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Til: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Fra: Anita Marie Meisingset 
 

 

 

Sak nr. Dato: 

2016/150-3 30.03.2016 

 

Investeringsprosjekter 2016 - Orientering, mars 

 

 

600299 – Kunstgressbanen, nytte dekke 

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

2. kvartal 2. / 3. kvartal 3.500.000,00 14.503,47 3.485.496,53 

 

Kommentar: 
Det må her tas stilling til om vi skal opprettholde kontrakt med tilbyder Polytan. Dette tas stilling til i løpet av 
1. kvartal. Påløpt administrasjonskostnader. 

 

 

600308 – Eidsvåg barnehage, uteområde 

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

2. kvartal 2. / 3. kvartal 180.000,00 0,00 180.000,00 

 
Kommentar: 
Det skal kjøpes inn og monteres klatrenett. Prosjektet omfatter noe graving, det ventes derfor til grunnen er 
telefri. Det jobbes med innhenting av tilbud. 

 

 

600312 – Brannsikring Vistdal bofellesskap 

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

1. kvartal 2. kvartal 870.000,00 7.251,75 862.748,25 

 
Kommentar: 
Arbeidet med brannsikring av Vistdal bofellesskap er påbegynt. Det jobbes med å fremskaffe mulige løsninger 
for å et bra resultat. Ferdigstillelse er avhengig av omfanget av ombyggingen, som vil fremkomme ut i fra 
hvilken løsning som kan benyttes. Påløpt administrasjonskostnader. 
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600325 – Eidsvåg Barnehage, utelager/ avfallsbod 

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

1. kvartal 2./ 3. kvartal 300.000,00 0,00 300.000,00 

 
Kommentar: 
Prosjektet er påbegynt prosjektert.  

 

 

600326 – EIBUS barnetrinn, rehab. trapper, ballekområde 

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

2. kvartal 3. kvartal 440.000,00 7.251,75 432.748,25 

 
Kommentar: 
Prosjektering av prosjektet gjennomføres i 2. kvartal. Det tas sikte på å utføre så mye som mulig i skolens 
sommerferie. Påløpt administrasjonskostnader. 

 

 

600327 – INBUS, Eresfjord skole, rehab. Garderober og fasader 

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

1. kvartal 3./ 4. kvartal 1.900.000,00 49.368,69 1.850.631,31 

 
Kommentar: 
Prosjektet er i startfasen, og deler av utførelse er så smått begynt. Det jobbes med planløsning, materialvalg og 
funksjoner. Påløpt administrasjonskostnader og prosjektkostnader øvrig. 

 

 

600328 – Kommunehus/ helsesenter/ omsorgsboliger, forprosjekt 

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

2. kvartal 3. kvartal 350.000,00 29.006,94 320.993,06 

 

Kommentar: 
Forprosjektet er forventet ferdig til politisk behandling i 3. kvartal. Påløpt administrasjonskostnader. 

 

 

600329 – NOS, ombygging demensavdeling, forprosjekt 

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

1. kvartal 2. kvartal 200.000,00 59.089,35 140.910,65 

 
Kommentar: 
Forprosjektet er startet. Det jobbes med å få på plass planskisser for både innvendig ombygging, og 
opparbeidelse av uteområdet. Forprosjektet er forventet ferdig til politisk behandling i løpet av 2. kvartal. 
Påløpt administrasjonskostnader. 
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600330 - NOS, ombygging demensavdeling, gjennomføring 
Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr d. d.: Gjenstående: 

3. kvartal 4. kvartal 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 

 
Kommentar: 
Forventet oppstart av gjennomføringen av ombygging ved NOS til demensavdeling er satt til 3. kvartal. Det 
forventes at årets del av prosjektet skal være gjennomført innen utgangen av 2016. Prosjektet fortsetter inn i 
2017. 

 

 

600331 – NOS, rehab. Bårerom, branndører 

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

1. kvartal 2./ 3. kvartal 1.000.000,00 14.503,47 985.496,53 

 
Kommentar: 
Prosjektet er i planleggingsfasen, og er så smått påbegynt. Det jobbes med innhenting av tilbud. Forventet 
gjennomført innen utgangen av 2. kvartal. Påløpt administrasjonskostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon* Landbrukspolitisk avdeling Sakshandsamar 

Postboks 8007 Dep Teatergata 9 22 24 90 90 Siri Lothe 

22249217 0030 Oslo Org no.  

postmottak@lmd.dep.no www.lmd.dep.no 972 417 874  

 

 

 

 

Nesset kommune 

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 

 

 

 

  

Dykkar ref Vår ref Dato 

2010/839 14/2135-      12.02.2016 

 

Avvikling av Jordbruksfondet i Nesset kommune 

Vi viser til brev frå Nesset kommune av 16.12.2014 der de søkjer om å avvikle 

jordbruksfondet og overføre midlane til Utviklingsfondet i kommunen.  

Landbruks- og matdepartementet gjev med dette tillating til dette. Vi beklagar på det sterkaste 

sein tilbakemelding i denne saka.  

 

 

 

Med helsing  

 

 

Kristin Orlund (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Siri Lothe 

 seniorrådgjevar 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikkje handskrive signaturar 

 

 



Fylkesmannen i Møre og Romsdal i' " i f
vàr dato viär ref* - ‘

03.02.2016 201 5/7123/FMMRARNO
Saksbehandler. innvalgstelefon Deres dato Deres  ref.

rådgiver Amt Erik Nordheim, 71  25  84 80 26-11-2015 21952/BKM

Myrset Advokatfirma 91.)(§/ [ 3
v/adv. Bj øm Ketil Myrset

Kunnskapsparken i Molde
Britvegen  4
6410 MOLDE

I;

Vedtak  i klagesak  -  Nesset kommune  -  fradeling av gnr35 bnr4 fra
driftsenhet bestående av gnr35 bnrl og bnr4 - Magnar Toven  -  jordlovsak

Vi viser til oversending fra Nesset kommune datert 26.11.2015, som gjelder klage på

administrativ Vedtak 22.09.2015, ref. 15/ 1338-4. Klagen er fremsatt innenfor fristen, og
vilkårene for å behandle klagesaken er oppfylt.

Fylkesmannen tar ikke klagen fra Magnar Toven v/adv. Bjørn Ketil Myrset 30.09.2015

til følge. Med hjemmel i jordloven § 12, jf. forvaltningsloven  §  34, stadfester

Fylkesmannen vedtaket fra Nesset kommune 22.09.2015, slik at det ikke gis tillatelse til

fradeling av gbnr.  35/4  som omsøkt.

Sakens bakgrunn

Det ble den 10.09.2015 søkt om deling av eiendommen gbnr. 35/1 ,4 i Nesset kommune.

Ifølge eiendomsregisteret eies eiendommen av Willy Toven. De samlede arealressursene

består blant annet består av 24,9 daa fulldyrket jord, 2,3 daa innmarksbeite og 406,6 daa

produktiv skog. Av dette ligger 91,4 daa av skogarealet på gbnr. 35/4.

Willy Toven har vært eier av gbnr. 35/1 siden 1997. Ved fradeling av tun fra
landbrukseiendommen gbnr. 35/4, ble det satt vilkår om at restarealene skulle selges som

tilleggsareal til bruk i drift. Skogarealet ble da ervervet av Willy Toven, som fikk tinglyst

hjemmel til gbnr. 35/4 den 15.12.2005. Martrikkelenhetene grenser til hverandre.

Det er nå søkt om fradeling av skogteigen på gbnr. 35/4 til fordel for Magnar Toven, som er

onkel av Willy Toven. Magnar Toven har ifølge saksdokumentene drevet skogen på

gbnr. 35/4 de siste årene.

Kommunen behandlet søknaden og gav avslag 22.09.2015, sak 15/ 133 8-4.  I  avslaget er det

lagt vekt på at en fradeling ville medføre at 22 % av det totale skogarealet ville bli skilt fra

hovedbruket. Kommunen gjorde følgende vedtak:

«Nesset kommune viser til søknad datert  10.9.15  og til § 12 1' jordloven  og gir  avslag på søknad om
deling av driftsenheten 35/1 og 4.  Å  dele  fra  bnr 4 vil redusere driftsgrunnlaget betydelig og er ikke

«ei god driftsmessig løysing». Kommunen mener også at deling ikke  fører til noen endring i
bosettingen i området»

Postadresse: Telefon: E-post: Web: Org.nr:
Postboks 2520 7l 25 84 00 fmmrpostmottak@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/mr 974 764 067
6404 Molde
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Det klages på vedtaket på vegne av Magnar Toven den 30.09.2015.  I  klagen viser Toven til

at det reelt sett var han som ervervet eiendommen for ca. 10 år siden. Han bar alle
kostnadene ved ervervet, herunder kjøpesum, tinglysingsgebyr, dokumentavgift mv. Magnar
Toven har i ettertid forklart at ervervet ble gjort i Willy Tovens navn på grurm av
konsesj onsregelverket, herunder vilkåret om at arealet måtte selges til et bruk i drift.

Willy og Magnar Toven er nå enige om overdragelsen. Det er anført at ingen av partene er

avhengige av skogen som næringsgrunnlag, men at virksomheten har verdi for begge som

hobbybasert drift. Magnar Toven har strek personlig tilknytning til det omsøkte arealet, og
det er anført at en deling vil være med å sikre bosettingen. Det er for Fylkesmannen også

anført at eiendommene ikke har vært drevet sammen, men at det er Magnar Toven som reelt
sett har driftet gbnr. 35/4. Fylkesmannen viser ellers til klagen i sin helhet.

Nesset kommune behandlet klagen i møte 12.11.2015, sak 23/15, men fant ikke grunn til å ta

klagen til følge. Saken ble deretter oversendt hit for endelig klagebehandling.

Regelverk
Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak etter jordloven, se forskrzfi om
overføring av myndighet til kommunene m.fl., F OR-2003-12-08-1479  §  8, jf.  §  1 i samme

forskrift.

F ylkesmannen skal som klageinstans se til at kommunen under behandlingen av saken har

fulgt de lovene, forskriftene og saksbehandlingsreglene som gjelder på området.
Fylkesmarmen kan prøve alle sider ved vedtaket og ta hensyn til nye omstendigheter. Ved

prøving av det kommunale skj ønnet skal Fylkesmarmen legge vekt på hensynet til det lokale
selvstyret.

Etter jordloven  §  12 kan landbrukseiendom ikke deles uten samtykke fra kommunen.

Bestemmelsen gjelder uavhengig om en eiendom består av flere matrikkelenheter når de

ulike enhetene er på samme eierhånd og må anses som en driftsenhet, jf. jordloven  §  12

sjette ledd.

Ved avgjørelse av om samtykke til deling skal gis, skal det legges vekt på om delingen
legger til rette for en tj enlig og variert bruksstruktur. Det skal blant armet legges vekt

hensynet til vem av arealressursene, om delingen fører til en driftsmessig god løsning, og om

delingen kan gi drifts- eller miljømessige ulemper. Det kan også legges vekt på andre hensyn

som faller inn under jordlovens formål. Dersom de landbruksmessige hensynene taler for â
avslå søknad-cr- kan samtykke likevel gis dersom deling vil ivareta hensynet til bosetting i

området.

Fylkesmannens vurdering

Utgangspunktet etter jordloven  §  12 er at en landbrukseiendom ikke kan deles uten samtykke

fra kommunen. Bestemmelsen innebærer at deling skal tillates dersom tiltaket ikke har

negativ innvirkning for de interessene  §  12 skal ivareta.

Det er ikke tvist om at gbnr. 35/1 ,4 er en «eigedom som er nytta eller kan nyttast  til jordbruk
eller skogbruk», jf. jordloven  §  12 første ledd. De respektive skogsarealene forvaltes i dag av
Willy og Magnar Toven, mens den dyrka jorda er bortleid. Fylkesmarmen finner det dermed

klart at arealene har slike kvaliteter at det gir grunnlag for landbruksbasert virksomhet med

noe lønnsomhet, jf. Prop L (2012-203) s. 10.
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Eiendommer som består av flere matrikkelenheter omfattes også av delingsreglene, dersom

de ulike enhetene på samme eierhånd og er del av den samme driftsenheten, Der det er
uenighet om spørsmålet ligger det i utgangspunktet til Fylkesmannen å avgjøre om to

matrikkelenheter må regnes som én driftsenhet, se F OR-2003-12-08-1479  § 3  nr. 4.

I denne saken er det ikke anført at eiendommene formelt sett ulike enheter, og parten har

selv søkt om deling. Det er også klart at Willy Toven er den formelle eieren av gnr. 35 bnr. 1

og 4.  Vi kan derfor ikke se at det var feil av kommunen å behandle søknaden, eller at dette

eventuelt kan ha fått betydning for sakens utfall.

Fylkesmarmen peker på at gbnr. 35/4 er uten bygninger, og at det i sin tid var en forutsetning

at arealet skulle selges som tilleggsareal til bruk i drift. Eiendommene grenser til hverandre

og er klart egnet til å drives sammen. Disse momentene taler sterkt for at gbnr. 35/ 1,4 utgjør

den samme driftsenheten, selv om det reelt sett er Magnar Toven som har forvaltet

gbnr. 35/4 de senere årene. Enhetene gbnr. 35/1,4 er derfor omfattet av delingsbestemmelsen

i jordloven  §  12.

Et av jordlovens formål er at eksisterende driftsenheter bør styrkes gjennom bruk av

virkemidlene i loven. Fradeling av en betydelig andel av skogressursene er lite i tråd med

dette formålet. Ressursene bør, på samme måte som alminnelige utmarksressurser, være

tilknyttet en større enhet. Å tillate fradeling av slike arealer uten at de samtidig selges som

tilleggsareal til en armen landbrukseiendom, vil på sikt kunne føre til en utjenlig bruks- og

eiendomsstruktur.  I  likhet med kommunen kommer vi derfor til at delingen ikke medfører en

driftsmessig god løsning. Vi har i denne sammenhengen også lagt vekt på hensynet til det

lokale selvstyret, jf. forvaltningsloven  §  34.

Fradelingen gjelder ikke til beboelse. Det er vanskelig å se at tilretteleggelse for hobbybasert

skogbruk, slik delingen innebærer, er et forhold som direkte understøtter hensynet til styrket

bosetting. Klagen tas derfor ikke til følge på dette punktet.

Fylkesmarmen har ellers vurdert den tilknytningen Magnar Toven har til eiendommen, men

har ikke lagt avgjørende vekt på dette. Det er tidligere påpekt at partene kan innrette seg med
avtale for å besørge videre drift av hver sin del, uten at eiendomsforholdene endres.

Magnar Toven har elles gitt utrykk for at partene har felles forståelse om at de reelt sett eier

hver sin del. En av hovedgrunnene til at ervervet av gbnr. 35/4 ble foretatt i Willy Tovens

navn, var å oppnå konsesjon. Fylkesmarmen kommer imidlertid til at hensynene som lå bak

vilkåret om salg av gbnr. 35/4 som tilleggsareal, fortsatt gjelder med styrke i dag. Klagen har
etter dette ikke ført fram.

Vedtak

Fylkesmannen tar ikke klagen fra Magnar Toven v/adv. Bjørn Ketil Myrset til følge.

Med hjemmel i jordloven  §  12, jf. forvaltningsloven  §  34, stadfester Fylkesmannen

vedtaket fra Nesset kommune 22.09.2015, slik at det ikke gis tillatelse til fradeling av

gbnr.  35/4  som omsøkt.

Vedtaket er endelig og kan ikke klages videre, jf. forvaltningsloven  §  28  tredje ledd.
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Med hilsen

Frank Madsøy (e.f.) Amt Erik Nordheim

landbruksdirektør rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Magnar Toven Rausandvegen 31 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Willy Toven Eidsvågvegen 69 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Nesset kommune Kråkholmvegen 2 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 6/16 07.04.2016 

 
 
 

Nesset Fjellstyre - Søknad nr III - Godkjenning av hjort og elgvald 

Vedlegg 

1 Søknad om godkjenning av elg- og hjoretevald 

2 Aursjøen, grense EVS elg- hjortevald 

3 Særutskrift - Nesset Fjellstyre - søknad om godkjenning av elg og hjortevald 

4 Klage på vedtak ang. avslag på søknad om godkjennng av elg- og hjortevald 

5 Særutskrift - Klage - Vedtak TNM 010/2012 - Godkjenning av elgvald - Nesset Fjellstyre 

6 Avgjerd av klage etter viltlova - Nesset Fjellstyre 

7 Særutskrift - Nesset Fjellstyre - Søknad om godkjenning av hjort og elgvald 

8 Klagesak fra 1997 ang avgrensing av tellende areal. Brev fra Fylkesmannen i M & R til Nesset 
kommune 

 
 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 07.01.2016 fra Nesset fjellstyre om å få godkjenne deler av areal innenfor 
Eresfjord og Vistdal Statsallmenning som jaktvald for elg – og hjortejakt.  

 

Nesset kommune vil ikke åpne for å legge til grunn areal over skoggrensa som tellende areal for å 
godkjenne vald for elg- og hjortejakt.  

Det vises og til brev av 09.10.2012 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal som har vurdert og 
stadfestet tidligere vedtak. Nesset kommune ser ingen grunn til å åpne for en skjønnsmessig 
vurdering med å ta inn bl.a areal over skoggrensen som hjort og elg bruker deler av året.  
Søknaden imøtekommes ikke.  

 

 

Saksopplysninger 

Nesset Fjellstyre søker i brev av 07.01.2016 om å få godkjenne areal innenfor Eresfjord 
og Vistdal Statsallmenning som vald for hjort- og elgvald.  Det er beregnet til ca 20 000 
dekar. Området ligger ca 740 til 950 moh.  

I søknaden er det pekt på at det er godt med elg i området, unntatt om vinteren, og det 
grenser inntil områder som Sunndal Fjellstyre og Eikesdal Sameige har fått godkjent 
som elgvald. 

Arkiv: K40 
 

Arkivsaksnr: 2011/1583-17 
 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 



 

Det trekkes og frem følgende vurdering fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, gitt i 
brev av 09.10.2012; «Vi finn likevel ikkje grunn til å tru at areala ikkje vert nytta av elg og 
hjort, vår, sommar og haust, og på ein måte som gjer at kommunen ut frå sitt skjønn kunne ha 
godkjent dei som tellende areal» 

 

Nesset Fjellstyre søkte har tidligere søkt om å få godkjent deler av sitt 
forvaltningsområde som eget hjort-og elgvald. 

 

 Søknad 05.12. 2011 fra Nesset Fjellstyre. Behandlet av TNM i møte 24.05.2015, 
sak 010/2012, der følgende vedtak ble fattet:  

« Det vises til søknad av 05.12.2011 fra Nesset Fjellstyre om å få godkjent areal rundt 

Aursjøen og deler av Stordalen som hjort,- og elgvald i Nesset kommune. 
Det vises til hjorteviltforskriftens § 10 der kommunen skal legge til grunn skogareal og 
myr under skoggrensen. Omsøkte område ligger ovenfor skoggrensen og inngår i 
tellende areal for villrein. Søknaden om godkjenning av hjort og elgvald imøtekommes 
ikke». 
 

 Brev av 21.06.2012  fra Nesset Fjellstyre – Klage på vedtak i TNM-sak 010/2012. 

  Sak TNM 024/2012, møte 30.08.2012, der følgende vedtak ble fattet;  
 « Nesset kommune mener at det ikke foreligger grunnlag som tilsier at søknad om godkjenning 

av elg- hjortevald på deler av Eresfjord og Vistdal Statsallmenning. 

Nesset kommune påpeker at arealet ligger over skoggrensa. Beregning av tellende areal skjer i 

henhold til hjorteviltforskriften § 10. 

Nesset kommune mener det ikke foreligger særlige forhold ved Aursjøen som tilsier at det er 

grunnlag for å godkjenne søknaden spesielt. 

Nesset kommune opprettholder vedtak fattet i TNM- sak 10/12 og oversender saken til 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal.» 

 

 Brev av 09.10.2012 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal som stadfester vedtak 
i TNM sak 024/2012. 

 Søknad av 28.04.2014 fra Nesset Fjellstyre. Behandlet av TNM i møte 15.05.2014, 
sak 011/2014, der følgende vedtak ble fattet:  

«Det vises til brev av 28.04.2014 fra Nesset fjellstyre.  Nesset kommune finner ikke grunnlag 

for å benytte skjønnsvurdering og godkjenne bl.a snaufjell som tellende areal for godkjenning 

av vald for hjort- og elgvald. Søknaden imøtekommes ikke.  Det vises ellers til tidligere søknad 

05.12.2011 og saksbehandling av denne». 
 

Vurdering 

Rådmannen viser til tidligere saksutredninger. Det er ikke nye relevante opplysninger 
i saken som tilsier at søknaden bør imøtekommes.  

Det som er vesentlig er at dersom en åpner for å godkjenne areal over skoggrensa som 
tellende areal for godkjenning av elg- og hjortevald må en legge til grunn et 
likhetsprinsipp som kan medføre at mange vald i Nesset vil sette fram krav om økt 
tellende areal.  

 

Rådmannen mener at saken er godt nok belyst gjennom tidligere behandlinger og det 
ikke er grunnlag for å endre på grunnlaget som ble lagt til grunn ved oppmåling av 
tellende areal i 1999.   



 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 
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Søknad om godkjenning av vald for elg- og hjortejakt. 

 

Nesset Fjellstyre søkte 5.12.2011 om å få godkjent eit område i Eresfjord og 

Vistdal Statsallmenning som vald for elg- og hjortejakt.  Fikk avslag på 

søknaden i brev av 5.6.2012. Avslaget vart anka til fylkesmannen og avslaget 

vart stadfesta i brev av 9.10.2012. Ny søknad vart sendt 28.4.2014, men diverre 

med same negative resultat. 

 

Nesset Fjellstyre sender med dette ein ny søknad om å få godkjent vald for elg- 

og hjortejakt. 

 

Det omsøkte området ligg nord, aust og vest for Aursjøen (kart Aursjøen 1419 

4). Området ligg frå kote 740 til 950 moh, og er utrekna til om lag 20 km2 (sjå 

vedlagde kart). 

 

Det er allment kjent at det er godt med elg i området vår, sommar og haust. Det 

er og kjent at både Sunndal Fjellstyre, Lesja Fjellstyre og Eikesdal Sameige har 

godkjende vald som grensar til Eresfjord og Vistdal Statsallmenning. I alle 

desse valda vert det årvisst skote elg og hjort.  

 

I  paragraf 10 i forskrift om forvaltning av hjortevilt står det:  

 

« at både produktiv og uproduktiv skog skal reknast som teljande areal. 

Kommunen kan og godkjenne andre arealtyper som teljande areal». 

 

Fylkesmannen skriv i sitt brev av 9.10.2012: 

 

« Vi finn likevel ikkje grunn til å tru at areala ikkje vert nytta av elg og 

hjort vår, sommar og haust, og på ein måte som gjer at kommunen ut frå 

sitt skjønn kunne ha godkjent dei som teljande». 
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Sitata ovanfor syner at det er grunnlag for at kommunen kan nytte skjønn, og 

dermed har høve til å sjå positivt på vår søknad. Eresfjord og Vistdal 

Statsallmenning er i dag beite og oppvekstområde for elg og hjort som andre 

kan jakte på, men ikkje vi. Dette er noko som Eresfjord og Vistdal 

Statsallmenning og Nesset kommune sine innbyggarar taper på.  
 

Nesset Kommune er i samtalar om kommunesamanslåing, og det er svært 

aktuelt å slå seg saman med Sunndal kommune. Dersom det vert gjennomført er 

det grunn til å tru at ein søknad om vald då vil bli godkjend, nettopp p.g.a. 

Sunndal Fjellstyre har godkjend vald for elg og hjort i Torbudalen. Ved 

kommunesamanslåinga i 1964vart det bestemt at kommunegrensene pr. 1. 

januar 1956 skulle vere avgjerande for kven som vart rekna som innan- og 

utanbygdsbuande  og dermed ha rett til å søkje reinsjakt i Eresfjord og Vistdal 

Statsallmenning. I samband med den nye kommunereforma er det forslag om at 

dagens kommunegrenser skal vere grense for innanbygdsbuande når det gjeld 

elg- hjort og rådyrjakt m.m. i statsallmenning. Nesset Fjellstyre meiner difor at 

det er viktig at vi har eit godkjend vald før eventuell kommunesamanslåing 

 

Eresfjord og Vistdal Statsallmenning har tidligare på 1990-talet vore godkjent 

som elg og hjortevald. Då var elgjakt noko nytt i kommunen,  jegerane var 

ukjend med elgjakt og dei sleit med å få tak i dyr. Vi meiner vi har grunnlag for 

å påstå at situasjonen har endra seg sidan den gang. Det er mindre husdyr på 

beite, varmare klima, auka gjengroing og skoggrensa kryp oppover. Overgangen 

mellom skoggrensa og høgfjell, med krattskog og myr er gode leveområde for 

elg og hjort. Det er og kjent at skoggrensa er høgare på grensa mot Austlandet, 

enn lenger utover mot kysten. 

 

 

Eresfjord, 7.1.2016 

 

 

Nesset Fjellstyre 

 

 

 

Dag Ringstad                                                Nikolai Finset 

Sekr.                                                              Leiar 

 

 

 

Vedlegg: Kart over omsøkt område ved Aursjøen.  
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Arkivsaksnr: 2011/1583-2

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/12 24.05.2012

Nesset Fjellstyre - søknad om godkjenning av elg og hjortevald

Vedlegg
1 Søknad om godkjenning av vald for elg- og hjortejakt
2 Kart
3 Kartutsnitt Aursjøen og kartutsnitt eksempel tellende 

areal/ skoggrense

Saksopplysninger

Nesset Fjellstyre søker om godkjenning av vald for elg og hjort ved Aursjøen. Det viser til at det i 
1995 ble tildelt elg i omsøkte område.

Det er opplyst om at valdområdet omfatter ca 31 000 dekar med varierende vegetasjon av krattskog, 
småbjørk og myr.  
Bakgrunnen for søknaden er årlig observasjoner (vår, sommer og høst) av elg og hjort i området.

Godkjenning av vald skjer i henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt.

§ 10. Krav til valdet

Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning og en form som gjør det egnet til jakt på 
vedkommende viltart eller viltarter. Valdet kan omfatte annet areal enn tellende areal.

For elg, hjort og rådyr skal kommunen regne som tellende areal: Skogareal og myr under skoggrensa. 
Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. Kommunen 
kan også godkjenne andre arealtyper som tellende areal, der disse er av stor betydning for 
vedkommende art. Videre kan kommunen bestemme at områder som er omdisponert slik at arealet ikke 
naturlig nyttes av vedkommende viltart, ikke skal medtas som tellende areal.

For villrein skal villreinnemnda regne som tellende areal: Areal over skoggrensa. Villreinnemnda kan 
også godkjenne skogområder som brukes regelmessig av villrein som tellende areal. Vann og isbre 
over 500 dekar skal ikke regnes med. Områder som villreinen ikke lenger benytter fordi menneskelig 
påvirkning har redusert områdenes verdi vesentlig for villrein, kan trekkes ut av tellende areal.



Vurdering

I henhold krav satt i forskriften må kommunal viltforvaltning vurdere følgende forhold

1. Krav til avgrensing og form
Rådmannen har ingen kommentarer til avgrensing og form.

2. I begrepet tellende areal inngår skogareal og myr under skoggrensa.
I Nesset er det lagt til grunn at tellende areal følger skoggrensa, i tråd med forskriftens § 10. 

Kommunal viltforvaltning gjennomførte i 1999 en omfattende oppmåling av tellende areal i alle vald i 
kommunen. Før 1999 ble tellende areal fastsatt etter en bestemt høydekote, f.eks 600 m.o.h. På 
bakgrunn av at kommunen ikke kunne bruke ett slikt utgangspunkt, måtte det foretas en ny oppmåling.

3. Kommunen kan godkjenne andre arealtyper som tellende areal, som har stor betydning for 
elg/hjort.

Dersom en nå åpner for at Nesset fjellstyre får godkjent arealet ved Aursjøen som hjort og elgvald kan 
det føre til at andre vald også vil mene at snaufjell må inngå i tellende areal fordi en observerer og 
skyter hjort over skoggrensa. 

Rådmannen har forståelse for ønske om å kunne jakte på elg og hjort i fjellområdene rundt Aursjøen
og deler av Stordalen, men ut fra at det ikke er registrert skog som kan medtas i tellende areal 
imøtekommes ikke søknaden. Mesteparten av omsøkte området inngår i tellende areal for villrein.

Rådmannens konklusjon er at ut fra hjorteviltforskriftens § 10 kan ikke søknaden imøtekommes.  

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 05.12.2011 fra Nesset Fjellstyre om å få godkjent areal rundt Aursjøen og deler 
av Stordalen som hjort,- og elgvald  i Nesset kommune. 

Det vises til hjorteviltforskriftens § 10 der kommunen skal legge til grunn skogareal og myr under 
skoggrensen. Omsøkte område ligger ovenfor skoggrensen og inngår i tellende areal for villrein. 
Søknaden om godkjenning av hjort og elgvald imøtekommes ikke.

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 24.05.2012 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Vedtak

Det vises til søknad av 05.12.2011 fra Nesset Fjellstyre om å få godkjent areal rundt Aursjøen og deler 
av Stordalen som hjort,- og elgvald  i Nesset kommune. 

Det vises til hjorteviltforskriftens § 10 der kommunen skal legge til grunn skogareal og myr under 
skoggrensen. Omsøkte område ligger ovenfor skoggrensen og inngår i tellende areal for villrein. 
Søknaden om godkjenning av hjort og elgvald imøtekommes ikke
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Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkeshuset

6404 Molde

Kla e å vedtak an . avsla å søknad om odk.ennin av el - o h'ortevald.

Syner til Nesset Fjellstyre sin søknad til Nesset Kommune av 5.12.2011.
Syner til melding om vedtak i Nesset Kommune v/teknisk, næring og miljø, sak 10/12 av
24.5.2012. Vedtak mottatt 5.6.2012.

Nesset Fjellstyre vil med dette klage på vedtak i Nesset Kommune v/teknisk, næring og miljø
av 24.5.2012, sak 10/12. Dette gjeId avslag på Nesset Fjellstyre sin søknad om å få godkjent
delar av Eresfjord og Vistdal Statsallmenning som elg- og hjortevald.

Nesset Fjellstyre forvaltar Eresfjord og Vistdal Statsallmenning med Statskog SF som
grunneigar. Allmenninga er omlag på 215 km2. Av dette er det søkt om å få godkjent eit elg-
hjortevald på vel 30 km2.

Syner til forskrift om forvaltning av hjortevilt paragraf 10, punkt 3.
«Kommunen kan godkjenne andre arealtyper som tellende areal, som har stor
betydning for elg/hjort».
Alt areal tilhøyrande Eresfjord og Vistdal Statsallmenning ligg over grensa for det som Nesset
Kommune i dag reknar som teljande areal, dvs. skoggrensa på kartet. Det er likevel klart at
store delar av det arealet som vi søkjer godkjent som vald er kledd med krattskog, småbjørk
og myr. Dette har med at området ligg så langt søraust at vi er nærare Austlandet enn
Vestlandet. Dette gjeld ikkje minst klima. Skoggrensa på Austlandet er høgare enn på
Vestlandet og kartet stemmer soleis ikkje lenger med terrenget.
Her observerer vi ofte elg- og hjort. Dette spesielt på vår, sommar og haust. Truleg er dette dyr
som held til både på Lesja og Nesset/Surmdal om vinteren. Det er kjent at både hjort og elg
trekker forbi Aursjøen båe vegar på sesongvandring.

I vedtak frå Nesset Kommune heiter det at det omsøkte området ikkje kan godkjennast som
elg- hjortevald då området ligg innanfor teljande areal for villrein. Ut frå hjorteviltforskrifta
meiner vi at ein kan og tolke denne slik at dersom eit areal regelmessig vert nytta av både
villrein og elg/hjort kan arealet regnes som teljande for fleire arter ( jf. paragraf 10). Jakt på
ein art treng ikkje å utelukke jakt på ein annan art.

Hjortestamma er svært stor, og det vert gjeve stadig fleire fellingsløyve. Samstundes ser vi at
jakttida vert utvida. I dei fleste område er det no jakttid frå 1.9 —23.12. Meir jakt er soleis
positivt for forvaltninga av hjortestamma.

Nesset Fjellstyre, 6470 Eresfjord Mob 41 41 73 74 Epost nesset©fjellstyrene no Intemett eikesdal nolfjellstyre
Org nr 975 724 506 Bank 4106.63 05544



Rådmannen er redd for at dersom det vert opna for at Nesset Fjellstyre får godkjend arealet
ved Aursjøen som hjort- og elgvald kan det føre til at andre vald også vil meine at snaufjell
må inngå i teljande areal fordi ein observerer og skyt hjort over skoggrensa. Så lenge det er
forvaltningsmessig forsvarleg å tillate meir jakt kan det ikkje vere nokon fare å gi løyve til ein
grunneigar som har alt sitt areal over «skoggrensa». Av andre grunneigarar i Nesset kan vi
ikkje sjå at det er andre enn Eikesdal Sameige som grenser mot Austlandet. Om dei og
eventuelt vil søkje om å få høgtliggjande «skogsområde» godkjent som elg-hjortevald kan
ikkje det vere noko problem.

Eresfjord og Vistdal Statsallmenning skal ivareta allmenheten' s interesser. Elg-hjortejakt vil
vere eit tilbod til både innanbygds og utanbygdsboande jegerar. Nesset Fjellstyre har ein
prispolitikk på sal av jakt- og fiskekort slik at dei fieste skal ha råd til å kjøpe kort. Elg- og
hjortejakt i Statsallmenninga vil soleis vere eit billig tilbod til jegerar som ikkje har tilgang til
slik jakt andre stader.

Vi kan og nemne Nesset Fjellstyre midt på 1990 talet fikk godkjent omtrent same området
som elg-hjortevald, og det var slik jakt nokre år.

Sunndal Fjellstyre har fått godkjent vald for elg-hjortejakt i Torbudalen i Sunndal. Torbudalen
grenser opp til det området Nesset Fjellstyre søkjer om å få godkjent.
Sameleis har Lesja Fjellstyre fått godkjent Dalsida som elg- og hjortevald. Dalsida grensar og
til det området Nesset Fjellstyre søkjer om å få godkjent.

Eresfjord, 18.6.2012

Nesset Fjellstyre

,---

i )

Dag Ringstad Nikolai Finset
Sekr. Leiar
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Klage - Vedtak TNM 010/2012 - Godkjenning av elgvald - Nesset Fjellstyre

Vedlegg
1 Klage på vedtak ang. avslag på søknad om godkjennng av elg- og hjortevald
2 Søknaden av 05.12.2011
3 Vedtak av 24.05.2012
4 Kart
5 Kartutsnitt Aursjøen og kartutsnitt eksempel tellende areal/ skoggrense
6 Klagesak fra 1997 ang avgrensing av tellende areal. Brev fra Fylkesmannen i 

M & R til Nesset kommune

Rådmannens innstilling
Det vises til brev 18.06.2012 fra Nesset fjellstyre med klage på vedtak fattet i TNM-sak 10/12.

Nesset kommune mener at det ikke foreligger grunnlag som tilsier at søknad om godkjenning av elg-
hjortevald på deler av Eresfjord og Vistdal Statsallmenning.

Nesset kommune påpeker at arealet ligger over skoggrensa. Beregning av tellende areal skjer i henhold 
til hjorteviltforskriften § 10.

Nesset kommune mener det ikke foreligger særlige forhold ved Aursjøen som tilsier at det er grunnlag 
for å godkjenne søknaden spesielt.  

Nesset kommune opprettholder vedtak fattet i TNM- sak 10/12 og oversender saken til Fylkesmannen 
i Møre og Romsdal. 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 30.08.2012 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Vedtak

Det vises til brev 18.06.2012 fra Nesset fjellstyre med klage på vedtak fattet i TNM-sak 10/12.



Nesset kommune mener at det ikke foreligger grunnlag som tilsier at søknad om godkjenning av elg-
hjortevald på deler av Eresfjord og Vistdal Statsallmenning.

Nesset kommune påpeker at arealet ligger over skoggrensa. Beregning av tellende areal skjer i henhold 
til hjorteviltforskriften § 10.

Nesset kommune mener det ikke foreligger særlige forhold ved Aursjøen som tilsier at det er grunnlag 
for å godkjenne søknaden spesielt.  

Nesset kommune opprettholder vedtak fattet i TNM- sak 10/12 og oversender saken til Fylkesmannen 
i Møre og Romsdal. 

Saksopplysninger

Nesset Fjellstyre har i brev av 18.06.2012 klaget på vedtak fattet av TNM i møte 25.05.2012, under 
sak 010/2012.

Klagen er mottatt innen klagefristen. Dersom vedtaket blir opprettholdt vil saken bli oversendt til 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Nesset Fjellstyre grunngir følgende bakgrunn for klagen:
- Store deler av omsøkte valdareal har krattskog, småbjørk og myr. Området ligg nærmere 

Østlandet enn Vestlandet. Skoggrensa på Østlandet er høyere enn Vestlandet. Kartet stemmer 
derfor ikke med terrenget.

- Det observeres elg/hjort ved Aursjøen på trekkvandring.  
- Mener at hjorteviltforskrifta kan tolkes dithen at dersom villrein, hjort og elg bruker samme 

område kan tellende areal tas med for flere arter.

Vurdering

Nesset Fjellstyre har i sin klage kommet med flere momenter for at arealet skal godkjennes for 
elgvald. 

Rådmannen viser til § 10 i forskrift om forvaltning av hjortevilt.

Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning og en form som gjør det egnet til 
jakt på vedkommende viltart eller viltarter. Valdet kan omfatte annet areal enn tellende areal.

For elg, hjort og rådyr skal kommunen regne som tellende areal: Skogareal og myr under 
skoggrensa. Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og 
barskog. Kommunen kan også godkjenne andre arealtyper som tellende areal, der disse er 
av stor betydning for vedkommende art. Videre kan kommunen bestemme at områder som 
er omdisponert slik at arealet ikke naturlig nyttes av vedkommende viltart, ikke skal medtas 
som tellende areal.

For villrein skal villreinnemnda regne som tellende areal: Areal over skoggrensa. 
Villreinnemnda kan også godkjenne skogområder som brukes regelmessig av villrein som 
tellende areal. Vann og isbre over 500 dekar skal ikke regnes med. Områder som villreinen 
ikke lenger benytter fordi menneskelig påvirkning har redusert områdenes verdi vesentlig for 
villrein, kan trekkes ut av tellende areal.



Nesset fjellstyre mener at omsøkte areal har krattskog, småbjørkeskog og myr som gjør at følgende  
forhold  i § 10 kan vektlegges.
”Kommunen kan også arealtyper som tellende areal, der disse er av stor betydning for vedkommende 
art.”

De fleste vald i Nesset har og jaktareal som ligger ovenfor skoggrensa. Dersom kommunal 
viltmyndighet skal åpne for at snaufjell eller annet areal over skoggrensa skal inngå som tellende areal, 
vil en måtte foreta en ny oppmåling av tellende areal for alle vald i kommunen.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal behandlet i brev av 17.07.97 klagesak angående tellende areal i 
Nesset. Der ble det bl.a påpekt at kommunen hadde godkjent fjellareal over faktiske skoggrense som 
tellende areal. Utfallet av denne saken ble at Nesset kommune måtte foreta ny oppmåling av tellende 
areal for alle vald.

Rådmannen mener derfor det ikke er relevant å legge til grunn at Lesja Fjellstyre eller Sunndal 
Fjellstyre har godkjent elgvald. Heller ikke det at hjorteviltbestanden er så stor at det er en fordel med 
flere jaktvald.

Rådmannen vil presisere at en synes det er positivt at Nesset fjellstyre vil legge til rette for  
allmennheten’s interesser med å  utvide jakttilbudet for både innenbygds- og utenbygdsboende jegere. 
Likevel er dette et argument som dessverre ikke kan vektlegges.



Saksbehandlar, innvalste[efon

Rådgivar Asbjørn Børset, 71258467

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Vår dato

09.10.2012
Dykkar dato

04.09.2012

Vår ref.

2012/6054/ASB0/442.22
Dykkar ref.

Nesset kommune .2CA bS1

6460 Eidsvåg i Romsdal

Avgjerd av klage etter viltlova - Nesset Fjellstyre - Nesset kommune

Fylkesmannen stadfestar vedtak i Nesset kommune om å nekte godkjenning av vald for
jakt etter elg og hjort i Eresfjord og Vistdal statsallmenning ved Aursjøen.

Vi viser til klagesak mottatt gjennom brev frå kommunen av 04.09.2012.

I brev frå Nesset Fjellstyre av 18.06.2012 vert det sett fram klage på vedtak i Nesset
kommune v/Utval for teknisk, næring og miljø av 24.05.2012 om å nekte godkjenning av
storviltvald for jakt etter elg og hjort på delar av Eresfjord og Vistdal Statsallmenning.
Klagen vert grunngjeven med at det aktuelle arealet rundt vestenden av Aursjøen vert nytta
som beiteområde for elg og hjort i den snøfrie delen av året. Store delar av dette arealet vert
oppgitt å bestå av krattskog, småbjørk og myr, og har eit klimaregime som er prega av
Austlandstilhøve og med ei skoggrense som er høgare enn elles på Vestlandet. Det vert
vidare opplyst at kartet ikkje lenger stemmer med terrenget når gjeld førekomst av skog i
området. Klagen gjer 6g eit poeng av at kommunen skal ha argumentert med at arealet ikkje
kan godkjennast som elg- og hjortevald fordi området ligg innafor teljande areal for villrein.
Fjellstyret nemner elles at Sunndal kommune har godkjent vald for jakt på elg og hjort i
Torbudalen, og Lesja kommune har godkjent tilsvarande vald i Dalsida.

Kommunen ved Utvalet for teknisk, næring og miljø behandla klagen i møte den 30.08.2012.
Ein fatm der at klagen ikkje gav nye moment i saka og sende ho etter dette over til
fylkesmannen for endeleg avgjerd.

Fylkesmannen har følgjande merknader til saka:

§ 10 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning den
10.02.2012, gir rettsreglar for krav til eit vald for jakt på hjortevilt. Andre ledd i paragrafen
har følgjande ordlyd:

For elg, hjort og rådyr skal kommunen regne som tellende areal: Skogareal og myr
under skoggrensa. Med skogareal menes bådeproduktiv og uproduktiv skog, og både
lauvskog og barskog. Kommunen kan også godkjenne andre arealtyper som tellende
areal, der disse er av stor betydningfor vedkommende art. Videre kan kommunen
bestemme at områder som er omdisponert slik at arealet ikke naturlig nyttes av
vedkommende viltart, ikke skal medtas som tellende areal.

Postadresse: Telefon: Telefax: E-post: Web:
Fylkeshuset 71 25 84 43 71 25 85 10 postmottak@fmmr.no www.fylkesmannen.no
6404 Molde
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Av det siterte utdraget går det fram at det for jakt etter elg og hjort berre er skogareal og myr
under skoggrensa som kommen har ei plikt til å godkjenne som teljande areal. I tillegg til
dette kan kommunen godkjenne andre arealtypar som normalt vert nytta av vedkomande
viltart som teljande. Det vil vere opp til kommunen sitt skjønn om slike areal skal
godkjennast. Eit grunnleggande prinsipp i ei slik vurdering vil vere å behandle alle valda i
kommunen mest mogleg likt og etter dei same kriteria.

Den aktuelle eigedomen ligg frå kote 740 og oppover. Dette er godt over skogrensa i det
meste av Møre og Romsdal, men nedover i Eikesdalen kan ein finne skog som veks i og
noko over dette nivået. I det aktuelle området må ein likevel seie at skoggrensenivået ligg i
lågare høgde, sjølv om ein finn små skogkrullar til dømes rundt Stordalsåhølen. Det er
likevel ikkje snakk om samanhengande skogstrekningar og arealet med skog er langt mindre
enn minstearealet for jakt etter elg og hjort i denne delen av kommunen. Sjølv om
klimaendringar og mindre beitetrykk frå husdyr på fiellbeite gjer at skogen ekspanderer
oppover i terrenget, går det klart fram av kartbladet Aursjøen, ajourført i 1995 og nettstaden
Norge i bilder med flyfoto frå så seint som i 2008, at skogen i det aktuelle området har svært
avgrensa omfang.

Etter fylkesmannen si meining synest det såleis heilt klart at naturtilhøva i det aktuelle
området er slik at arealet ikkje tilfredsstiller dei krav som må til for at kommunen er pliktig
til å godkjenne det som teljande areal. Vi finn likevel ikkje grunn til å tru at areala ikkje vert
nytta av elg og hjort vår, sommar og haust, og på ein måte som gjer at kommunen ut frå sitt
skjønn kuime ha godkjent dei som teljande. Argumentet om at det same arealet inngår som
teljande i jakt etter villrein er i denne samanheng uvesentleg, og vi kan heller ikkje sjå at
dette har vore avgjerande for kommunen sitt vedtak sjølv om det er nemnt i saksutgreiinga
og i vedtaket. Poenget som kommunen gjer greie for i saka om at dei fleste storviltvalda i
kommunen har areal over skogrensa som vert nytta av elg og hjort og at omsynet til
likebehandling kan føre til at ein må foreta ei omvurdering også av andre vald dersom ein
godkjenner areala ved Aursjøen, er etter vår meining høgst relevant.

Når det gjeld momentet i klagen om at det er godkjent høgtliggande vald for elg og hjort
mellom anna i Torbudalen, vil ein sjå ut frå vurderingskjelder vi alt har nemnt at det her er
vesentleg meir skog enn det ein finn vest for Aursjøen. Dessutan vil ein annan kommune
kuime ha ei anna skjønnstilnærming til dette spørsmålet, utan at det i seg sjølv treng å vere
feil.

Ut frå det vi her har kome fram til vil vi konkludere med at kommunen sitt vedtak er i
samsvar med forskrift om forvaltning av hjortevilt. I det vi viser til §§ 10 og 26 i
hjorteviltforskrifta vert med dette kommunen sitt vedtak av 25.05.2012 stadfesta.

Med helsing

Lindis Nerbø (e.f.) Asbjørn Børset
miljøverndirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Nesset Fjellstyre v/Dag Ringstad 6470 ERESFJORD
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Nesset Fjellstyre - Søknad om godkjenning av hjort og elgvald 

Vedlegg 

1 Søknad om godkjenning av vald for elg- og hjortejakt 

2 Kart 

3 Særutskrift - Klage - Vedtak TNM 010/2012 - Godkjenning av elgvald - Nesset Fjellstyre 

4 Avgjerd av klage etter viltlova - Nesset Fjellstyre 

5 Særutskrift - Nesset Fjellstyre - søknad om godkjenning av elg og hjortevald 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev av 28.04.2014 fra Nesset fjellstyre.  

 

Nesset kommune finner ikke grunnlag for å benytte skjønnsvurdering og godkjenne bl.a snaufjell som 

tellende areal for godkjenning av vald for hjort- og elgvald.  Søknaden imøtekommes ikke.  

 

Det vises ellers til tidligere søknad 05.12.2011 og saksbehandling av denne.  

  

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 15.05.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 15.05.2014 

Det vises til brev av 28.04.2014 fra Nesset fjellstyre.  

 

Nesset kommune finner ikke grunnlag for å benytte skjønnsvurdering og godkjenne bl.a snaufjell som 

tellende areal for godkjenning av vald for hjort- og elgvald. Søknaden imøtekommes ikke.  

 

Det vises ellers til tidligere søknad 05.12.2011 og saksbehandling av denne.  

 

 

 



Saksopplysninger 

Nesset fjellstyre søker i brev 28.04.2014  om å få godkjent et område i Eresfjord og Vistdal 

Statsallmenning som vald for elg- og hjortevald. Det dreier seg om ca 20 000 dekar nord, øst og vest 

for Aursjøen. 

Det påpekes at det observeres hjort og det er godt med elg i området i vår – høst sesongen. Det vises til 

Fylkesmannens behandling av tidligere søknad fra Nesset Fjellstyre der kommunen kan bruke skjønn 

for å godkjenne tellende areal.   

Vurdering 

Rådmannen viser til tidligere saksutredninger. 

 

Som det fremgår i vurderingene i TNM-sak 010/2012 er det redegjort for hva som skal legges til grunn 

for godkjenning av vald. 

1. Krav til utforming 

2. I begrepet tellende areal inngår skogsareal og myr under skogsgrensen. 

3. Kommune kan godkjenne andre arealtyper som tellende areal, som har stor betydning for 

elg/hjort.  

 

I saksutredning TNM-sak 024/12 er og vurdering av annet areal omtalt. Rådmannen har forståelse for 

ønske om jakt etter elg og hjort ved Aursjøen. Rådmannen er likevel av den oppfatning at det ikke skal 

åpnes opp for skjønnsvurdering av tellende areal, som f.eks fjellareal over faktisk skoggrense.  I 

Fylkesmannens behandling av tidligere sak, jfr brev av 09.10.2012, er det bl.a nevnt at det valda i 

kommunen behandles etter de samme kriterier og mest mulig likt.  Dette ble gjort i ny oppmåling av 

tellende areal for alle vald i 1999.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen  

 

Betydning for folkehelse 

Nesset fjellstyre har godt tilbud av jaktmuligheter knyttet til villrein og småviltjakt.  
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KLAGE ETTER VILTLOVEN, STYRKAR WADSTEN - NESSET
KOM MUNE

Vi visertil sakNMIJ 31/97samttilsendesaksdokument.

I brevav 11.05.97klagarStyrkarWadstenpåat avgrensingaavteljandearealmot
høgdaer flytta frå høgdekote800til 600.Gi-unngjevingafor klagener at valdet
ødegårdharskogarealoppmot omlagkote 800,og at denvedtatteendringafølgjeleg
førertil at valdetrargodkjendmindreteljandearealenndetsomer rett i høvetil
reglanei §15i hjorteviltforskriftene.

I Nærings-og miljøutvalgetsi klagebehandlingsomsakNMU 31/97behandlai møte
28.05.97viserdeitil sakNMIJ 20/97og meinerat dettevedtaketogsåmågjelde
ødegård-valdet.Det vil seieat deiheldfastpåat grensafor utrekningavteljande
arealmot høgdaskalfølgjehøgdekote600.Klagenblei sålessendossfor
sluttbehandling.

I forskrift omforvaltningavhjortevilt av 01.08.89(hjorteviltforskriftene)stårdet
følgjandeomarealgrunnlagfor fellingsløyve(teljandeareal)i deito førstebolkanei §15:

“Innendetenkeltevald skalviltnemndagodkjennedetarealsomleggestil
grunnfor tildelingav fellingstillatelser(tellendeareal).
a) For elg,hjort og rådyrskalenregnemedskogarealog myr under

skoggrensa.Med skogarealmenesbådeproduktiv og uproduktiv skog,
og bådelauvskogog barskog.For disseartenekanviltnemndaogså
godkjennesomtellendearealandrearealersomnaturlignyttesav
vedkommendeart, f ekslyngmarkunderskoggrensai kyststrøkog
arealeri tilknytningtil skogsmark.”

I rundskrivnr 3/90frå Direktoratetfor naturforvaltning(R-3/90) stårdetmellom
annafølgjandeomteljandearealpåside30:

“Som hovedregelanbefaler direktoratet at M-711-kartverket (1:50.000)
benyttessomgrunnlag for fastsetting av tellendeareal. Dette gir ved sin
fargeleggingenklar avgrensningav tellendearealfor elg,hjort og rådyr (grønn
farge)mot snaufjellog innmark.Kartverketer dessutennylig utgitt ellerunder
utgivelse,og er derfor i storgradajourførti forhold til landskaps-og

Lelinga, Administrasjonsstaben, Beredskapsavdelinga Landbruksavdelinga Miijevernavdellnga Sosial-og familieavdelinga
Kommunal- og samordningsavdelinga
Telefon 71 25 8443 Telefon 71 25 84 86 Telefon 71 25 81 59 Telefon 71 25 8475 Telefon 71 25 84 52
Telefaks71258510 Telefaks7l 2585 18 Teiefaks7l 258157 Telefaks7l 258509 Telefaks7l 25 8461

Postadresse: Fylkeshuset,6400Molde E-post: Postmottak@fin-mr.sri.telemax.nO
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vegetasjonsendringer.Alternativtkanøkonomiskkartverknyttes.Det er viktig
at valdenei kommunenvurderesetter de sammekriterier.

Våre vurderingar:
I hjorteviltforskriftenestårdet at teljandearealfor tildelingavfellingsløyvepåelg,
hjort og rådyrsomhovudregeler skogarealog myrunderskoggrensa.Kommunen
kangodkjenneogsåandrearealtyparsomteljandeareal,mendetgjeldkun arealunder
skoggrensa.I R-3/90stårdetat teljandeareali valdai kommunenskalvurderastetter
dei samekriteria.Dettemåsjåasti samanhengmedkva somskalreknastsomteljande
areal,og ikkje sjåastut frå irrelevantekriterier somtil dømeshøgdekoterderdei ikkje
samsvararmeddeikriteria somergitt i hjorteviltforskriftene.

For valdetødegårdserdetut for atvedtaketi NMIJ sak31/97førertil at godkjend
teljandearealer mindreenndet skullehavorevedbruk av deikriteriasomer lista opp
i §15i hjorteviltforskriftene.

Vi finn difor ut frå dette å måtte ta klagentil falgje; jf §~15 og31 i forskrift om
forvaltning av hjortevilt av 01.08.89.Det vil seieat vi opphevarNMU sitt vedtak
i sak 31/97.De må såleista opp godkjenning av teljande areal for valdet
ødegård til ny behandling i tråd med§15 i hjorteviltforskriftene. Tildeling av
fellingsløyvefor valdet må og takast opp på nytt somfolgje av endring av
teljande areal.Vi ber om at dette blir gjennomført for åretsjakt startar.

I saksframstillingagårdetfram atNessetkommuneharnyttahøgdekotersomøvre
grensefor fastsettingavteljandeareali størstedelenavkommunenpåtrossav at
høgdekoteneikkje samsvararmeddeigrensenesomhjorteviltforskrifteneleggtil
grunn.Det gårog framat det for elgvaldergodkjendfjellarealoverfaktisk
skoggrensesomtejandeareal.

Etter detsomgårframavklagensamtavkartblad1320II, utgave1992er det trong
til revideringavøvregrensefor teljandearealfor valdai Vistdalen.Skoggrensa
varierari høgdefrå omlag500m o h til 800m o h. For å få eiutrekningavteljande
areali tråd medretningslinenesomergitt i R-3190vil vi rå til at sisteutgåveavM
711-kartverketblir nyttasomgrunnlagi tråd meddet somgår framavR-3/90.

Vi finn difor at vi måbekommunenomumiddelbartå startemedopprettingav dei feila
somer gjort slik at detblir gjort vedtaksomer i tråd medhjorteviltforskrifteneom
teljandearealfor samtlegevald i Nessetkommunei god tid før tildelingav fellingsløyve
for 1998.Vi finn og grunntil ånemneat kommunenblei oppmodaomå retteopp
dessetilhøvavedvår klageavgjerdsendkommunenvedbrevav 13.08.96.

.1.Saksdokumentaligg vedi retur.
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Raudsand IL - Kjøring på barmark - Opparbeidelse av sti ved 
Raudsandvatnet 

Vedlegg 

1 Søknad om bruk av firehjuls-/sekshjulstrekker 

2 Situasjonskart 

 
 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 16.02.2016.   

I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
gis Raudsand idrettslag ved Tormod Aspås tillatelse til å kjøre med terrengkjøretøy fra 
parkeringsplassen ved demninga ved Raudsandvatnet og langs nordsiden av vatnet i traseen hvor 
det skal bygges gangsti.  

Det tillates kjøring for å transportere ut grus til bygging av gangvei langs nordsiden av 
Raudsandvatnet.   

  

Siden det dreier seg kjøring knyttet til bygging av gangstien i regi av Raudsand idrettslag gjelder 
søknaden frem til 30.11.2016. Det tillates ikke kjøring på søndag. Det må innhentes tillatelse fra 
grunneier før kjøring kan skje.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Raudsand idrettslag søker om å få kjøre med firehjuls-/sekshjulstrekker ved Raudsandvatnet. Det 
er ønskelig å få benytte terrengkjøretøy for å transportere grus fra demningen ved Raudsandvatnet 
frem til gapahuken ved Kanalneset. Grusen skal nyttes til bygge gangsti fra Kanalneset og videre 
rundt Raudsandvatnet.   

 

Siden det dreier seg om kjøring på barmark må søknaden behandles etter § 6 i 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 
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Arkivsaksnr: 2015/1635-215 
 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 



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 ”.  

 

 

Vurdering 

 

Naturmangfoldloven §§ 8-12, jfr § 7 

Tiltaket kan ikke sees ha stort negativ virkning på naturmangfoldet under forutsetning av at det 
kjøres på tørt terreng.  Formålet med kjøringen er transport av grus/materialer til bygging av 
gangsti og kjøringen vil skje i gangveitraseen.   

 

Det er bygd gangvei fra demningen og frem til Kanalneset slik at kjøring her vil skje på nokså greit 
underlag.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 

Raudsandvatnet er et populært turområde og av den grunn bør en unngå kjøring på barmark på 
søndager.   
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195B)
Referansenummer: J6CH4U

Registrert dato: 16.02.2016 07:17:35

Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
 
Gjelder søknaden leiekjøring
¤ Nei
Er søkeren
¤ Foretak/lag/forening
 
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

Foretak/lag/forening

Raudsand I L
Adresse

V/ Tormod Aspås
Postnummer

6462
Poststed

RAUDSAND
Telefon

91510566
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Tormod
Etternavn

Aspås
Adresse

Furulundveien 8
Postnummer

6462
Poststed

Vent litt...
Telefon

91510566
E-post

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Tormod  Aspås  

Kjøretøy
Kjøretøytype
T Firehjuls- / sekshjulstrekker
Registreringsnummer

 
 
 
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
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Tidsrom
Det søkes om kjøring på
T Barmark/åpent vann
 
Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
Skal kjøringen foregå
T Over en/flere perioder
Dato fra Dato til Antall turer denne perioden

01.06.2016 30.11.2016 Mer enn 30 turer 
 
Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
¡ Ja ¤ Nei

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
T Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor)
Nærmere opplysninger om formål

Kjøring av grus til Gangsti fra Demninga til Gapahuk og etter hvert til ny Gangsti

Behov for ledsager
¤ Nei

Ferdselsområde
Beskrivelse av kjørerute

Kjøringen skal være etter Gangstien

Grunneier(ne)s navn

Veidekke Industri 
 
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden
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Oppgradering kommunal veg på Meisalstranda 

Vedlegg 

1 Brev fra Nesset Arbeiderparti ved Anders Torvik 

2 Trafikksikring av kommunal veger 

3 Rapport trafikksikring kommunale veger 

 
 

Rådmannens innstilling 

 

Ingen 

 

 

Saksopplysninger 

Det har kommet inn skriftlig henvendelse fra Anders Torvik  til Nesset kommune ved 
Formannskapet vedrørende oppgradering av kommunal veg på Meisalstranda. Det vises her til 
prosjekt nr 600245 som ble avsluttet i 2014, hvor det var en total ramme på kroner 600 000,-. Ved 
avslutning av prosjektet var det et overskudd på kr 48 000,-. Nesset arbeiderparti mener at arbeidet 
ikke er fullført og at det gjenstår et veg som må utvides og sikres med mur.  Nesset arbeiderparti 
ber om at det bevilges kr 90 000,- i tillegg til gjenstående midler i prosjekt 600245 oppgradering av 
Meisalvegen kr 48 000,-. 

 

Prosjekt 600245 oppgradering av Meisalvegen ble avsluttet i 2014, og det gjensto kr 48 000 på 
rammen. Prosjektet ble avsluttet og prosjektnummer eksisterer ikke lenger. Gjenstående midler var 
ikke nok til å utføre det som Nesset arbeiderparti ønsket å få utført, og administrasjonen så ikke 
nødvendighet av å utføre det siste tiltaket da nevn vegstrekk på 33 meter er sikret med nytt 
autovern som følge av prosjekt nr 600245.  

 

Administrasjonen utførte våren 2015 en større undersøkelser ved alle de kommunale vegene, 
herunder gamle Meisalvegen som var gitt prioritet fra politisk utvalg. Saken ble lagt frem for 
politisk behandling og det ble gitt en bevilgning i kommunestyret den 18.06.2015 (KS 55/15) på kr 
2 900 000 til prosjekt 600317 Trafikksikring av kommunale veger. På gamle Meisalvegen skal det settes 
ned totalt 327 meter med autovern fordelt på 5 forskjellige strekk ( 57 m, 163 m, 23 m, 78 m og 6 m), 
samt at gamle Meisal bru II skal total renoveres. Det skal her bygges en ny bru til en kostand på kr 
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632 565 eks mva.  Totalt i Nesset kommune skal det settes ned 1 162 meter med autovern på flere 
kommunale veger, samt at 4 bruer skal rehabiliteres.  

 

Når saken om rehabilitering av bruer og veger var oppe til politisk behandling i formannskapet 
den 4.6.15 og kommunestyret den 18.6.15, kom det ikke innspill fra Nesset arbeiderparti om 
utbedring av nevnte strekk på 33 meter.  

 

Vurdering 

Administrasjonen har gjort en vurdering av alle kommunale veger med hensyn på trafikksikring, 
inklusiv gamle Meisalvegen som skulle prioriteres. Tiltaket som Nesset Arbeiderparti ønsker å 
utføre ble ikke vurder som nødvendig, da det ble etablert en møteplass på stedet som er smalt og 
det er etablert nytt autovern. Det er flere smale kommunale veger i Nesset kommune, de fleste 
består av en kjørebane.  

 

Administrasjonen har ikke utført nøyaktige beregninger for å utføre tiltaket som er beskrevet av 
Nesset Arbeiderparti, men vurderer kr 150 000 som et sannsynlig grovt estimat.  

 

Hvis det bevilges midler til å utføre tiltaket, foreslår administrasjonen å øke bevilgning på prosjekt 
nr 600 317 Trafikksikring av kommunale veger med kr 150 000,-, og at tiltaket på gamle 
Meisalvegen blir tatt inn som del av dette prosjektet.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Kost og nytte verdi av alle tiltak må vurderes for utbedring av kommunale veger, hvor sikkerheten 
er må prioriteres. Økt låneopptak gir økte finanskostnader i regnskapet. 

 

Betydning for folkehelse 

Sikring av kommunale veger er viktig for sikkerheten ved de kommunale vegene. Ulykker kan gi 
alvorlige konsekvenser for den det gjelder og pårørende. 
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Trafikksikring av kommunale veger 

Vedlegg 

1 Rapport trafikksikring - kommunale veger 

2 Rapport Safe Control - Hovedinspeksjon bruer 

3 Rapport Safe Control - Spesialinspeksjon - Bjørbakkbrua 

4 Rapport Safe Control - Spesialinspeksjon - Meisal bru 2 

5 Rapport Safe Control - Spesialinspeksjon - Røndøla bru 

 

 

Rådmannens innstilling 

Utbedring av trafikksikringstiltak ved Meisalvegen og øvrige kommunale veger planlegges utført i 

henhold til tiltaksliste og prioritering i 2015 og 2016. Det opprettes et investeringsprosjekt for 

trafikksikringstiltak kommunale veger hvor tiltak ved Meisalvegen inkluderes i dette prosjektet. 

Totalkostnad ved tiltak kr 2 900 000,- finansieres ved låneopptak. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Saken følger av vedtak fra kommunestyre 26.3.2015 hvor kommunestyret ber om at det gjenstående 

utbedringsarbeidene på kommunevegen på Meisalstranda planlegges snarest. Plan for det gjenstående 

arbeider med finansiering, legges fram for kommunestyret før sommeren 2015, samt at 

administrasjonen utarbeider behov for utbedringer og trafikksikringstiltak på alle de kommunale 

vegene i Nesset, med en prioritert liste. 

 

Administrasjonen har utført befaring på alle kommunale veger og laget en rapport med beskrivelse av 

tiltak, kostnad og prioritering. I tillegg legges det ved bruinspeksjonsrapporter som er utført av 

safecontrol AS, hvor tiltak og kostand er beskrevet. 

  



Vurdering 

Utbedring av Meisalvegen har pågått siden 2012 og prosjektet ble avsluttet i 31.12.2014. Det ble 

bevilget totalt kr 623 000,- ved tre bevilgninger, totalkostnad på prosjekt var pr 31.12.2014 kr 

532 462,-. Vegen har blitt utvidet på et 150 meter strekk, det er satt opp 100 meter med natursteinsmur 

for å støtte opp avgravd skråning på privat grunn og det er satt opp 176 meter med autovern. Det ble 

også utført utbedring av Meisalvegen i nordende for kr 80 000,- i april 2015, da deler av vegen var i 

ferd med å vaskes ut ved stikkrenne. 

 

Forslag til videre utbedring av Meisalvegen består av trafikksikring ved oppsetting av autovern og 

nødvendig vedlikehold av bruer. Det er bevilget penger til asfaltering av kommunale veger gjennom 

prosjekt 600286, budsjett kr 500 000,-. Liste over veger som skal asfalteres skal legges frem til TNM, 

hvor Meisalvegen vil bli lagt frem som alternativ. Det er uklart hvor ny overføringsvannledning til 

Meisal skal gå, men det er sannsynlig at denne vil gå i vei fra nord til sør. Asfaltering av vegstrekket 

som vil bli berørt av ny hovedvannledning bør ikke utføres før vannledningstrase er avklart. 

 

Oversikt over behov for trafikksikring og oppgradering av Meisalvegen: 

 

Sted Konstruksjonsnavn Veinavn Prioritering Kostnad Fareklasse 

Meisal  Meisal bru 1 Meisalvegen 2 26 000 
 Meisal KV1504 48 - 105 1 45 600 1 

Meisal KV1504 1785 - 1863 1 62 160 2 

Meisal KV1504 2047 - 2053 1 7 800 2 

Meisal KV1504 1262 - 1425 2 130 880 2 

Meisal KV1504 1470 - 1492 2 22 300 2 

Meisal  Meisal bru 2 Meisalvegen 1 295 000   

TOTAL KOSTNAD   Kroner 589 740   

 

 

 

Det er behov for trafikksikring og oppgradering ved flere kommunale veger. Det er kun medtatt 

trafikksikringstiltak, hvor bruer også er inkludert. Tiltak ved Meisalvegen er tatt med i listen under. 

Alle tiltak som er beskrevet i tabeller under, er beskrevet detaljert i vedlegg til saken. 

 

 

 

Trafikksikring og utbedring av kommunale veier: 

 

Sted Veinummer Veistrekklengde Prioritering Kostnad Fareklasse 

Meisal KV1504 48 - 105 1 45 600 1 

Meisal KV1504 1785 - 1863 1 62 160 2 

Meisal KV1504 2047 - 2053 1 7 800 2 

Solbjøra KV1021 248 - 377 1 103 200 2 

Rausandbakken KV1602 739 - 752 1 16 320 1 

Eidsøra KV1501 15 - 213 1 158 400 1 

Kanndalsvegen KV1311 1397 - 1530 1 475 300 1 

Meisal KV1504 1262 - 1425 2 130 880 2 

Meisal KV1504 1470 - 1492 2 22 300 2 

Hammervollhagen KV1009 HP4 17 - 53 2 35 700 2 

Rausandbakken KV1602 430 - 491 2 49 200 2 



Eidsøra KV1500 533 - 693 2 5 600 2 

Merringdalsvegen KV83 143 - 147 2 9 600 2 

Brandholvegen KV1014 733 - 3700 2 5 000 2 

Gauprørvegen KV1405 375 - 435 2 48 000 2 

Gauprørvegen KV1405 2910 2 4 780 2 

TOTAL KOSTNAD     Kroner 1 179 840 ,- 

 

 

 

Trafikksikring og utbedring av bruer: 

 

Sted Konstruksjonsnavn Veinavn Prioritering Kostnad 

Meisal  Meisal bru 1 Meisalvegen 2 26 000 

Raudsand Rausand bru 1 Ved Raudsand 2 48 000 

Raudsand Rausand bru 2 Ved Raudsand 2 39 000 

Eidsvåg Holbrua Øiavegen 2 6 000 

Gussiås Gammelbrua Gussiåsvegen 2 7 000 

Eresfjord Bjørbakkbrua Gransetervegen 1 405 000 

Eresfjord Røndøla bru Ved Røndøla 1 573 000 

Meisal  Meisal bru 2 Meisalvegen 1 295 000 

Eidsøra Øraelva Ved Eidsøra 2 46 000 

TOTAL KOSTNAD   Kroner 1 445 000 

 

Økonomiske konsekvenser 

Utbedring trafikksikkerhet av Meisalvegen vil koste kr 590 000,-. Utbedring trafikksikkerhet øvrige 

kommunale veger vil koste kr 2 035 100,- (ikke medregnet Meisalvegen). Total kostnad 2 624 840,. 

Total kostnad justert for prisjustering og usikker kostnad (10 %) og avrundet: kr 2 900 000,-. 

 

Betydning for folkehelse 

Trafikksikring av veger er viktige tiltak for å forhindre ulykker på og langs kommunal veg. 



Sted Meisal

Veinummer KV1504

Veistrekklengde 48 - 105

Priotering/ fareklasse 1/1

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 57 800 45 600

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 45 600

BILDE

KART

Mangler autovern, bratt skråning ned mot fylkesvei. Markert med svart linje i kart.



Sted Meisal

Veinummer KV1504

Veistrekklengde 1262 - 1425

Priotering/ fareklasse 2/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 163,6 800 130 880

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 130 880

Bilde

Mangler autovern, smal vei og bratt skråning ned mot bebyggelse. Markert med svart linje i kart.



Sted Meisal

Veinummer KV1504

Veistrekklengde 1470 - 1492

Priotering/ fareklasse 2/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 22,3 1 000 22 300

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 22 300

Bilde

Autovern mangler, bratt skråning mot bebyggelse. Markert med svart linje i kart.



Sted Meisal

Veinummer KV1504

Veistrekklengde 1785 - 1863

Priotering/ fareklasse 1/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 77,7 800 62 160

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 62 160

Bilde

Autovern mangler, bratt skråning ned mot skog og bebyggelse. Markert med svart linje i kart.



Sted Meisal

Veinummer KV1504

Veistrekklengde 2047 - 2053

Priotering/ fareklasse 1/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 6,5 1 200 7 800

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 7 800

Bilde

Forlengelse av eksisterende rekkverk, avslutning mot skråning. Møteplass, åpent mot elv. Markert med svart 

linje i kart.



Sted Hammervollhagen

Veinummer KV1009

Veistrekklengde HP4 17 - 53

Priotering/ fareklasse 2/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 35,7 1 000 35 700

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 35 700

Bilde

Forlengelse av eksisterene autovern. Bratt skråning ned mot bebyggelse. Markert med svart linje i kart.



Sted Solbjøra

Veinummer KV1021

Veistrekklengde 248 - 377

Priotering/ fareklasse 1/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 129 800 103 200

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 103 200

Bilde

Autovern mangler. Bratt skråning ned mot biloppstillingsplass og bebyggelse. Markert med svart linje i kart.



Sted Rausandbakken

Veinummer KV1602

Veistrekklengde 739 - 752

Priotering/ fareklasse 1/1

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 13,6 1 200 16 320

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 16 320

Bilde

Forlengelse av eksisterende rekkverk. Markert med svart linje i kart.



Sted Rausandbakken

Veinummer KV1602

Veistrekklengde 430 - 491

Priotering/ fareklasse 2/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 61,5 800 49 200

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 49 200

Bilde

Forlengelse av eksisterende autovern med avslutning ved privat garasje. Bratt bakke, slakk venstrekurve. 

Markert med svart linje i kart.



Sted Eidsøra

Veinummer KV1500

Veistrekklengde 533 - 693

Priotering/ fareklasse 2/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 1 000 0

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Gravemaskin 7 800 5 600                     pr. time

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 5 600

Bilde

Maskinell fjerning av stubber i grøft, evt stubbefresing for å forhindre setninger i vei. Vil gi store skader ved 

utforkjøring, fare for myke trafikanter.



Sted Eidsøra

Veinummer KV1501

Veistrekklengde 15 - 213

Priotering/ fareklasse 1/1

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 198 800 158 400

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 158 400

Bilde

Autovern mangler. Fare for å kjøre i elv. Markert med svart linje i kart.



Sted Merringdalsvegen

Veinummer KV83

Veistrekklengde 143 - 147

Priotering/ fareklasse 2/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 8 1 200 9 600

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 9 600

Bilde

Autovern mangler på begge sider av vei over kulvert. Steiner må fjernes, fare for påkjøring. Markert med 

svart linje i kart.



Sted Brandholvegen

Veinummer KV1014

Veistrekklengde 733 - 3700

Priotering/ fareklasse 2/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 1 000 0

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plukkrensk 5 1 000 5 000                 pr. time

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 5 000

Bilde

Plukkrensk hele strekningen, mye løse steiner i grøft og vegskulder.



Sted Gauprørvegen

Veinummer KV1405

Veistrekklengde 375 - 435

Priotering/ fareklasse 2/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 60 800 48 000

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 48 000

Bilde

Autovern mangler. Myk vegskulder, skråning ned mot bebyggelse. Markert med svart linje på kart.



Sted Gauprørvegen

Veinummer KV1405

Veistrekklengde 2910

Priotering/ fareklasse 2/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 1 000 0

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Rør ø200 6 130 780

Graving 5 800 4 000

Annet tiltak

Totalt kostnad 4 780

Bilde

Stikkrenne ligger for grunt. Må skiftes. Gjenbruk av stedlige masser. Markert med svart linje i kart.



Sted Kanndalsvegen

Veinummer KV1311

Veistrekklengde 1397 - 1530

Priotering/ fareklasse 1/1

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 166 800 132 800

Natursteinsmur 45 2 500 112 500

Fjerning av masser 30 1 000 30 000                   Timer

Utvidelse av veg 50 1 000 50 000

Plastring 50 1 000 50 000

Rydding av skog 500 200 100 000                      m2

Annet tiltak

Totalt kostnad 475 300

Bilde

Store steiner faller ned, vegetasjon vil falle ned etter hvert. Vegetasjon og løsmasser må fjernes. Grøft må 

renskes på hele strekningen. Fangmur må settes opp. På nedside må veien utvides, plastring og oppsetting av 

autovern. Autovern markert med svart linje i kart.


	Forside 
	Saksliste 
	PS 4/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
	PS 5/16 Referatsaker
	RS 4/16 Investeringsprosjekter 2016 - Orientering, mars
	Investeringsprosjekter 2016 - Orientering, mars

	RS 5/16 Avvikling av Jordbruksfondet i Nesset kommune
	Avvikling av Jordbruksfondet i Nesset kommune

	RS 6/16 Kopi - Vedtak i klagesak - fradeling av gnr 35 bnr4 fra driftsenhet bestående av gnr35 bnr1 og bnr4 - jordlovsak
	Kopi - Vedtak i klagesak - fradeling av gnr 35 bnr4 fra driftsenhet bestående av gnr35 bnr1 og bnr4 - jordlovsak

	PS 6/16 Nesset Fjellstyre - Søknad nr II om godkjenning av hjort og elgvald
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad om godkjenning av elg- og hjoretevald
	Aursjøen, grense EVS elg- hjortevald
	Særutskrift - Nesset Fjellstyre - søknad om godkjenning av elg og hjortevald
	Klage på vedtak ang. avslag på søknad om godkjennng av elg- og hjortevald
	Særutskrift - Klage - Vedtak TNM 010/2012 - Godkjenning av elgvald - Nesset Fjellstyre
	Avgjerd av klage etter viltlova - Nesset Fjellstyre
	Særutskrift - Nesset Fjellstyre - Søknad om godkjenning av hjort og elgvald
	Klagesak fra 1997 ang avgrensing av tellende areal. Brev fra Fylkesmannen i M & R til Nesset kommune


	PS 7/16 Raudsand IL - Kjøring på barmark - Raudsandvatnet
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad om bruk av firehjuls-/sekshjulstrekker
	Situasjonskart


	PS 8/16 Oppgradering kommunal veg på Meisalstranda
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Brev fra Nesset Arbeiderparti ved Anders Torvik
	Trafikksikring av kommunal veger
	Rapport trafikksikring kommunale veger



