord- og skogbruket med store 
beiteskader. Vi ser derfor behov for å redusere minstearealet en periode for å kunne gjøre 
en offensiv for å redusere hjortebestanden i Vistdal. 

Det er en oppfatning blant grunneierne at alle som har en driftsplan og legger ned arbeid i 
dette, bør «premieres» med et minsteareal mindre enn de som ikke har driftsplan. Dette vil 
kunne være en «gulrot» for å få flere til å danne storviltvald med driftsplanbasert 
forvaltning. 

 

Mvh 

Vistdal storviltvald 

Robert Otterhals 

leder



Alf Kåre Mittet 3 DE" 201 18
Øvre veg 496 H  .  )  ..!
6460 Eidsvåg U: L  "  0,1Q 15]  66— Bj

Nesset Kommune

Kråkholmvegen  2
6460  Eidsvåg 30.11.2018

Innspill til  endring av  forskrift  om  minsteareal  for  hjortevilt i
Nesset kommune.

Ihht  §  7, forskrift om forvaltning av hjortevilt, har kommunen mulighet til å fravike minstearealet

med inntil 50  %  opp eller ned.

Saken ble diskutert på jegermøte i Storhaugen storvald. Felles oppfatning i laget er at vi ikke

ønsker en større elgstamme en dagens stamme. Økt elgstamme vil føre til økt press på

beiteressurser, og skogskader har vært aktuelt tema tidligere. Dagens tildeling gir lite rom for

fleksibilitet da vi ikke har mulighet til  å  felle annen valør enn kalv på kalvekort. Ved  å  redusere

minstearealet kan vi i større grad ta ut større dyr samt oppnå bedre felling. Mange jegere vegrer seg

for å felle ku og kalv i tilfeller hvor kua har to kalver. Ved endring av minsteareal kan man i større

grad tildele ungdyr i stedet for kalv. '

Storhaugen storvald vil at kommunen benytter seg av anledningen til å redusere minstearealet for

elg ned til 50 %, at det nye arealt blir  6000  da. Vi ser en markert økning i antall elg, og ønsker

derfor at vi gis mulighet til å bidra med å regulere denne utviklingen.

[i WM
Storh ugen storvald.  
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Skjøtselsplan for nedre del av Eidsvågelva 
 

Vedlegg 
1 Eidsvågelva 
2 Illustrajonsplan_1_2000_A4 
3 Skjøtselsplan_A3_1_1500 
4 Faktaark_ Spansk kjørvel 
5 Bekjempelse Kjempespringfrø 1 

 

Rådmannens innstilling 
Skjøtselsplan for Eidsvågelva utarbeidet av Hagen landskap AS tas til orientering.    

 

Saksopplysninger 
Da Nessethallen var ferdig ble kantvegetasjonen langs nedre del av Eidsvågelva ryddet på 
dugnad. Nesset kommune har fått innspill om bygging av tursti langs elva og et ønske om at det 
gjøres fiskekultiveringstiltak.   

Det ble i sommer gjennomført befaring langs elva sammen med bl.a landskapsarkitekt, 
representanter fra fylkesmannen i Møre og Romsdal samt Møre og Romsdal fylkeskommune.  
Hagen landskap AS fikk i oppdrag å lage en illustrasjonsplan med beskrivelse av: 

 fremføring av tursti med utsiktspunkt/ rydding av fiskeplasser 
 utforming av tursti 
 skjøtsel av kantvegetasjonen  

 

Vurdering 
Hensikten med skjøtselsplanen er å ivareta naturinteressene langs vassdraget samt beskrive hva 
som kan gjøres av tiltak. Skjøtselsplanen omhandler ikke fiskekultiveringstiltak. Dette må 
eventuelt bli et eget prosjekt senere.  

 

Økonomiske konsekvenser 
Finansiering av tursti fra Nessethallen og frem til lysløypa og gressbanen kan finansieres med 
tippemidler, men det kreves også kommunal finansiering.  

Arkiv: :L10 

Arkivsaksnr: 2018/731-23 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 

 

Betydning for folkehelse 
Området ved Eidsvågelva gir mulighet for å drive nærfriluftsliv samt være positivt for allsidig 
aktivitet knyttet i nærmiljøet for barnehage og skole. 



 HAGEN landskap AS

       

Enkel beskrivelse Eidsvågselva. 
Nesset kommune
Skjøtselplan        Åndalsnes 21.11.2018

1. Innhold:

1.1 Sammendrag
Arbeidet med illustrasjonsplan og enkel skjøtselsbeskrivelse for Eidsvågelva er blitt til etter 
innspill fra kommunen og befaring med Fylkesmannen. Forslaget til utforming skal ta opp i 
seg både tilrettelegging for ønsket økt aktivitet, samtidig som at elvestrengen skal ivaretas 
med sin kantvegetasjon og legge forholdene til rette for dyreliv både i og utenfor elvekan-
ten.

1.2 Bakgrunn
I kommuneplanens arealdel er det skissert en tursti langs Eidsvågelva. Etter at planen var 
ferdigstilt har det blitt bygd en idrettshall like ved ungdomsskolen. Det er kommet innspill 
om at denne turstien bør starte fra idrettshall og legges langs Eidsvågelva og ende opp 
ved gressbanen til Eidsvåg idrettslag. Således blir denne turstien et lavterskel tilbud for 
beboere i nærområdet og for skole og hallbrukere. 

HAGEN landskap As er engasjert av Nesset kommune til å utarbeide en illustrasjonsplan 
og enkel skjøtselsbeskrivelse. 

1.3 Avgrensing
Aktuelt område er sør for idrettshall og skole, østover mot elva deretter langs med dens 
vestre bredd opp til lysløypa og videre frem til gressbanen til Eidsvåg idrettslag. 

30.10.2018 Document

https://geoinnsyn3.nois.no/geoinnsyn/#?application=gi3orkide&project=Nesset&guid=66ad4d76-87c3&params=10000000&layers=1008&zoom=15&lat=6961276.57&lon=452844.66 1/2

Kartet viser område 
avgrensing for den 
aktuelle turstien. Enkel 
markering av sti.
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 HAGEN landskap AS

1.4 Dagens situasjon
Befaring med representanter fra Fylkesmannen og Nesset kommune ble utført 4.septem-
ber 2018.  Førsteinntrykket var at området som helhet er svært gjengrodd. På de fleste 
steder langs elva var det vanskelig å se den på grunn av høg vegetasjon. Dessverre var 
det også store felt med Kjempespringfrø, noe som gjorde det nesten ufremkommelig.

I følge «Eidsvågelvas venner» har det ikke alltid vært slik. På facebooksiden deres kan en 
se flere bilder fra gamledager som viser et mye mer åpent landskap enn tilfellet er i dag. 

 
 Eidsvågelva          Nesset kommune

Foto viser et helt annet landskap i pro-
sjekt området. 
Foto hentet fra Romsdalsmuseet.

Foto viser dugnad i tidsrommet da  
idrettshallen ble bygd 2017. Foto hentet 
fra facebook siden til Eidsvågelvas 
venner.
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 HAGEN landskap AS

1.5 Naturbase
Opplysninger hentet fra Naturbase og kommunens grunnlag for oppdrag:
I naturbasen er Eidsvågelva registret som viktig naturtype: viktig bekkedrag. Begrunnelsen 
for det er at det er ei intakt, slyngende lita elv i kulturlandskapet, som blir verdsatt til B.  
Noe forurensing og inngrep har redusert verdien.
Vegetasjonen langs elva er gråor-heggeskog, på tørre steder løvskog med bla. Bjørk. 
«Greteskogen» er et fint eks på dette og her beites det i dag. 

Et så godt bevart lavlandsvassdrag bør skjøttes med forsiktighet. En bør så langt som råd 
avgrense forurensing og fysiske inngrep. Kantskogen bør spares i ei sone nærmest elva. 
Spansk kjørvel og springfrø er arter som ikke bør få fortsette å spre seg.

1.6 Grunnforhold
Eidsvågelva ligger i et område med kvikkleire som krever spesielle hensyn. Det er gjen-
nomført en rekke tiltak langs Eidsvågelva for å sikre seg mot utgliding av jordmasser i 
elva. 
Uttalelser fra Norconsult trekker frem at de store røttene til eksisterende trær er stabili-
serende for området. Å bruke gift ved hogst for å ta livet av røttene vil derfor være lite 
gunstig, mens det å hogge trær og la røttene stå er en løsning som kan benyttes. 
Annen geoteknisk uttalelse sier dette: «Ut fra geotekniske forhold vil en kunne akseptere 
fjerning av trær som har større diameter enn 10 cm. Dvs vegetasjonen langs elva må ikke 
ryddes helt.»

Bildet viser inngangen til Greteskogen.Foto 
fra befaring 4.sept 2018

Bildet viser forekomst av Kjempespringfrø. 
Foto fra befaring 4.sept 2018

 
 Eidsvågelva          Nesset kommune
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 HAGEN landskap AS

1.7 Fiske
Det har til tider vært fiske i Eidsvågelva. Dagens situasjon er lite kartlagt på dette feltet. I 
forbindelse med opparbeidelse av tursti langs elva vil det også legges til rette for fiskeplas-
ser. Opparbeidelsen må gjøres på en slik måte at den tar hensyn til livet i vassdraget og 
langs vasskanten, samtidig som at den gir gode opplevelser for brukere av turstien. 

Kantvegetasjonen er viktig for fisken i elva, fordi den:
• Øker skjul for fisk, alle stadier
• Øker næringstilgang gjennom organisk materiale og økt antall insekter og bunndyr
• Kan redusere forurensning og finsedimentering, særlig fra overvann
• Reduserer erosjon og stabiliserer naturlige bredder
• Øker skygge i elva og kan bidra å redusere groing av vannplanter.
• Øker skygge i elva og kan bidra å dempe temperaturtopper ved sterk solinnstråling

1.8 Søppel
På befaring etter at lauvet på trærne var borte og de høyvokste plantene hadde visnet 
ned, kom det frem at det ligger en god del søppel på enkelte punkter langs elva. Skal tur-
vegen langs Eidsvågelva bli trivelig må dette ryddes opp i og fjernes.

 
 Eidsvågelva          Nesset kommune

Bildet viser fangst i Eidsvågelva 1957.
Foto fra facebook sida Eidsvågelvas venner
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Bildet viser søppel i elvesona.
Foto fra befaring 1.november 2018



 HAGEN landskap AS

2. Enkel beskrivelse sti

2.1 Utforming
Grunnarbeidene starter med oppgraving og fjerning av stubber, røtter og stein. I trase som 
skal opparbeides som tursti må også vekstjordlaget fjernes i ca 20 cm dybde. Graving, 
masseflytting og planering utføres slik at det oppnås en god linjeføring og tilpasning til 
sideterreng.
Etter uttrauing legges det ut en fiberduk som forsterkning/separasjon mot underliggende 
masser. Bærelagets krav til tykkelse er 15–30 cm, avhengig av grunnforhold. Det kan bru-
kes knuste steinmasser, pukk 0–60, eller grov grus som har god dreneringsevne og svært 
lite finstoff. På toppen av bærelaget legges et avrettingslag, 2–3 cm tykkelse, kornfraksjon 
0–8. Turstiens bredde er 2m. Eventuelle stikkrenner og sidegrøfter vurderes på stedet.

2.2 Prinsippsnitt

Figur hentet fra Veileder: tilrettelegging av turveger, løyper og stier. Kultur- og kirkedepar-
tementet

 
 Eidsvågelva          Nesset kommune
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3. Skjøtsel og lovverk

3.1 Forvaltning
I henhold til Vannressurslova § 11 er det ikke lov å fjerne kantvegetasjon langs vassdrag. 
Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra denne paragrafen.
Kantvegetasjonen langs vassdraget har flere funksjoner. Røtter fra trær og busker binder 
elvekanten og hindrer utrasing og erosjon. Vegetasjonen fanger opp næringsavrenning 
og finstoff som ellers renn rett ut i elva. Kantsona er også et viktig leveområde for dyr og 
planter. Vegetasjonen gir skygge og demper solinnstråling til vassdraget i sommerhalvåret. 
Dette er gunstig både for fisk, elvemusling og mange andre vannlevende smådyr. 

Vannressurslova § 11 har to unntaksbestemmelser som åpner for mulighet for å fjerne 
kantvegetasjon.
2) Åpning for å sikre tilgang til vassdrag. Tilgang til brygger, fiskeplasser eller forbindelse 
med stier langs vassdraget, er nevnt som eksempler som kan falle inn under unntaksbe-
stemmelsen.

3.2 Bredde på kantsone
Lovverket på dette punktet er ikke harmonisert. Undersøkelser viser at ei 10 m brei sone 
mot dyrka mark er nødvendig for å motvirke næringsavrenning og danne leveområde for 
dyr og planter.
Etter Vannressurslova § 11 kan kommunen fastsette bredde på kantsona gjennom en egen 
forskrift eller arealplan.

 
 Eidsvågelva          Nesset kommune

Endel skog henger over elvestrengen.
Bilde fra befaring 4. september 2018.
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3.3 Skjøtsel
Det er nødvendig å utøve skjøtsel i kantvegetasjon. Tett kantvegetasjon med store trær 
kan føre til for tett vegetasjon slik at for lite lys slipper gjennom vegetasjonen og ned i 
vannspeilet. Både fisk og insekter er avhengig av en viss innstrømming av lys for å ha et 
optimalt levested. Store trær kan forårsake oppdemming av og gjengroing i vassdraget 
hvis det skulle rotvelte over vannstrengen. Hogst av nedfallstrær er også viktig.

Aktuelle  skjøtselsprinsipper for Eidsvågelva:

Hogst: 

Ulik skjøtselsmetode etter hvor man er hen i vassdraget. Se skjøtselsplan.
Feks nede ved hallområdet legges det opp til en avstandsregulering på 5 m i øvre del av 
skråningen, mens kantvegetasjonen er kontinuerlig i den nedre del av skråningen mot 
vassdraget.

Nedfallstrær fjernes i den grad de forårsaker oppdemming av elva i uønsket grad.

Det hogges «gløtt» i kantvegetasjonen,i hvilken sone og antall angis i Skjøtselsplan.

Mangfoldet i vegetasjonen sikres og det er ikke slik at enkelte arter skal «prefereres» 
fremfor andre.

Vegetasjonen fjernes i 1 m bredde på hver side av nyanlagt tursti. Dette er nødvendig for 
å sikre god tilkomst, da vegetasjonen stedvis er svært voksekraftig i området stien legges.

Beiting: 
Det beites i dag i «Greteskogen». Dette gir et naturlig åpent område med innslag av bjør-
keskog. Dette bør videreføres.

Mye av vegetasjonen er høy  og det er lite 
fremkommelig, på dette tidspunktet på året.
Bilde fra befaring 4. september 2018.

 
 Eidsvågelva          Nesset kommune
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3.4 Fremmede arter

Siden områdene med fremmede arter ligger i nærheten av vassdrag, blir det viktig å velge 
mekanisk fjerning framfor sprøyting. Ved Eidsvågelva er det to fremmede arter katego-
risert i Artsdatabanken som svært høy risiko, dette sier noe om deres invasjonskapasitet 
og virkning på eksisterende arter: dette er Spansk kjørvel og Kjempespringfrø. Nedenfor 
beskrives de to mest fremtredende plantene i prosjektområdet og hvordan de kan bekjem-
pes:

Kjempespringfrø: Impatiens glandulifera 

Kjempespringfrø invaderer grøftekanter, bekkefar og eng, og konkurrerer ut alt som vokser 
der fra før. Planten formerer seg bare med frø. En plante kan skyte opp til 4000 frø om lag 
7 meter ut. Frøa har god spireevne, og kjempespringfrø kan invadere store areal relativt 
raskt. Frøa kan også bli frakta til nye område med vatn, eller ved kantslått og lignende.
Kjempespringfrø er en ettårig plante med svakt rotsystem, så i mange tilfeller er det mulig 
å bli kvitt planten med litt innsats. Mekanisk bekjempelse med luking og eller slått funge-
rer dersom det utføres før blomstring. Plantemateriale må ryddes dersom blomstring er i 
gang for å forhindre spredning på grunn av frøutvikling. Varmtvannsbehandling (Heatwe-
ed) kan være et godt alternativ da dette har god effekt. Springfrø spres med masser, så 
massehåndtering og rensing av utstyr/maskiner er viktig. 

 
 Eidsvågelva          Nesset kommune

Blomstring hos Kjempespringfrø.
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Bekjempelse i praksis 

• Forekomstene slås så langt ned mot bakken som mulig, slik at man får med unge indivi-
der og begrenser gjenveksten. Plantene kan bli liggende på stedet, men slik at ingen del 
av planten får kontakt med rennende vann. Fordi planten kan skyte på nytt fra basis er det 
viktig å følge opp arealer som er nedkappet senere i sesongen. NB! Det er risiko for spred-
ning av frø ved slått dersom plantene har nådd blomstringsstadiet. Luking gir da bedre 
kontroll.

• Tiltakene gjennomføres på de samme lokalitetene 4 ganger per sesong med ca 3 ukers 
intervaller. Tidspunkt for bekjempelse må tilpasses lokale forhold. Juni er aktuelt tidspunkt. 
Tiltak for å bekjempe springfrøartene må settes inn før blomstring eller maksimalt en uke 
inn i blomstringen. Dette for å forhindre at plantene setter frø.

• Alle lokaliteter skal oppsøkes og bekjempes. Der det er vanskelig å komme til forekom-
stene fra land må man gå i elva (vadere eller våtdrakt). 

• Dersom noen enkeltplanter er i ferd med å utvikle frø, puttes disse i en tett sekk på 
stedet for senere å bli fraktet til forbrenning. Avblomstrede blomsterstander og blomster-
stander som har kommet langt i utvikling (enkeltblomster har falt av) behandles som frø. 

• Spredning av frø til nye steder må forhindres. Vær oppmerksom på at frø lett kan spres 
til nye lokaliteter med skotøy, maskiner og utstyr. 

• Undersøk minst 200 meter nedstrøms for registrerte forekomster, eller til nærmeste 
vann/sjø. Forekomster som har spredd seg videre nedover vassdraget må også bekjem-
pes. 
• Forekomster der det med stor sannsynlighet ikke finnes noen planter (”trolig utgått”) kan 
oppsøkes midt i juli og først i september. 

• I juli gjøres et større ettersøk av forekomster: 
- langs bekkestrengen opp til 3 meter over flomvannstandsnivå og langs alle fuktsig.
- nedstrøms registrerte forekomster for å se etter etablerte planter som tidligere ikke  
 er oppdaget eller som nylig har etablert seg. 
- oppstrøms for å avdekke eventuelle smittekilder. 

• Ettersøk etter kjempespringfrø bør samkjøres med ettersøk av andre fremmede plantear-
ter som det gjøres målretta tiltak mot.

(Se vedlegg FAGUS fakta Nr. 05 / 2009 Årgang 6 )

 
 Eidsvågelva          Nesset kommune
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Spansk kjørvel: Myrrhis odorata

Kjennetegn
 Spansk kjørvel er en flerårig urt i skjermplantefamilien Apiaceae. Den grenete stenge-
len blir 1–1,5 m høy, avhengig av voksestedet, og rager litt over de to–tre ganger finnete 
bladene. Bladfinnene har tannet kant, er myke og matt grønne. Skjermene er forholdsvis 
små og har små, hvite blomster. Hovedskjermen er uten svøp (støtteblad under skjermen); 
småskjermene har langsmale, lyse svøp. Alle vegetative deler av planten er mykt håret. 
Fruktene er uvanlig store; de blir 2–2,5 cm lange; de er kvasskantete og står tett sammen 
rakt opp. De blir blanke og mørkebrune eller svarte ved modning. Hele planten lukter anis.

Spansk kjørvel formerer seg med frø og spres også ved vegetativ vekst. Den blomstrer 
tidlig på sommeren og utvikler modne frø omtrent overalt hvor den forekommer i Norge. 
Planten har et system av grenete jordstengler som fører til at den fort tar overhånd i hage-
ne og ofte blir kastet ut. Spredning over større avstander skjer trolig mest ved at folk tar 
med frukter for å prøve ut planten i egen hage, eller ved utilsiktet frakting av jordstengler 
(med jord, hageavfall m.m.). Den etablerer seg lett utenfor hagene. Arten danner tette 
bestander som presser ut de fleste andre arter. 
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Bekjempelse: 
Røttene ikke er spesielt dype og kan graves opp ,fortrinnsvis på forsommeren før årets 
blomstrende skudd rekker å sette frø. Det er uvisst hvordan planten reagerer på plante-
vernmidler. Varmtvannsbehandling (Heatweed), kan muligens benyttes i bekjempelses-
arbeidet, men det foreligger ingen resultater på hvilken effekt dette bekjempelsestiltaket 
har. Et effektivt spredningshindrende tiltak vil være å kutte/luke blomsterstanden rett før 
blomstring. Andre viktige spredningshindrende tiltak er å hindre ny utplanting og levere 
hageavfall til godkjent mottak. Bekjempelsesmetodikken vil stort sett være mekaniske og 
det vil derfor ikke få store negative konsekvenser for stedegent biologisk mangfold.
Det er uvisst hvor lenge spanskkjørvelfrø er spiredyktige, men årlig oppfølging av bekjem-
pelsestiltaket og gjentatt kartlegging vil være nødvendig i flere år etter bekjempelse til 
arten er fullstendig utryddet. Restaureringstiltak vil i mange tilfeller være å la stedegne 
arter reetablere seg fra frøbanken, men dette avhenger av størrelsen på bekjempelsestilta-
ket samt lokale forhold. 

Bekjempelse av Spansk kjørvel vil i stor grad være lik som for springfrøslekta ,selv om det 
sannsynligvis vil være lengre overvåkingsfase og gjentagelse av tiltak for spansk kjørvel, 
da denne arten er fåårig og sannsynligvis har lengre overlevende frøbank. 

(Fakta ark Artsdatabanken: Artsdatabankens fakta ark ISSN1504-9140 nr. 249 utgitt 2012)
(Fremmede skadelige karplanter – Bekjempelsesmetodikk og spredningshindrende tiltak. 
NINA rapport 1432.)

Kilder: 

 Kantvegetasjon, flygeblad Fylkesmannen Nord Trøndelag
 Naturbase. Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
 Inngrep i vassdrag. Fylkesmannen Rogaland, Fylkeskommunen Rogaland og NVE
 Artsdatabanken
 FAGUS fakta Nr. 05 / 2009 Årgang 6 
 Fakta ark Artsdatabanken: Artsdatabankens fakta ark ISSN1504-9140 nr. 249 utgitt  
 2012
 Fremmede skadelige karplanter – Bekjempelsesmetodikk og spredningshindrende  
 tiltak. NINA rapport 1432.
 Bevare og reetablere kantvegetasjon. Norske lakseelver.
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HAGEN landskap AS M:1:2000 Dato:21.11.2018
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Skjøtselsplan: Tursti langs Eidsvågelva
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HAGEN landskap AS M:1:1500 Dato:21.11.2018

SKJØTSELSONER : 
Generelt: vegetasjonen holdes nede i 1 m bredde på hver side av turvegen. 

1 2 3 4 5

Området nedenfor 
hall og skole. I øvre 
del av skråning
skjøttes det til 5 m 
mellom enkelt trær, 
ned mot elv
beholdes et belte 
uten aktiv skjøtsel.

Skjøtsel:gløtt ned 
mot elv skjøttes ved 
avstikkere.
Enkelt trær i elv kan 
med fordel fjernes.

Område med innslag 
av Kjempespringfrø.

Skjøtsel:fjerne 
vegetasjon og lage 
ca 3 stk soner med 
innsyn mot elv à 5 m 
bredde.Turvegen går 
i terrenglinjen 
mellom skogkant og 
åpent terreng.

Område hvor turveg 
går inn på lysløype- 
trase. 

Skjøtsel:Lage et
gløtt der hvor turvegen 
går nærmest elva.

Område hvor turveg 
går langs med kant 
av jordet opp mot en 
terrengvoll. 

Ingen spesielle 
skjøtselsbehov.



faktaark

Artsdatabankens faktaark ISSN1504-9140 nr. 249 utgitt 2012, side 1

Fremmed artSpansk kjørvel
Myrrhis odorata

Spansk kjørvel har lang historie som nytteplante
(krydder og medisin), og har også lenge vært
forvillet i Norge. Økt interesse for krydderplanter
gir den flere muligheter til å spres fra dyrkning.
Den vokser raskt til store bestander som
utkonkurrerer andre arter, spesielt i forstyrrede
og menneskepåvirkede naturtyper. Arten etablerer
seg bl.a. i den truede naturtypen kulturmarkseng.

Status
Risikovurdering 2012: Svært høy risiko (SE)

Utbredelseskart som viser ville forekomster av
spansk kjørvel basert på herbariedata og ikke-
belagte observasjonsdata (krysslister,
artsobservasjoner o.a.).

Tekst og foto: Eli Fremstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet,
Seksjon for naturhistorie, 7491 Trondheim. E-post: eli.fremstad@vm.ntnu.no
Faktaark fra 2007 oppdatert av Hanne Hegre Grundt, FlowerPower og Eli Fremstad, NTNU.
Kartgrunnlag: Oddvar Pedersen, NHM.

Kjennetegn
Spansk kjørvel er en flerårig urt i skjermplantefamilien Apiaceae. Den grenete
stengelen blir 1–1,5 m høy, avhengig av voksestedet, og rager litt over de to–tre
ganger finnete bladene. Bladfinnene har tannet kant, er myke og matt grønne.
Skjermene er forholdsvis små og har små, hvite blomster. Hovedskjermen er
uten svøp (støtteblad under skjermen); småskjermene har langsmale, lyse svøp.
Alle vegetative deler av planten er mykt håret. Fruktene er uvanlig store; de blir
2–2,5 cm lange; de er kvasskantete og står tett sammen rakt opp. De blir blanke
og mørkebrune eller svarte ved modning. Hele planten lukter anis.

Utbredelse
Spansk kjørvel hører hjemme i fjellstrøk i Mellom- og Sør-Europa. Som gammel
kulturplante er den blitt dyrket og brukt langt utenfor dens naturlige område.

I Norge er den forvillet på spredte steder i Sør- og Midt-Norge. Den gjør mest av
seg på Vestlandet, og særlig på Nordvestlandet finnes det mange og store
bestander. Den forekommer hovedsakelig i lavlandet, men går opp til
mellomboreal sone i Telemark. Spansk kjørvel er i spredning i Norge, og spesielt
i Midt-Norge. Strøforekomstene i Tromsø-området skyldes trolig hageutkast.

Biologi
Spansk kjørvel formerer seg med frø og spres også ved vegetativ vekst. Den
blomstrer tidlig på sommeren og utvikler modne frø omtrent overalt hvor den
forekommer i Norge. Planten har et system av grenete jordstengler som fører til
at den fort tar overhånd i hagene og ofte blir kastet ut. Spredning over større
avstander skjer trolig mest ved at folk tar med frukter for å prøve ut planten i

egen hage, eller ved utilsiktet frakting av
jordstengler (med jord, hageavfall m.m.). Den
etablerer seg lett utenfor hagene. Arten danner
tette bestander som presser ut de fleste andre
arter.

Spansk kjørvel vokste tidligere helst på tufter og
i nærheten av bebyggelse, der det var lett å se
hvor den hadde spredt seg fra. Slike
gjenstående bestander kan være gamle. De
vanligste voksestedene var innmark som ikke
lenger var i drift, og veikanter. Dette er
fremdeles viktige voksesteder, men arten
forekommer stadig oftere i gjengroende
beitemark, der løvskog er blitt hugd ut, i
skogkanter og i åpen skog. Noen steder vokser
den i strandkanter, like over flomålet. Den
krever relativt dyp, frisk, næringsrik jord, noe
den også finner i mange veiskråninger, for
eksempel nær gråor-heggeskog og annen
løvskog på god jord. Kravet til god tilgang på
næring og jevn markfuktighet gjør at den trives
særlig godt i kyst- og fjordstrøk.
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Bestandsstatus
Spansk kjørvel regnes av noen som en av ”klosterplantene”,
dvs. en av plantene som ble dyrket ved klostrene i
middelalderen, og det har vært spekulert på om norske
forekomster kan ha slikt opphav. Det kan kanskje gjelde noen
ganske få, men de fleste forekomstene er nok av mye nyere
dato.

Planten etablerer seg lett på nye steder, og det er vanskelig å
bli kvitt den der den først er kommet inn. Spansk kjørvel kan på
få år danne store bestander som fortrenger hjemlige arter, men
det dreier seg stort sett om vanlige arter hovedsakelig i
menneskeskapte og forstyrrete naturtyper. Arten deltar
dessuten i gjengroing i den truede naturtypen kulturmarkseng.
I Norge kan den lokalt (dels også regionalt) betegnes som en
pestart.

Det er lite informasjon å finne om hvordan spansk kjørvel

opptrer i andre land, men i NOBANIS (The European Network
on Invasive Alien Species) er den angitt som invaderende i
Tsjekkia, Polen og Norge og som potensielt invasiv i Finland.
Angivelse av arten som invaderende i 18 land i Europa
(Invasive Species Compendium) må bero på en feil.

Ekspansjonen av spansk kjørvel begynte før 1900 i Hordaland,
og i Sogn og Fjordane mellom 1900 og 1920. Dokumentert
ekspansjon i Møre og Romsdal kom først etter 1960. I Midt-
Norge er arten i klar spredning. Spansk kjørvel ble for første
gang notert i de fuktige dalførene i indre Telemark i 1968, og
her har den nærmest eksplodert. Arten har et stort potensial i
dalfører i Sør-Norge og kanskje også i Nordland.

Bladene til spansk kjørvel er snarlik bladene til
hundekjeks, men de er mykere og hårete. De store,
blanke fruktene står rett opp og blir mørke ved
modning.

www.artsdatabanken.no
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BEKJEMPELSE AV 
KJEMPESPRINGFRØ 
Av Inger Sundheim Fløistad, Bård Bredesen og Tore Felin. 

Kjempespringfrø Impatiens glandulifera er i rask spredning og representerer et 
miljøproblem fordi den kan danne tette bestand som skygger ut andre planter. På 
den måten kan den endre vegetasjonen langs vassdrag og true andre arter. I tette 
bestand uten undervegetasjon kan erosjon oppstå når plantene visner ned etter 
den første høstfrosten. Planten er ettårig, blir 70-200 cm høy, og spres kun med 
frø. En enkelt plante kan produsere 4000 frø. Den modne, grønne frøkapselen 
åpner seg eksplosivt ved berøring og kaster frøene opp til 4-6 m. Stengelen er 
svært saftfull og sprø med mørkegrønne blader som er motsatte eller tre i krans. 
Blomstene er røde til rosa, og kan bli hvite, med grov, rett spore. Planten har et 
svært grunt rotsystem. Kjempespringfrø er innført som prydplante fra Himalaya. 
Den er naturalisert i fuktig skog og våt eng, på flommark, vannkanter, brakkmark 
og grøfter og i vegkanter. Kjempespringfrø, som er i nær slekt med vår naturlig 
hjemmehørende springfrø, kan neppe forveksles med andre planter. 
Kjempespringfrø er oppført på Norsk svarteliste 2007 og er vurdert å utgjøre en 
høy risiko mot stedegent biologisk mangfold. 

Spredning 
Siden vannmiljø, men også veg er viktige 
spredningskorridorer, må det ved funn av 
kjempespringfrø også søkes etter planter 
utenfor kjent forekomst. Langs veg bør det 
søkes 1-200 m i kjøreretningen og langs 
vassdrag bør det søkes nedstrøms til 
sjøen eller nærmeste vann. Når tiltak 
settes inn må en også sjekke oppstrøms 
for eventuelle spredningskilder. 
 
Flytting av jordmasser og hageavfall kan 
bidra til å spre frø. Det bør derfor utvises 
forsiktighet ved graving og flytting av 
masser der det er grunn til å tro at det har 
vokst kjempespringfrø. Maskiner, utstyr og 
personlig verneutstyr kan bidra til 
spredning av frø. Ta forholdsregler og 
rengjør før utstyret brukes på nye steder! 
 
Kartlegging av bestand, målretta tiltak og 
oppfølging på kjente lokaliteter vil være 

den beste måten å få kontroll med 
kjempespringfrø. 
 

 
Kjempespringfrø trives i fuktige områder 
Foto: Hege Abrahamsen 
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Målsetting 
Når bekjempelse settes inn mot 
kjempespringfrø, må målsettingen være å 
gjennomføre tiltakene slik at videre 
spredning hindres, at forekomsten blir 
sterkt begrenset eller at forekomsten på 
sikt blir fjernet fra lokaliteten. For å lykkes 
med dette arbeidet er det av stor 
betydning at tiltakene gjennomføres tidlig i 
blomstringsperioden (før frøsetting) og at 
flytting av masser fra infiserte områder 
begrenses. .Erfaring viser at dette er mulig 
dersom tiltak følges godt opp.  

Frøspredning 
Om plantene lukes eller slås under 
blomstring, vil de kunne utvikle 
spiredyktige frø. Derfor er det for seint å 
sette inn tiltak når plantene har blomstret i 
to uker eller mer. Hvis tiltakene settes inn 
på planter som har blomstret en stund, må 
avklippet samles i tette sekker og leveres 
til forbrenning. Frøene er spiredyktige 
maksimalt i to år, så områder hvor 
bekjempelse har vært gjennomført bør 
følges opp i tre vekstsesonger.  
 

 
Tett teppe av frøplanter 
Foto: Inger Sundheim Fløistad 

Bekjempelsesmetoder 
Kjempespringfrø må bekjempes tidlig i, 
eller helst før, blomstringsperioden og 

tiltakene må utføres minst så godt at 
ingen planter rekker å utvikle 
spiredyktige frø. Plantene kan stå i 
blomst samtidig som deler av planta er 
klar til å kaste frø.  Tiltakene for 
bekjempelse skal være de samme for 
nyoppdagete, gjenoppdagete og 
allerede kjente forekomster. Aktuelle 
bekjempelsesmetoder er luking, slått 
eller sprøyting. 

Luking 
Forekomster med få* eller middels 
mange* planter lukes. Det grunne 
rotsystemet gjør den lett å luke. Planter 
som ikke har begynt å blomstre kan bli 
liggende på stedet, men etterlates slik 
at rota ikke har kontakt med jorda, og 
ingen del av planten får kontakt med 
rennende vann. Planter i blomst 
samles i tette sekker og leveres til 
forbrenning. 

Slått 
Slått, mekanisk nedkapping med 
grastrimmer, grasklipper eller 
utleggerarm på traktor, brukes i tette 
forekomster med mange* planter. 
Forekomstene slås så langt ned mot 
bakken som mulig, slik at man får med 
unge individer og begrenser 
gjenveksten. Plantene kan bli liggende 
på stedet, men slik at ingen del av 
planten får kontakt med rennende 
vann. Fordi planten kan skyte på nytt 
fra basis er det viktig å følge opp 
arealer som er nedkappet senere i 
sesongen. (se bekjempelse i praksis – 
tidspunkter).  
NB! Det er risiko for spredning av frø 
ved slått dersom plantene har nådd 
blomstringsstadiet. Luking gir da bedre 
kontroll. 
 
* Mengde kjempespringfrø pr. lokalitet: 
se neste side. 
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* Mengde kjempespringfrø pr. lokalitet:  
    Antatt utgått = ikke funnet på 2-3 år  
    Få = 1-50 planter eller over 20 meter 
mellom hver plante der forekomsten 
dekker et større område  
    Middels mange = 50-500 planter eller 2-
20 meter mellom hver plante der 
forekomsten dekker et større område 
    Mange = over 500 planter eller under 2 
meter mellom hver plante der forekomsten 
dekker et større område 

Sprøyting: 
Sprøyting bør brukes i minst mulig 
utstrekning av hensyn til miljøet, spesielt 
langs vassdrag. Tiltakshaver bestemmer 
om det ønskes brukt plantevernmidler. 
Dette kan være aktuelt i store og tette 
forekomster. Ved sprøyting langs bekkefar 
og på elvebredder må dispensasjon fra 
Mattilsynet innhentes hvis plantene står så 
tett på vannkanten at det er fare for 
sprøyting over vann.  

• Plantene bør behandles tidlig i 
sesongen, helst før de er 15-20 cm 
høye. Aktuelt plantevernmiddel er et 
preparat med glyfosat som virksomt 
stoff.  

• Det bør brukes høyeste tillatte 
dose, se etiketten for det valgte 
preparatet.  

• Plantevernmiddelet skal påføres 
plantenes blader mest mulig direkte 
slik at spredningen i naturen 
begrenses.  

• Forekomstene må oppsøkes igjen 
10-14 dager etter sprøyting for å 
sjekke utviklingen på sprøytingen, 
og gjenta tiltaket om nødvendig.  

• Tiltakene skal skje i henhold til 
forskrift om plantevernmidler § 17-
22.  

• Alle som bruker plantevernmidler 
skal ha gyldig sprøytesertifikat.  

• Arealet som skal behandles, skal 
merkes med plakat som er godkjent 
av Mattilsynet når området er åpent 

for allmenn ferdsel 
http://www.mattilsynet.no/mattils
ynet/multimedia/archive/00039/A
dvarselskilt_for_om_39690a.pdf  

 

 
Om det skal sprøytes, må en inn tidlig nok 
Foto: Inger Sundheim Fløistad 

Bekjempelse i praksis 
• Tiltakene gjennomføres på de 

samme lokalitetene 4 ganger per 
sesong med ca 3 ukers intervaller. 
Tidspunkt for bekjempelse må 
tilpasses lokale forhold. I 
Østlandsområdet bør første tiltaket 
gjennomføres innen første uka i juli. 

• Alle lokaliteter skal oppsøkes og 
bekjempes i henhold til ovennevnte 
kvalitetskrav. Der det er vanskelig å 
komme til forekomstene fra land må 
man gå i elva (vadere eller 
våtdrakt). 

• Dersom noen enkeltplanter er i ferd 
med å utvikle frø, puttes disse i en 
tett sekk på stedet for senere å bli 
fraktet til forbrenning. Avblomstrede 
blomsterstander og blomsterstander 
som har kommet langt i utvikling 
(enkeltblomster har falt av) 
behandles som frø. 

• Spredning av frø til nye steder må 
forhindres. Vær oppmerksom på at 
frø lett kan spres til nye lokaliteter 
med skotøy, maskiner og utstyr.  
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• Undersøk minst 200 meter nedstrøms 
for registrerte forekomster, eller til 
nærmeste vann/sjø. Forekomster som 
har spredd seg videre nedover 
vassdraget må også bekjempes.  

• Forekomster der det med stor 
sannsynlighet ikke finnes noen planter 
(”trolig utgått”*) kan oppsøkes midt i juli 
og først i september.  

• I juli gjøres et større ettersøk av 
forekomster:  

o langs bekkestrengen opp til 3 
meter over flomvannstandsnivå 
og langs alle fuktsig. 

o nedstrøms registrerte 
forekomster for å se etter 
etablerte planter som tidligere 
ikke er oppdaget eller som nylig 
har etablert seg.  

o oppstrøms for å avdekke 
eventuelle smittekilder. 

• Ettersøk etter kjempespringfrø bør 
samkjøres med ettersøk av andre 
fremmede plantearter som det gjøres 
målretta tiltak mot, for eksempel 
kjempebjørnekjeks (se FAGUS Fakta 2 
/ 2009). 

Det kan være nyttig å bruke kikkert der det 
er vanskelig å komme til eller der 
flommarks-området er bredt. 

Forsiktighetsregler 
Personlig utstyr og maskiner må være 
rene for frø, samt jord som kan inneholde 
frø, etter behandling av den enkelte 
bestand. Dette er viktig for å hindre 
spredning av kjempespringfrø eller andre 
uønskede organismer til nye steder. 
Arbeidsredskap og fottøy må derfor 
rengjøres før de brukes på lokaliteter uten 
kjempespringfrø.  
 

Massehåndtering og graving 
Dersom det skal graves eller flyttes 
masser der det er kjempespringfrø skal 
disse massene:  

• håndteres lokalt slik at plantene ikke 
spres til nye steder eller 

• legges som toppmasser i arealer 
som skal skjøttes som grasmark 
eller grasplen, og fortrinnsvis i tørre 
områder eller 

• deponeres i varig deponi 
 
Dersom massene skal kjøres bort for 
deponering er det viktig å 

• dekke massene godt under 
transport 

• fjerne jord fra bil og maskiner før 
de tas i bruk andre steder 

• levere massene til godkjent 
varig deponi/mottak med egne 
rutiner for håndtering av denne 
typen spesialavfall 

 
Massene skal under ingen 
omstendigheter benyttes i annen 
jordproduksjon. 
 

 
Frøkapselen skyter ut de modne frøene ved 
berøring. 
Foto: Erling Fløistad 
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Rapportering 
Tiltakshaver bør kreve rapportering. Ta stilling til hvor ofte logg skal leveres.  
• Utarbeid oversikter over hvilke tiltak som har blitt gjennomført, hva som gjenstår 

av arbeider og dato for hvert tiltak føres fortløpende for hver forekomst for hver 
bekjempelsesrunde (se forslag til logg).   

• Dersom det oppdages nye forekomster eller utvidelser av eksisterende, bør disse 
avmerkes på kart og beskrives (dato oppdaget, mengde, utviklingsstadium) og 
rapporteres til tiltakshaver. Hvis det oppdages forekomster på andres 
forvaltningsområder som ikke er tilstrekkelig bekjempet, bør også disse 
rapporteres slik at de ikke bidrar til ytterligere spredning. 

• Bygge- og gravearbeider på eller ved kjente forekomster av kjempespringfrø bør 
rapporteres, slik at tiltakshaver kan gjøre utbygger kjent med eventuell fare for 
spredning. 

 

Registrering av forekomster av kjempespringfrø (eksempel) 
Lokalitet Dato 

for 
tiltak 

Bekjempelses-
metode 

Mengde 
før tiltak 

Status 
etter 
tiltak 

Merknad

      
      
      
 
Forklaring til kolonnene: 

• Lokalitet: Beskrivelse av stedet.  
• Mengde: få, middels mange eller mange planter 
• Status etter tiltak: Angi det umiddelbare resultat av tiltaket eller mengde 

planter som står igjen. For eksempel ”ingen planter igjen”, ”alle planter luket”, 
”alle planter påført glyfosat” 

• Merknad: Andre ting som kan være nyttig. For eksempel naturbeskrivelse 
(skog, eng, landbruksareal, veikant, bekk, nær hager)  

 
Det anbefales at alle funn av kjempespringfrø legges inn i www.artsobservasjoner.no  
 

______________________ 
 
Inger Sundheim Fløistad er forsker ansatt i Bioforsk Plantehelse og FAGUS-rådgiver. 
Bård Øyvind Bredesen er biolog ansatt i Friluftsetaten, Oslo kommune.   
Tore Felin er anleggsgartnermester ansatt i Statens vegvesen Region sør.. 
 
Dette FAGUS Fakta er sist oppdatert: 04.05.2010 
Sjekk www.fagus.no/publikasjoner for siste utgave 
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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 8/19 07.02.2019 

 
 
 
 

Søknad om fritak fra verv som leder av byggekomite 
 

Vedlegg 
1 Søknad om fritak fra politisk verv 

 

Rådmannens innstilling 
Marianne Stensvold gis fritak fra vervet som leder av byggekomiteen for prosjekt 600344 Nybygg 
bofellesskap for funksjonshemma, 4 leiligheter Holtan.  

………………………….. velges som leder for byggekomiteen for prosjekt 600344 Nybygg 
bofellesskap for funksjonshemma, 4 leiligheter Holtan.  

 

 

Saksopplysninger 
I møte for Utvalg for teknisk, næring og miljø den 08.02.2018 sak PS 3/18 ble Marianne Stensvold 
valgt som leder for byggekomiteen for prosjekt 600344 Nybygg bofellesskap for 
funksjonshemma, 4 leiligheter Holtan. Som medlemmer av komiteen ble også Ole Marvin 
Aarstad og Svanhild Kvernberg valgt. 

På bakgrunn av prosjektets fremdrift, har ikke byggekomiteen startet sitt arbeide. 

Behovet for byggekomite i dette prosjektet er vurdert ihht Retningslinjer for kommunale 
byggekomiteer, vedtatt 15.04.2010. Pkt 1 og 2 beskriver at det skal oppnevnes byggekomiteer i 
forbindelse med kommunens byggevirksomhet ut fra prosjektets størrelse og omfang. Det er 
TNM som i utgangspunktet har dette ansvaret.  
Medlemmene i byggekomiteene velges som hovedregel blant medlemmene i utvalget for TNM 
og skal bestå av 3 medlemmer. Ihht pkt 3 skal byggekomiteene stå for den politiske oppfølgingen 
av arbeidet under byggingen. Byggekomiteene har følgelig ansvaret for at prosjektene 
gjennomføres i henhold til økonomiske rammer og tidsfrister, samt å påse at byggeprosjektet 
følger de politiske føringer som er framkommet gjennom forprosjekt og behandling i 
kommunestyret. 

Marianne Stensvold har ved epost datert 07.01.2019 bedt om fritak som leder i byggekomiteen for 
prosjekt Nybygg bofellesskap for funksjonshemma, 4 leiligheter Holtan, Prosjektnr. 600344. 
Søknaden er begrunnet med helsemessige begrensninger.  

Arkiv: :614 

Arkivsaksnr: 2017/1019-19 

Saksbehandler: Bernt Angvik  



 

Vurdering 
Byggekomiteen har ikke kommet i gang med sitt arbeid ennå i forhold til dette prosjektet. Det vil 
ikke by på problemer for prosjektet om byggekomite-lederen blir endret. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Kostnader vedrørende drift av byggekomiteen dekkes av prosjektrammen. 

 

Betydning for folkehelse 
En bredt forankret byggekomite er av stor betydning for at alle brukernes behov blir i varetatt.



Fra: Marianne Stensvold (marianne.stensvold@nessetpolitiker.no)
Sendt: 07.01.2019 10:16:07
Til: NES Postmottak Nesset kommune
Kopi: 

Emne: Søknad om fritak for politisk verv 
Vedlegg: 

Søker med dette om fritak for vervet som leder i byggekomiteen for prosjekt Nybygg bofellesskap for funksjonshemma, 4 leiligheter
Holtan, prosjektnr 600344.

Dette på bakgrunn av kronisk sykdom og anbefaling fra lege. Om legeattest er nødvendig, vennligst gi beskjed.

Med vennlig hilsen
Marianne Stensvold



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 9/19 07.02.2019 

Nesset kommunestyre  21.03.2019 
 
 
 
 

Valg av byggekomite - Helsesenter, omsorgsboliger, heimetjeneste - 
prosjekt nr. 600350 
 

 

Rådmannens innstilling 
Følgende velges som medlemmer av byggekomite for Helsesenter, omsorgsboliger, heimetjeneste -
prosjekt nr. 600350: 

1. 

2. 

3. 

Vara. 

 

 

Saksopplysninger 
I k-sak 31/15 vedtok Nesset kommunestyre å bygge 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler 
for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling som nytt bygg på tomt sentralt i Eidsvåg sentrum. I 
k-sak 11/17 vedtok Nesset kommunestyre oppstart av detaljprosjekt for nybygg helsesenter, 
omsorgsboliger og hjemmetjeneste. Totalramme: kr 123 000 000. 
 
Delegasjonsreglement av 2015, K-sak 112/15, kapitel 3.7.2 og Retningslinjer for kommunale 
byggekomiteer, K-sak 28/10, vedtatt 15.04.2010, har gitt utvalget for teknisk, næring og miljø 
(TNM) ansvaret om å oppnevne byggekomiteer for kommunens investeringsprosjekt. 
 
I henhold til pkt. 2 i Retningslinjer for kommunale byggekomiteer skal TNM vurdere selv hvilke 
byggeprosjekter utvalget ønsker at det skal etableres byggekomite for. 
 
Prosjektet er i planleggingsfasen, og det ses på som hensiktsmessig at en eventuell byggekomite 
er satt før prosjektet klargjøres for anbudsutlysning. Byggekomiteen skal i henhold til pkt. 4 i 
Retningslinjer for kommunale byggekomiteer, i alle fall konsulteres før kontrahering av 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2016/638-47 

Saksbehandler: Bernt Angvik  



entreprenør. 
 
En byggekomite skal bestå av 3 politiske representanter og det er hensiktsmessig å oppnevne 1 
vara. Øvrige medlemmer i byggekomiteen er fra administrasjonen og oppnevnes av rådmannen. 
 

 

Vurdering 
Behovet for byggekomite i dette prosjektet er vurdert ihht Retningslinjer for kommunale 
byggekomiteer, vedtatt 15.04.2010. Pkt 1 og 2 beskriver at det skal oppnevnes byggekomiteer i 
forbindelse med kommunens byggevirksomhet ut fra prosjektets størrelse og omfang. Det er 
TNM som i utgangspunktet har dette ansvaret. 
 
Medlemmene i byggekomiteene velges som hovedregel blant medlemmene i utvalget for TNM 
og skal bestå av 3 medlemmer. Ihht pkt 3 skal byggekomiteene stå for den politiske oppfølgingen 
av arbeidet under byggingen. Byggekomiteene har følgelig ansvaret for at prosjektene 
gjennomføres i henhold til økonomiske rammer og tidsfrister, samt å påse at byggeprosjektet 
følger de politiske føringer som er framkommet gjennom forprosjekt og behandling i 
kommunestyret. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Kostnader vedrørende drift av byggekomiteen må dekkes av prosjektrammen. 
 

Betydning for folkehelse 
En bredt forankret byggekomite er av stor betydning for at alle brukernes behov blir i varetatt. 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/19 07.02.2019 

 
 
 
 

Valg av byggekomite - Eresfjord barnehage, tilbygg - prosjekt nr. 
600362 
 

 

Rådmannens innstilling 
Følgende velges som medlemmer av byggekomite for Eresfjord barnehage, tilbygg – prosjekt 600362. 

1. 

2. 

3. 

Vara. 

 

Saksopplysninger 
Eresfjord barnehage har god tilvekst av barn, men har for lite oppholdsareal iht. minstenormen. 
Det er i tillegg manglende funksjoner til de ansatte iht. arbeidsplassforskriften. Sak om 
situasjonen for barnehagen er beskrevet og fremmet for kommunestyret 20.09.18, sak 57/18. 
Barnehagen utvides med et tilbygg på omlag 100m2 til eksisterende lokaler.  
Budsjett 2019: kr 4 100 000. Foreløpig (estimert) totalramme: kr 4 400 000. 
 
Delegasjonsreglement av 2015, K-sak 112/15, kapitel 3.7.2 og Retningslinjer for kommunale 
byggekomiteer, K-sak 28/10, vedtatt 15.04.2010, har gitt utvalget for teknisk, næring og miljø 
(TNM) ansvaret om å oppnevne byggekomiteer for kommunens investeringsprosjekt. 
 
I henhold til pkt. 2 i Retningslinjer for kommunale byggekomiteer skal TNM vurdere selv hvilke 
byggeprosjekter utvalget ønsker at det skal etableres byggekomite for. 
 
Prosjektet er i planleggingsfasen, og det ses på som hensiktsmessig at en eventuell byggekomite 
er satt før prosjektet klargjøres for anbudsutlysning. Byggekomiteen skal i henhold til pkt. 4 i 
Retningslinjer for kommunale byggekomiteer, i alle fall konsulteres før kontrahering av 
entreprenør. 
 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2018/770-5 

Saksbehandler: Bernt Angvik  



En byggekomite skal bestå av 3 politiske representanter og det er hensiktsmessig å oppnevne 1 
vara. Øvrige medlemmer i byggekomiteen er fra administrasjonen og oppnevnes av rådmannen. 
 

 

Vurdering 
Behovet for byggekomite i dette prosjektet er vurdert ihht. Retningslinjer for kommunale 
byggekomiteer, vedtatt 15.04.2010. Pkt. 1 og 2 beskriver at det skal oppnevnes byggekomiteer i 
forbindelse med kommunens byggevirksomhet ut fra prosjektets størrelse og omfang. Det er 
TNM som i utgangspunktet har dette ansvaret. 
 
Medlemmene i byggekomiteene velges som hovedregel blant medlemmene i utvalget for TNM 
og skal bestå av 3 medlemmer. Ihht pkt. 3 skal byggekomiteene stå for den politiske 
oppfølgingen 
av arbeidet under byggingen. Byggekomiteene har følgelig ansvaret for at prosjektene 
gjennomføres i henhold til økonomiske rammer og tidsfrister, samt å påse at byggeprosjektet 
følger de politiske føringer som er framkommet gjennom forprosjekt og behandling i 
kommunestyret. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Kostnader vedrørende drift av byggekomiteen må dekkes av prosjektrammen. 
 

Betydning for folkehelse 
En bredt forankret byggekomite er av stor betydning for at alle brukernes behov blir i varetatt. 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 11/19 07.02.2019 

 
 
 
 

Nytt valg av medlem og leder i byggekomite for Eresfjord 
brannstasjon 
 

Vedlegg 
1 Trekker seg som leder i byggekomite for Eresfjord brannstasjon 

 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 

 

 

 

Saksopplysninger 
Delegasjonsreglement av 2015, K-sak 112/15, kapitel 3.7.2 og Retningslinjer for kommunale 
byggekomiteer, K-sak 28/10, vedtatt 15.04.2010, har gitt utvalget for teknisk, næring og miljø 
(TNM) ansvaret om å oppnevne byggekomiteer for kommunens investeringsprosjekt. 

I utvalgssak 18/17 i Utvalget for teknisk, næring og miljø den 19.09.2017 ble følgende valgt som 
byggekomite: 

Kristin Reitan 

Stein Ivar Bjerkeli 

Arild Svensli  

Som leder av byggekomiteen ble Arild Svensli valgt. 

I ettertid har det blitt kjørt en tilbudskonkurranse. Arild Svensli har nær tilknytning til et firma 
som er underentreprenør til firmaet som fikk totalentreprisen etter tilbudskonkurransen. På 
denne bakgrunn ønsker han selv å få vurdert sin habilitet med å være leder av byggekomiteen 
for nevnte prosjekt. 

I henhold til «Reglement for folkevalgte organer og Delegasjonsreglement» Kapittel 3 Politisk 
myndighet  

§ 10 Inhabilitet : 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2017/334-39 

Saksbehandler: Bernt Angvik  



Den som etter særreglene i kommunelovens §40 nr.3 og etter forvaltningslovens kap.2 er inhabil i en sak, 
eller som etter nr.4 i samme paragraf i kommuneloven blir fritatt, tar ikke del i behandlingen av 
vedkommende sak. 

 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

Kapittel II. Om ugildhet. 

§ 8.(avgjørelse av habilitetsspørsmålet). 

Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig 
tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han forelegge spørsmålet for sin 
nærmeste overordnede til avgjørelse. 

I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en 
og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen 
av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i 
spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. 

Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før spørsmålet avgjøres, bør 
varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten 
vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 

§ 10.(hvem habilitetsbestemmelsene gjelder for). 

Foruten for offentlige tjenestemenn gjelder bestemmelsene i kapitlet her tilsvarende for enhver annen som 
utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan. Bestemmelsene gjelder ikke statsråd i egenskap av 
regjeringsmedlem 

 

Vurdering 
Behovet for byggekomite i dette prosjektet er vurdert ihht Retningslinjer for kommunale 
byggekomiteer, vedtatt 15.04.2010. Pkt 1 og 2 beskriver at det skal oppnevnes byggekomiteer i 
forbindelse med kommunens byggevirksomhet ut fra prosjektets størrelse og omfang. Det er 
TNM som i utgangspunktet har dette ansvaret. 

Medlemmene i byggekomiteene velges som hovedregel blant medlemmene i utvalget for TNM 
og skal bestå av 3 medlemmer. Ihht pkt 3 skal byggekomiteene stå for den politiske oppfølgingen 
av arbeidet under byggingen. Byggekomiteene har følgelig ansvaret for at prosjektene 
gjennomføres i henhold til økonomiske rammer og tidsfrister, samt å påse at byggeprosjektet 
følger de politiske føringer som er framkommet gjennom forprosjekt og behandling i 
kommunestyret. 

Arild Svensli søker fritak som medlem og leder i byggekomiteen for prosjekt 600343 Eresfjord 
brannstasjon grunnet inhabilitet.  

Det er opp til TNM å vurdere Arild Svensli sin habilitet. Dersom utvalget kommer frem til at 
Arild Svensli er inhabil, må nytt medlem og leder velges til byggekomiteen for prosjekt 600343 
Eresfjord brannstasjon. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Kostnader vedrørende drift av byggekomiteen må dekkes av prosjektrammen. 

 



Betydning for folkehelse 
En bredt forankret byggekomite er av stor betydning for at alle brukernes behov blir i varetatt.



Fra: Arild Svensli (arildsme@hotmail.com)
Sendt: 22.01.2019 12:41:15
Til: NES Postmottak Nesset kommune
Kopi: 

Emne: Brannstasjon Eresfjord
Vedlegg: 

Teknisk Etat. TNM

Ber om at noen andre blir valgt som leder i byggekomite for Eresfjord Brannstasjon.

Sendt fra Arild Svensli's  iPhone 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 25/18 29.11.2018 

Nesset formannskap 9/19 01.02.2019 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 12/19 07.02.2019 

Nesset kommunestyre  21.02.2019 

   

   
 
 
 
 

NOS ombygging demens - Overflytting av prosjektmidler til 2019, og 
uforutsette skjulte utfordringer i konstruksjonen 
 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret godkjenner økt bevilgning for prosjekt 600330 NOS ombygging demens, på kr 
2 313 000 inkl mva. Bevilgningen gis i 2019.  

Ny totalramme for prosjektnr 600330 NOS ombygging demens på kr 68 013 000. 

 

Økningen begrunnes i omfattende skjulte utfordringer i konstruksjonen og behovet for å øke 
pasientsikkerheten ved prosjektnr. 600330 – NOS ombygging demens. 

 

Grunnet forsinkelser i prosjektet på grunn av skjulte utfordringer i konstruksjonen, godkjenner 
kommunestyret overflytting av prosjektmidler fra 2018 til 2019 for prosjektnr 600330 NOS 
ombygging demens og prosjektnr 600355 NOS inventar, på henholdsvis kr 9 280 000 for 
prosjektnr 600330 NOS ombygging demens, og kr 880 000 for prosjekt 600355 NOS inventar. 

 

 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.11.2018  

Rådmannen trakk saken før møtet. Saken vil bli behandlet i neste møte i Utvalg for teknisk, 
næring og miljø. 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2017/311-12 

Saksbehandler: Anita Marie Meisingset  



 

 
 
 

Behandling i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Kommunestyret godkjenner økt bevilgning for prosjekt 600330 NOS ombygging demens, på kr 
2 313 000 inkl mva. Bevilgningen gis i 2019.  

Ny totalramme for prosjektnr 600330 NOS ombygging demens på kr 68 013 000. 

 

Økningen begrunnes i omfattende skjulte utfordringer i konstruksjonen og behovet for å øke 
pasientsikkerheten ved prosjektnr. 600330 – NOS ombygging demens. 

 

Grunnet forsinkelser i prosjektet på grunn av skjulte utfordringer i konstruksjonen, godkjenner 
kommunestyret overflytting av prosjektmidler fra 2018 til 2019 for prosjektnr 600330 NOS 
ombygging demens og prosjektnr 600355 NOS inventar, på henholdsvis kr 9 280 000 for 
prosjektnr 600330 NOS ombygging demens, og kr 880 000 for prosjekt 600355 NOS inventar. 

 
 
 

 

Saksopplysninger 
Denne saken fremmes i henhold til investeringsreglementets pkt. 5, avsnitt d; «Hvis prosjektet 
trenger mer bevilgning, må dette behandles av kommunestyret», og i samråd med prosjektets 
byggekomitè. 

Det har under ombyggingen av demensavdelingen ved Nesset omsorgssenter fremkommet 
omfattende og skjulte utfordringer i gulvkonstruksjonen ved hele bygget, og i begge etasjene. I 
hovedetasjen ble det avdekket løs påstøp/ flytmasse. Entreprenør kunne derfor ikke gi garanti for 
arbeidet de skulle utføre, om Nesset kommune som byggherre valgte å la denne påstøpen bli 
liggende. Ansvaret ville da blitt lagt over på byggherre. Om det hadde skjedd noe med 
eksempelvis gulvbelegget i etterkant av ferdigstillelse, ville ikke dette blitt dekket av garantien. 
Derfor måtte all eksisterende påstøp fjernes og gulvene slipes før ny flytmasse kunne legges. Den 
nye flytmassen måtte i tillegg til tiden det tok med fjerning av eksisterende påstøp og etablering 
av ny påstøp, ligge utildekket en stund før nytt gulvbelegg kunne monteres. Prosjektet har 
dermed også blitt forsinket, noe som igjen har gitt økte kostnader til prosjektadministrasjon. I 
underetasjen har det i tillegg til utfordringen med løs påstøp, blitt avdekket store problemer med 
fuktighet som trekkes opp og inn fra grunnen. Her har arealene måttet stå utildekket i en lang 
periode for å se hvordan fuktigheten utvikler seg over tid, og om dette lot seg tørke opp, eller om 
ytterligere tiltak måtte iverksettes. 

 



Dette er utfordringer vi ikke kunne se før eksisterende gulvbelegg ble tatt bort, og er således ikke 
noe man kunne forvente at entreprenør burde oppdaget før tilbud ble levert og kontrakt skrevet. 
Denne utfordringen ville kommet uavhengig av hvilken entreprenør vi hadde valgt. Skulle dette 
problemet vært oppdaget på forhånd, hadde deler av arealer tilknyttet demens- og 
korttidsavdeling måtte vært revet før anbudskonkurransen ble gjennomført. Dette er noe som 
ville påvirket driften negativt.  

 

Behovet for adgangskontroll på ytterdører som fører ut i hagene har endret seg i forhold til det 
som lå til grunn ved planlegging av prosjektet. Dette behovet er meldt inn fra helse og 
omsorgsenheten, og begrunnes i pasientsikkerheten. Da prosjektet ble planlagt for om lag to år 
siden, var grunnlaget for planleggingen at pasientene skulle kunne gå ut i hageanleggene uten 
tilsyn når de selv ønsket det. Dette grunnlaget har nå endret seg, slik at avdelingen ønsker å 
kunne styre adgangen til hagene ved behov, spesielt på vinterstid når det er glatt og kaldt ute. 
Dette begrunnes i at om pasientene har mulighet til å gå ut uten tilsyn, så kan de gå ut uten at de 
ansatte oppdager det før det har gått en tid. Om det da er glatt og kaldt ute, kan pasientene falle 
og bli liggende ute i kulden.  

 

I løpet av prosjektets gjennomføringsfase har det vært en del brukertilpasninger som prosjektet 
har måttet håndtert etter hvert som de har dukket opp. Dette for ikke å få ytterligere forsinkelser 
i forhold til fremdriften. Disse brukertilpasningene lå ikke til grunn ved planleggingen av 
prosjektet, og har ikke har vært kalkulert inn i budsjettet. Disse tilpasningene har vært dekket inn 
av prosjektets reserver og marginer. Blant annet har en del innerdører blitt endret fra åpen til låst, 
fordi tilstøtende areal har utstyr som noen pasienter rett og slett demonterer. Det har oppstått 
behov for å ha mulighet til å låse pasienters garderobeskap, da noen pasienter pakker alt ut av 
garderobeskapene sine hver dag. Det har blitt behov for å dele opp pasientgruppene mer enn hva 
som lå til grunn ved prosjektplanleggingen.  Det har blitt benyttet en mer robust maling på 
overflater med større motstand mot vaskemidler som benyttes, for å hemme bakterievekst. Disse 
vaskemidlene har så stort sprik i pH-verdi at ordinær maling tar skade av rengjøringen. Doble 
gardinopphengssystemer har blitt montert for bedre skjerming av pasienter. 
Funksjonsbeskrivelsen gir rom for tolkning, og det har derfor kommet til en del ekstra kostnader 
fordi byggherre og entreprenør har tolket denne beskrivelsen forskjellig i forhold til hva som skal 
medtas i entreprisen og ikke. Blant annet har det blitt lagt varmekabel i noen våtrom hvor dette 
manglet i beskrivelsen. Vi har måttet bestille ekstra innredninger og maskiner fordi dette var vagt 
beskrevet. Eldresenteret er omfattet av prosjektet, det er ikke noe i beskrivelsen i forhold til 
oppussing av kjøkkenet i eldresenteret. Prosjektadministrasjonen har likevel besluttet å utføre 
oppussing av overflater, samt innsetting av ny komfyr etc. i dette arealet. Sammen med en god 
del mindre endringer har dette ført til at potten for reserver og marginer nå er så godt som 
oppbrukt. 

 

I tillegg til ovenstående har prosjektet fått økte utgifter til prosjektadministrasjon på bakgrunn av 
forlenget byggetid som er en konsekvens av utfordringene i gulvkonstruksjonene.   

 

Summen av ovenstående poster er bakgrunnen for behovet til økt bevilgning. Sak om økt 
bevilgning er forankret i byggekomiteen for prosjektet. 

 

Byggekomiteen har besluttet å overlevere et helt ferdig prosjekt.  



 

 

Vurdering 
Utfordringene når det gjelder gulvkonstruksjonene kunne man ikke la være å ta tak i. Dette fordi 
risikoen ved å la eksisterende gulvstøp være, ble for stor med tanke på de konsekvensene dette 
kunne gi over tid. Det er sterkt ønskelig at resultatet av denne ombyggingen skal bli best mulig, 
og ingen ville vært tjent med at gulvbelegget etter kort tid kunne begynne å gå i oppløsning/ 
løsne fra underlaget. Ansvaret for dette ville da vært Nesset kommune sitt, da dette ikke ville 
blitt dekket av garanti gitt av entreprenøren. 

 

De ulike brukertilpasningene som har blitt gjort underveis har vært nødvendige i forhold til 
pasientsikkerhet, optimalisering av driften, de ansatte sin trygghet i forhold til utførelsen av sitt 
virke og byggets bruk. En del av dette er brukertilpasninger som ville måttet bli dekket av driften 
i etterkant, om prosjektet hadde blitt utført uten den ordinære driften i byggetiden.  

 

Økonomiske konsekvenser 
Ekstra låneopptak til prosjektet. 

 

Tabell 1, Totalt budsjett for alle tre prosjektene som omfattes av NOS ombygging demens og finansiering 
av prosjektene; 

Prosjektnr. Beskrivelse Budsjett inkl. mva 

600330 NOS ombygging demens - Ombygging 68 013 000,- 

600354 NOS ombygging demens - Utearealer 1 650 000,- 

600355 NOS ombygging demens - Inventar 3 150 000,- 

TOTALT FOR NOS OMBYGGING DEMENS 72 813 000,- 

Tilskudd fra Husbanken 33 890 000,- 

Refusjon MVA 12 300 000,- 

Lånebehov 26 623 000,- 

  

I PS 10/17 Nesset kommunestyre den 16.02.2017 ble det i tabell 5 Sammenstilling av totalbudsjett og 
finansiering av prosjektet vist et økt lånebehov på kr 26 206 000 for de tre prosjektene som omfattes 
av NOS ombygging demens. Selv om vi nå har økt budsjettrammen for hovedprosjektet 2 ganger 
inkludert denne saken, har vi på bakgrunn av økt tilskudd fra Husbanken, et lånebehov på kr 
26 623 000,-. Altså kun kr 417 000,- i økt lånebehov i forhold til da prosjektet ble vedtatt igangsatt.  

 



Utklipp fra sak PS 10/17; 

 
 

 

Betydning for folkehelse 
Om eksisterende påstøp hadde blitt liggende og nytt belegg ble lagt oppå denne, ville dette ført 
til at belegget kunne løsnet og dermed blitt ødelagt. Dette kunne igjen ført til snublekanter for 
pasienter, pårørende og ansatte. Spesielt for personer med nedsatt syn og bevegelighet, kunne 
dette skapt uheldige og farlige situasjoner.  

 

Økt omfang av byggets adgangskontroll vil ha stor betydning for pasientsikkerheten, og for de 
ansatte sin trygghet i forhold til utførelsen av sitt virke. Dette vil også skape trygget for 
pårørende ved at de er trygge på at pasientene blir sikkert ivaretatt. 
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