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PS�9/14�Referatsaker



Fra: Jan Egil Korseberg [mailto:jan.egil.korseberg@rir.no] 
Sendt: 6. mai 2014 11:36
Til: Rolf Jonas Hurlen
Kopi: 'Ola Tjelle (olatjell@online.no)'; Magne Bugge; 'hammervoldhyttetun@yahoo.no'; Leif Roaldseth
Emne: SV: Nesset Miljøstasjon og den framtidige driften

Beklager at denne mailen får sent (men forhåpentligvis godt) svar.

1. Opprustning av miljøstasjonen i Nesset planlegges gjennomført i løpet av året. Vi ser for oss en 
heving av en kjørebane ved hjelp av betongblokker, slik at det blir mulig å kaste avfallet ned i 
containerne på bakkenivå.

2. Det ble gjennomført et prosjekt i 2013 som ble lagt fram for styret, som underlag for utvikling av 
stasjonene våre. Når det gjelder Nesset ble det ikke foreslått andre endringer enn det som er kjent: 
utvidet åpningstid og opprustning. Det er ellers ikke noen planer om å sette driften ut på anbud. 
Kostnaden vår for den enkelte stasjon er under terskelverdien som er angitt for å kreve anbud. Vi 
har imidlertid problemer med å skaffe drivere på noen av stasjonene våre (Gjemnes, Fræna), og vi 
vurderer derfor om vi er nødt til å ta over denne driften selv. Men for de stasjonene som vi har gode 
drivere, kommer vi ikke til å gjøre noe så lenge det kan videreføres. Vår oppfatning er at vi har en 
god driver i Nesset.

Styret skal i år starte opp en større strategiprosess for å vurdere alle sider av innsamlingen vår. Det 
kan tenkes at tilbudet om henting/levering av grovavfall blir endret, noe som kan ha betydning f.eks. 
for åpningstidene ved miljøstasjonene. Det er et stadig økende press, spesielt i hyttekommuner, om 
lørdags- og søndagsåpne miljøstasjoner. Hvis vi f.eks. skulle ønske lengre åpningstider enn 
nåværende drivere kan påta seg, vil det være uheldig å binde seg til lange kontrakter som hindrer 
slike endringer. Men dette er en prosess som vil ta noen år. Innsamlingsanbudet som Bjarne 
Øverland har i dag, går ut i oktober 2016. Det er tidligst fra denne datoen at det eventuelt vil bli 
større endringer. Så om det er vanskelig for oss å binde oss i 4-5 år, så vil det nok ikke bli noen store 
endringer de første 2 årene.
Det offentlige anskaffelsesregelverket setter også en grense for hvor lang avtale/stort beløp det er 
mulig å kontraktsfeste uten å ha driften ute på anbud.

Vi håper at dette var svar på spørsmålene. Vi vil selvfølgelig holde Hammervold orientert i den grad planene 
våre vil påvirke driften av miljøstasjonen, og inviterer også han til å ta kontakt om det er behov for å 
diskutere saker.

Mvh

Jan-Egil Korseberg

Fra: Rolf Jonas Hurlen [mailto:rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no] 
Sendt: 8. april 2014 15:12
Til: Jan Egil Korseberg
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Kopi: Ola Tjelle (olatjell@online.no); Magne Bugge
Emne: Nesset Miljøstasjon og den framtidige driften

Hei!

Hadde i dag en prat med Egil Magne Hammervold om framtiden for Nesset Miljøstasjonen. Han var spesielt 
opptatt av to forhold som det kunne vært greit å få avklart:

 Når er det planlagt gjennomført opprustning av Miljøstasjonen i Nesset med nedsenkbare 
containere?

 Han var også usikker på den framtidige driften av Miljøstasjonen og hvordan administrasjonen og 
styret ser for seg eventuelle anbudsprosesser. Her tror jeg nok jeg har med meg de fleste mindre 
kommunene i representantskapet på at vi ønsker at de lokale driftsoperatørene skal kunne få 
anledning til å fortsette som i dag. Hammervold har i dag en avtale med 6 måneders  oppsigelse. 
Han ønsker å videreføre denne i ett lengre tidsperspektiv og snakker om 4 – 5 år. Har dere tenkt på 
nye anbudsrunder? I tilfelle er det snakk om ett samlet anbud for alle miljøstasjonene, eller blir det 
delt opp i flere små for den enkelte miljøstasjon? 

(Prøvde å ringe deg i dag. Flott om du kunne svart pr e-post.)

Rolf Jonas Hurlen
Ordfører Nesset kommune
Mobil 901 46 076 Tlf 71 23 11 21
www.nesset.kommune.no
rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no
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Saksbehandlar, innvalstelefon

Ulf Lucasen, 71 25 88 59

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Vår dato

28.04.2014
Dykkar dato

21.03.2014

Vår ref.

2014/2049/ULLU/442.22
Dykkar ref.

Nesset kommune

6460 Eidsvåg i Romsdal

Avslag på klage etter viltloven, inndraging av verdien av ulovleg felt elgku,
Eikesdal sameige - Nesset kommune

Vi viser til saksdokument send over frå kommunen ved brev av 21.03.2014.

Hausten 2013 ble det felt ei elgku i Eikesdal elgvald utan at kommunen hadde gitt løyve til
felling av elgku; jf § 21 i hjorteviltforskriftene.

Kommunen fatta difor vedtak om inndraging av verdien av den ulovleg felte elgkua ved å
krevje inn 50 kroner pr kg slaktevekt.

Ved brev av 22.11.2013 klaga Eikesdal sameige på kommunen sitt vedtak om å inndra
verdien av den ulovleg felte elgkua forde dei meinte fellinga skuldast ei misforståing av
reglane.

I andre bolken på side 53 i rundskriv om forvaltning av hjortevilt utgitt av Direktoratet for
naturforvaltning (Miljødirektoratet) i 2012 står det følgjande:

«Felling av annet dyr enn det viltmyndighetenes tillatelser tilsier, dvs, annet
kjønn/alder eller flere dyr, anses som ulovlig felt vilt. Dyret (dyrene) eller verdien av
disse tilfaller kommunen. Dette er uavhengig av utvist straffeskyld, med andre ord
skal ulovlig felt vilt inndras uavhengig av politiets behandling av forholdet, også om
det dreier seg om såkalte hendelige uhell. 	 .»

Vi kan ikkje sjå at det er tvil om at kommunen skal inndra det ulovleg felte dyret eller
verdien av det. Kommunen har vald å inndra verdien av elgslaktet, og har sett kiloprisen til
50 kroner. Vi har ikkje merknader til kommunen si prissetting.

Med bakgrunn i dette tek vi ikkje klagen til følgje. Vi stadfestar difor kommunen sitt
vedtak om inndraging av verdien av den ulovleg felte elgkua til inntekt for det
kommunale viltfondet; jf § 21 i hjorteviltforskriftene og § 48 i viltloven.

Med helsing

Linda Aaram (e.f.) Ulf Lucasen
miljøverndirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Postadresse: Telefon: Telefax: E-post: Web:
Fylkeshuset 71 25 84 43 71 25 85 10 postmottak@fmmr.no www.fylkesmannen.no
6404 Molde



 

Nesset kommune Arkiv: K40 

Arkivsaksnr: 2014/577-1 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/14 15.05.2014 

 

Rammer for tildeling av fellingsløyver 2014 i Nesset -  Hjort, elg og rådyr 

Vedlegg 

1 Vald 52 regulering areal 

 

 

Rådmannens innstilling 

Hjortebestanden i kommunen varierer i størrelse og utvikling. Av den grunn er det grunnlag for å 

fravike minsteareal i de ulike forvaltningsregionene, jfr § 9, i forskrift av 14.02.2012 om forvaltning 

av hjortevilt og bever. 

 

For å bedre vinterbeiteområdene for hjort og elg legges følgende minsteareal til grunn for jaktsesongen 

2014. 

 

For region gamle Nesset reduseres minstearealet for elg til 6000 dekar. For hjortevald Eide – Fredsvik 

settes minstearealet til 675 dekar .  

 

I forvaltningsregion Eresfjord settes minstearealet til 250 daa til vald nr 68 Husby – Sølott og 52 

Rødskjæret, og 350 daa for vald nr 64 (Bjørnes/Solhjell) og nr 61(Meringdal).  

 

I Vistdal settes minstearealet til Ødegård jaktvald til 650 dekar. 

 

Eikesdal driftsplanområde gis mulighet for å ta ut inntil 106 dyr i 2014 slik at kan oppnå 100 % 

avskyting i forhold til gjeldene driftsplan.  

  

For rådyr ingen endring av minstearealet, dvs 500 dekar for vald i Nesset som ikke har kvotefri jakt.  

 

 

 

 



Saksopplysninger 

Valdregisteret pr 31.12.2012 i Nesset står oppført med til sammen 22 vald, hvorav 8 vald med 

driftsplanbasert forvaltning. 

 

 

 
Forvaltningsområde Antall vald 2013 Antall driftsplaner  

Gamle Nesset (t.o.m Bugge) 6 vald  Nordstranda - 51 825 daa 

Ytre Nesset  - 36 156 daa 

Bersås storvald-  18 000 daa 

Storhaugen – Kleppen 26 815 

daa 

  

Eresfjord 10 vald Øvre Eresfjord – 17 300 daa  

Eikesdal 1 vald Eikesdal – 41 300 daa  

Vistdal 5 vald Vistdal storviltvald – 51 550 

daa 

Sørstranda – 19 725 daa 

 

 

 

 

 

Vurdering 

Den generelle målsettingen i fylket er å redusere hjortebestanden. Det vil likevel være uenighet om 

hvor stor hjortebestanden er i de forskjellige bygdene og kommuner.  

 

Fastlagt minsteareal for hjort er 500 dekar i Eresfjord og ellers i kommunen 1000 dekar. For rådyr og 

elg er minstearealet 500 dekar og 12 000 dekar. I medhold av § 9 i hjorteviltforskriften kan kommunal 

viltmyndighet fravike minstearealet for hjort, elg og rådyr med inntil +/- 50 %. 

 

Bruk av den såkalte 50 % regelen skal være vurdert ut fra ulikheter i viltartens levevilkår i kommunen, 

bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre ekstraordinære forhold. 

 

Rådmannen mener at det ikke er noe grunnlag for å starte en prosess med forskriftsendring av 

minstearealet i kommunen. Hovedbjelken i hjorteviltforvaltningen vil være målsetting om lokal 

driftsplanbasert forvaltning. Dette innebærer stor fleksibilitet for avskyting.  Ellers ”sliter” en del 

mindre enkeltvald med lavt fellingsresultat ut fra dagens fastsatte minsteareal i Nesset kommune.  

 

Kommunal viltforvaltning har fått meldinger om (samt egne observasjoner) tørkeskader på bl.a 

blåbærlyng. Trolig skyldes dette den snøfattige vinteren som har vært i år. Rådmannen er av den 

oppfatning at dette bør tas med i betraktningen. Av den grunn bør ikke samlet kvote i kommunen 

reduseres fra i fjor.   

 
Samlet fellingsresultat for hjort  i perioden 2009 – 2013, hele kommunen.  

 

År Eldre 

hanndyr 

Eldre  

Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  

1 ½ år 

Sum 

2009 T 493 60 84 111 (44 ho) 59 49 363 – 73,6% 

2010 T 505 62 99 129 54 40 384 – 75 % 

2011 T 544 66 90 96 (41 ho) 44 36 332 –  61 % 

2012 T 541 64 75 83 (38 ho) 46 33 301 – 56 % 

2013 T  73 71 88(45 ho) 71 36 339 –  

 

 

 



REGION GAMLE NESSET 

Det er nå fire vald i denne forvaltningsregion som ikke har driftsplanbasert forvaltning. Rådmannen vil 

foreslå at en fortsetter ett år til med samme uttaksstrategi som i 2013. 

 

Fellingsresultatet i perioden 2009 – 2013: 

 

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 

2011t- 195 17 26 24 23 21 111 

2012t- 195 20 20 30 23 16 109 

2013- t 195 23 14 20 30 12 99 

 

Når det gjelder elgbestanden er det i region gamle Nesset som har størst tilhold av elg.  

Rådmannen mener det ikke er grunnlag for å gjøre de store endringene av minstearealet fra i fjor.  

 

Med hensyn til skogbruksinteressene er det lite ønskelig å ha for stor elgbestand i region gamle Nesset.  

Minsteareal for elg settes til 6000 dekar. 

 

Felte elg i Nesset, perioden 2009 - 2019 

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 

 

REGION ERESFJORD 

I Eresfjord er det i mange områder mye hjort, spesielt om vinteren og våren. En del vald i bygda har 

forholdsvis likevel lav fellingsprosent.  

 

Rådmannen mener for å bedre vinterbeiteforholdene i Eresfjord bør en fortsette nesten samme 

kvotestrategi som i 2013.  Øverås /Hånde og skogslia fra Nauste til Rødskjæret er to viktige 

vinterbeiteområder i Eresfjord. Kommunal viltforvaltning har og fått signal om at hjortebestanden på 

sørsiden av Eresfjorden er økende. Rådmannen foreslår at mistearealet settes til 250 dekar for jaktvald 

nr 68 og nr 52.  

 

Fellingsresultatet i perioden 2009 – 2013: 

 

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 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oversikt vårtelling av dyr på innmarksbeite i Eresfjord 

År/ca dato for telling 01.04 15.04 01.05 

2008 177 dyr 217 dyr  

2009 237 dyr 169 dyr 27 dyr 

2010 130 dyr 145 dyr 156 dyr 

2011 77 dyr 181 dyr  

2012  206 dyr 148 dyr 

2013 68 dyr  46 dyr  72 dyr 

2014 167 dyr   

 

REGION VISTDAL 

I Vistdal har det vært driftsplanbasert forvaltning i mange år. I 2011 avsluttet Ødegård jaktfelt 

samarbeidet med Vistdal storviltvald og ble eget jaktvald igjen (3250 dekar i tellende areal).  

Bakgrunnen for etablering av driftsplanbasert forvaltning i Vistdal var bl.a å kunne samordne jaktuttak 

i bygda bedre og ha lokal strategi på forvaltningen av hjorteviltet.  

 

Fellingsresultatet i perioden 2007 – 2013: 

År Eldre 

hanndyr 

Eldre  

Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  

1 ½ år 

Sum 

2007 T- 74 10 10 11 8 11 50 

2008 T- 75 11 10 20 7 4 52 

2009 T – 85 9 14 27 9 10 69 

2010 T 90 9 15 23 8 12 67 

2011 T 100 11 14 24 5 3 57 

2012 T 98 12 14 14 5 7 52 

2013 T 96 15 14 23 9 11 72 

 

For å redusere hjorteviltbestanden i Vistdal er en avhengig av samarbeid for uttak av dyr i et større 

område. Det har i grunn liten betydning om mindre enkeltvald får en økning i kvota på ett eller to dyr.  

Likevel vil rådmannen foreslå at minstearealet for hjort settes til 650 dekar for Ødegård jaktvald for 

2014. I fjor ble den satt til 700 dekar. Årsaken til å redusere minstearealet er at valdet har 100 % 

avskyting og beiteskader.  

 

I Vistdalområdet er det to vald som ikke har vært med i driftsplanbasert forvaltning. Disse har i flere år 

fått tildelt kvote ut fra 800 dekar pr dyr. Da det er lav eller ingen felling av dyr i disse valda mener 

rådmannen det ikke er grunnlag for å redusere minstearealet i 2014.  

   

REGION EIKESDAL 

I Eikesdal er det driftsplanbasert forvaltning. Eikesdal er et område hvor en bør legge opp til stort uttak 

av dyr også i 2014. Det er områder i Eikesdal som har stort beitetrykk av hjort.  Store almetrær er 

preget av hjortebeiting og det er lite fornyelse av ungskog av alm.  

For å bedre vinterbeiteområdene bør driftsplanområdet diskutere tiltak/virkemidler som gjør det mulig 

å redusere bestanden i området. I driftsplanen er det planlagt årlig uttak på 78 dyr. For perioden 2012 – 

2014 er det lagt opp til uttak av 234 dyr. Så langt er det felt 128 dyr.  

 

Rådmannen mener på grunn av beiteskader, generell bekymring for beitetilgangen, bør 

driftsplanområdet gis mulighet til å felle gjenstående kvote på 106 dyr dersom det er lokalt ønskelig.  

Fellingsresultatet i perioden 2009 – 2013, 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 

       

 

Eikesdal storvald, som omfatter areal fra Hoem/ Vike til Finnset, har i utgangspunktet driftsbasert 

forvaltning.  

Økonomiske konsekvenser 

Ingen  

 

Betydning for folkehelse 

Jaktutøvelse har god innvirkning på folkehelsa. 



Magne Bugge 

Boggestranda 

6460 Eidsvåg 

 

Nesset Kommune 

v/Hogne Frydenlund                                                                                      27.04.2014. 

 

Søknad om endring i minsteareal for felling av hjort Vald 52 

Rødskjæret. 

 

Etter våre observasjoner gjennom de seneste år, har vi registrert en stadig økende hjortestamme på 

Rødskjæret jaktvald. 

Etter vårtellingen som ble foretatt i april måned bekrefter våre antagelser. 

Dette betyr at det har etablert seg en etter hvert stor , og økende hjortestamme på sørsiden av 

Eresfjorden. 

Vårt ønske vil være at vi får samme arealberegning som tilgrensende vald i retning Eresfjord. 

Når det gjelder nabovaldet mot vest(Erneset) ser det ut til at stammen og tilholdet er økende også 

der. 

 

Med hilsen 

Magne Bugge 

Valdleder  



 

Nesset kommune Arkiv: K40 

Arkivsaksnr: 2011/1583-12 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 11/14 15.05.2014 

 

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.  

  

 

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.  



A •

NESSET FJELLSTYRE -4 •

10117/S-k3

Nesset Kommune
v/teknisk, næring og miljø

6460 Eidsvåg

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. Mottok avslag på
søknaden i brev av 5.6.2012. Avslaget vart anka til fylkesmannen og avslaget
vart stadfesta i brev av 9.10.2012.

Nesset Fjellstyre sender med dette ein ny søknad om å få godkjent eit 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 1000 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.

Nesset Fjellstyre har tidligare peika på at Eresfjord og Vistdal Statsallmenning
ligg på grensa til Austlandet, og skoggrensa ligg høgare enn i resten av
kommunen.

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:

Adr. Nesset Fjellstyre, 6470 Eresfjord Bank. 4106.63.05544 E-post: nesset@tjellstyrene.no
Mob sekr.: 41417374 Org.nr.- 975 724 506 Internet: www.nessetfjellstyre.no



« 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».

Sitata ovanfor syner at det er grunnlag for at kommunen kan nytte skjønn, og
dermed har høve til å sjå positivt på vår søknad.

I dykkar avslag av 5.6.2012 meiner de at ei godkjenning av vår søknad kan få
konsekvensar for andre vald i kommunen. Nesset Fjellstyre er av den meining at
ei godkjenning av Eresfjord og Vistdal Statsallmenning som elg- og hjortevald
kan forsvarast. Dette ut frå vår «Idimatilknyting» til Austlandet, noko som ikkje
er tilfelle med andre vald i kommunen.

Eresfjord og Vistdal Statsallmenning er i dag omgitt av rettshavarar som har
godkjende vald for elg og hjortejakt. Det vert og jamt observert elg og hjort i
vårt område. Det er difor naturleg å tru at Eresfjord og Vistdal Statsallmenning i
dag vert brukt som beite og oppvekstområde for elg og hjort som andre kan
jakte på, men ikkje vi.

Eresfjord og Vistdal Statsallmenning var godkjent som elg og hjortevald nokre
år på midten av1990-talet. 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. Etter som observasjonar av elg er hyppigare no enn
for 25 år sidan, meiner vi at det er på tide å prøve igjen med elg- og hjortejakt.

Eresfjord, 28.4.2014

Nesset Fjellstyre

-

, ...2.)-1
Dag Ringstad Nikolai Finset
Sekr. Leiar

Vedlegg: Kart over området ver Aursjøen.
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Nesset kommune Arkiv: K40

Arkivsaksnr: 2011/1583-6

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 24/12 30.08.2012

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



side 2 av 2

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



Nesset kommune Arkiv: K40

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



 

Nesset kommune Arkiv: K40 

Arkivsaksnr: 2008/1041-18 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 12/14 15.05.2014 

 

Ytre Nesset storviltvald - godkjenning av driftsplan for perioden 2014 - 2016 

Vedlegg 

1 Bestandsplan for Ytre Nesset storviltvald 2014-2018 

2 Ny bestandsplan for hjort og rådyr 

3 Særutskrift - Minsteareal elg - Gamle Nesset 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev av 27.04.2014. 

 

Nesset kommune godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 19, bestandsplan for ytre 

Nesset storviltvald.  

Bestandsplanen gjelder for tre år, perioden 2014 – 2016, med følgende forutsetninger;  

 

 Hjort 

Årlig uttak 32 dyr, til sammen 96 dyr i avtaleperioden, med følgende avskytingsprofil 

 

 Eldre bukk Eldre kolle Ungdyr** Samlet ** derav kalv 

% Maks 25 % Maks 25 % 60 % 100 % 40 % av 

ungdyrkvoten 

Antall: 32 6 6 20 100 % Derav 8 

kalver av 

ungdyrkvoten 

 

 Rådyr 

Kvotefri jakt 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

I henhold til § 19 i forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunene;  



« godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et bestandsplanområde godkjent 

for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Planen skal 

inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder 

og kjønn. Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent, jf. § 3. 

For bestandsplanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i fellingskvoten årlig fordeles 

på de enkelte valdene. Når godkjent bestandsplan foreligger, skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse 

for hele planperioden som valgfrie dyr. 

Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved vesentlig uforutsette 

endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i 

forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder. 

 

 

Ytre Nesset storvilvald med 36 156 dekar ligger innenfor forutsetningene for å få godkjent en bestandsplan. 

Valdet søker om ny 5 årig driftsplan (2014 – 2018) for hjort og kvotefri jakt på rådyr.   

 

 

Ytre Nesset storviltvald har hatt følgende fellingsresultat i perioden 2008 -2010,  hjort 

Kvote 28 årlig. 

Samlet 84 

Eldre bukk Eldre kolle Spiss 

bukk 

Kvige Kalv Samlet 

2008 4 3 5 4 2 18 – 64,3 %  

2009 4 2 7 8 5 26 -  92,9 % 

2010 5 4 2 5 8 24 – 85,7 % 

Felling 13 9 14 17 15 68 – 81,0 % 

I % 19,1 % 13,2 % 20,6 % 25,0 % 22, 1 % 100 % 

Fellingsprosent i 

driftsplan  2008 - 

2010 

20 % 20 % (60 % 

ungdyr) 

(60 % 

ungdyr) 

(Derav 40 % 

av 

ungdyrkvoten) 

 

 

 Ytre Nesset storviltvald har hatt følgende fellingsresultat i siste driftsplanperiode for hjort i perioden 

2011 - 2013 

 

Hjort – Samlet kvote 96 dyr i planperioden 2011 - 2013 

Kvote 96 

 

Eldre bukk Eldre kolle Ungdyr** Samlet ** Kalv 

Antall 6/7 6/7 19/20 32 8 

% Maks 20 % Maks 20 % 60 % 100 % 40 % av 

ungdyrkvoten 

Fellingsresultat 

58 dyr 

11 9 24 (14 

hodyr) 

 14 

Fellingsprosent,  

60 % 

19 % 16 % 65 %   

 

 

 Ytre Nesset storviltvald ønsker på bakgrunn av skadesituasjonen på skog og innmark, trafikkskader at 

avskytingen av hjort legges på samme nivå som i foregående driftsplanperiode.  

 

Årlig uttak 32 dyr, til sammen 96 dyr i avtaleperioden, med følgende avskytingsprofil 

 

 Eldre bukk Eldre kolle Ungdyr** Samlet ** derav kalv 

% Maks 25 % Maks 25 % 60 % 100 % 40 % av 

ungdyrkvoten 

Antall: 32 6 6 20 100 % Derav 8 

kalver av 



ungdyrkvoten 

 

 

 

 

Det søkes og videreføring av kvotefri jakt på rådyr. 

 

Vurdering 

Ytre Nesset storviltvald ønsker å videreføre avskytingsstrategien med årlig uttak av 32 dyr.  

Det søkes om bestandsplan for 5 år. Selv om kommunal viltforvaltning kan godkjenne bestandsplaner 

for 5 år vil rådmannen foreslå at en ikke setter avtaleperioden lengre enn for 3 år. Rådmannen mener at 

forutsetningene kan endre seg i løpet av en tre års periode.  

 

Det vises og til at storviltvaldet i 2013 ønsket å endre for å øke avskyting av elg ett år etter inngått ny 

driftsplanavtale,  jfr TNM-sak 16/13. Det vil være fornuftig og hensiktsmessig å kunne evaluere 

avskytingen i et område etter 3 år i stede for etter 5 år.   

 

Når det gjelder avskyting av elg ble det under jakta i 2013 felt 4 dyr i bestandsplanområdet. I 2012 ble 

det felt 6 dyr og året før skutt 4 elger.  

  

Økonomiske konsekvenser 

Ingen  

 

Betydning for folkehelse 

Jakt er positiv aktivitet for folkehelsa.  



Bestandsplan for Ytre Nesset storviltvald 2014 -
2018

Plan for forvaltning og drift av rådyr og hjortestammene.

Driftsplan for Ytre Nesset storviltvald ble utarbeidet første gang i 2005, og var gjeldende i 3
år. Ny plan ble utarbeidet i 2008 og denne var gjeldende fram til utgangen av 2010. Ny plan
ble utarbeidet i 2011 og var gjeldende fram til utgangen av 2013.

Rettighetshaverne mener at driftsplanen for storvaldet og samarbeidet rundt denne har fungert
godt. Avskytingen i forrige planperiode har vært tilfredstillende, og avskytingsprofil har ligget
nær opptil planens målsettinger.

Rettighetshaverne ønsker at plansamarbeidet videreføres med en bestandsplan gjeldende for 5
nye år.

OMRÅDE/AREAL

Området omfatter eiendommer i ytre Nesset i området Skjørseter —Aaftøy —Gussiås —samt
Øre statsskog i Gjemnes kommune.

Det vises til kart med inntegna grenser for tidligere planer. Planområdet er godkjent utvidet
med 449 da i 2013, slik at tellende areal for hjort og rådyr nå er 36 159 dekar.

PLANPERIODE

Planperioden er 5 år og gjelder jaktårene 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018.
Planens innhold vurderes hvert år opp mot utvildingstrekk i viltstammene.

MÅLSETTING

Følgende hovedmål settes i perioden:
- Forvalte hjorteviltet med sikte på optimal produksjon og avkastning på en bærekraftig måte,

samtidig med at beiteskadene på skog og innmark holdes på et akseptabelt nivå.
Gjennom avskyting sørge for at stammene har en naturlig fordeling på alder og kjønn.
Over tid skal forvaltningen om mulig bygge opp ressursene i svake områder slik at
bestandene blir jevnest mulig fordelt utover i valdet.

- Sørge for at det blir foretatt best mulig registrering av alder, vekt og kjønn på alle felte dyr.
Følge med på utvildingen av viltbestandene ved gjennomføring av tellinger og
registreringer.
Arbeide for å få redusert det økende antall viltpåkjørsler i området.

I perioden skal det arbeides for å utvilde samarbeid mellom jaktfeltene for å oppnå
målsettingene i planen.
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4. BAKGRUNNSMATERIALE FOR PLANEN

Avskyting hjort i perioden 2011 -2013

I henhold til driftsplan var det lagt opp til felling av tilsammen 96 hjorter. I perioden er felt 58
dyr, som tilsvarer en fellingsprosent på 60,40.

Fordeling felte dyr:

T e d Antall stk % av felte d
Eldre hannd 11 18,9
Yn hannd 10 17,2
Eldre hunnd 9 15,5
Yn hunndyr 14 24,1
Kalv hann 8 13,8
Kalv hunn 6 10,5
Totalt 58 100,0

Av felte dyr utgjør ungdyr/kalv 65,5 %, hvorav andelen kalv av dette utgjør 36,8 %. Den
totale fellingsprofil ligger nær opptil må1settingene i planen.

Avskyting rådyr i perioden 2011 - 2013

Kvotefri tildeling fra viltmyndighetene, men rettighetshaveme har forutsatt at 1000 da areal
legges til grunn for fellingsrett i driftsplanområdet.

Det er i perioden felt 9 dyr, herav 5 eldre hanndyr, 1 ungdyr hann, 2 kalver hann og 1 kalv
hunn. Gjennomsnittsvekt for alle felte dyr er 13,6 kg. Vekta av felte rådyr er markert mindre
enn i foregående planperiode. (16,6 kg)

Registrerte slaktevekter (gjennomsnittsvekter) av felte hjort i perioden 2011 -2013
Vekter for perioden 2008 -2010 i parantes, og for perioden 2005 -2007 i dobbel
parantes

H'ort:






eldre hunndyr 67,0 (64,6 )




61,2




eldre hanndyr 80,9 (94,4 ) (( 92,3 ))
yngre hunndyr 45,2 (49,8 ) ( 49,2 )
yn e hannd 49,3 53,4 ) ( 56,9 ))
kalv hunn 26,8 25,1 ) ( 24,7 )
kalv hann 27,5 (29,5 ) ( 26,0 ))

Registrerte slaktevekter viser en tendens til vektøkning på kategorien e. hunndyr og hunnkalv,
mens de øvrige dyrekategorier har en reduksjon.
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Beiteforhold sommer og vinter.

For alle viltarter antas å være gode beiteforhold gjennom alle årstider. Her er en blanding av
produktive skoglier, kantsoner langs frodige vassdrag, attraktive høydedrag for dagleie og
spredtliggende innmarksareal.

Registrerte beiteskader

Det er stedvis registrert hardt beitetrykk/- skade på en del innmarksareal. For øvrig er
registrert en synbar økning av beiteskader på skog de senere år. Dette er i all hovedsak fra
beiting av hjort og elg.

Beiteskadene fra hjort og rådyr vurderes nå generelt å ligge på et akseptabelt nivå, men lokalt
kan beite- og feieskader være betydelige.

VURDERING AV BESTAND

IIJORT:
Hjort forekommer i hele området, men dyretettheten kan ha lokale variasjoner. Størstedelen
av hjortestammen nytter området som vårbeite, kalvingsområde, sommer og høstbeite.
Generelt så trekker hjorten ut fra området om vinteren til mindre snørike områder, men de
siste år er registrert en markert endring i dette vandringsmønsteret, idet et betydelig antall dyr
er blitt værende igjen i området til langt ut på vinteren. Vinteren 2013/14 er observert et
betydelig antall hjort i området gjennom hele vinteren. Det antas at dette spesielt skyldes den
snøfattige vinteren.

Hjortebestanden generelt i området synes å være bærekraftig og stabil fra år til år. Den svært
nedbørfattige og tørre høsten 2013 førte til at mye av hjorten trakk ut av deler av valdet i
store deler av jakttida, for så å komme tilbake på senhøsten. I tillegg var det et betydelig antall
hjort i området som gikk med i trafikken. Dette medførte en noe svakere felling i 2013 enn
tidligere år.

RÅDYR:
Rådyrstammen i planområdet kan variere mye fra år til år. For drifisplanområdet generelt kan
rådyrstammen nå betegnes som liten. Rådyrene i drifisplanområdet holder seg i området hele
året, med relativt korte forflytninger mellom vinter og sommer. Det antas at rovdyr er
hovedårsak til at rådyrbestanden nå er lågere enn tidligere år, og valdet anser det som
nytteløst å bygge opp en mer bærekraftig rådyrstamme så lenge vi har en så vidt stor
ukontrollert avgang,

AVSKYTINGPROFIL

På grunnlag av de mål som er satt, fellingsstatistikk og lokal kunnskap legges det opp til
følgende avskytingsprofil:

Hjort: Hanndyr 2 'Aår og eldre max 20 %, hvorav inntil 50% av disse skal være bukker med
8 tagger eller mindre. En tagg måles til 2 cm eller mer.
Hunndyr 2 1/2år og eldre max 20 %
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Ungdyr og kalv minimum 60 %, hvorav kalveandelen skal utgjøre minimum 40 % av
ungdyr/kalvekvoten.
På ungdyr og kalvekvote skal tilstrebes lik avskyting mellom hunndyr og hanndyr.

Skrapdyr:

Kalv under 18 kg belastes ikke kvoten til jaktfeltene.
Hunndyr under 38 kg belastes kalvkvoten
Spissbukk under 40 kg belastes kalvkvoten
Eldre hunndyr under 48 kg belaster ungdyrkvoten
Kalv felt før 25/9 er ikke å anse som skrapdyr.

Rådyr:Ka1veførenderådyrgeit tilstrebes spart.
Hoveddelen av uttaket legges på hanndyr, ungdyr og kalver.
Uttak av hunndyr 2 1/2og eldre tilstrebes med max 30 % av felte dyr.

Valdet forutsetter at det blir tilnærmet likt uttak hvert år i planperioden.

FELLINGSKVOTE

Med bakgrunn i hjortestammen som har tilhold i området, og skadesituasjonen på skog
og innmark, samt trafikkskader, så bør avskytingen av hjort de kommende åra ligge på
samme nivå som i foregående planperiode.

For hjort settes derfor fellingskvoten i planperioden til 160 dyr, som vil tilsvare et årlig
uttak på 32 dyr. Fordelingen av den årlige kvote vil da bli: 6. e. hanndyr, 6 e. hunndyr, 6
ungdyr av hvert kjønn og 8 kalver.

Dette tilsvarer ca 1130 da pr. dyr i driftsplanområdet.

Kvotefri tildeling på rådyr fra viltmyndighetene viderefores.

Når godkjent bestandsplan foreligger skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for
hele planperioden som valgfrie dyr. Valdet er ansvarlig for at den årlige fellingskvote
blir fordelt i samsvar med planen.

Det godtas en overskyting av tildelt kvote på inntil 20% enkelte år i planperioden. Ved
planperiodens slutt skal imidlertid sum felte dyr ikke overskride den totale fellingskvote
som planen legger opp til.

GJENNOMFØRING AV PLANEN

Rapportering/kontroll av felte dyr:
Alle felte dyr ska1meldes inn til kontrollør for valdstyret innen 24 timer etter at dyret er felt.
Rapportering til viltmyndighetene skal skje etter de rutiner kommunen selv fastsetter.
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Fullstendig fellingsresultat rapporteres fra hvert jaktfelt v/jaktfeltansvarlig inn til valdleder
innen 4 dager etter jakttidas slutt. Styrets leder har ansvar for rapportering til
viltmyndighetene innen fastsatt frist.

Vektregistrering:
Hjort og rådyr skal veies i.h.t. fastsatte veierutiner. Alle felte dyr skal veies av jeger/jaktlaget
og rapporteres. All veiing skal foretas innen 48 timer etter at dyret er felt.

Skadeskyting:
Skadeskyting skal, i tillegg til de krav som er satt i lov og forskrift, varsles til valdleder
snarest. De enkelte jaktfelt har ansvaret for igangsetting og oppfølgning av ettersøk på eget
jaktfelt, herav pålagt rapportering til viltmyndighetene.Valdleder skal alltid varsles dersom
igangsatt ettersøk ikke fører til resultat.

Overgang mellom jaktfeltene/overforing av kvoter:
Det kan etableres samarbeid mellom jaktfeltene om fellesjakt, samjakt m.v. i deler av
jaktperioden. Alle slike avtaler skal på forhånd være godkjent av berørte grunneiere,
jaktfeltansvarlige og jaktlag.

Det gis anledning til å bytte/overføre inntil 50% av tildelt kvote på et jaktfelt med nabofelt.
Avtale om dette må på forhånd være avtalt mellom jaktfeltene og berørte grunneiere.
Valdleder skal skriftlig informeres om alle slike avtaler før jakta begynner.

Feilskutte dyr:
Dyr som er skutt utover tildelt kvote på de enkelte jaktfelt må straks rapporteres til valdleder,
slik at det umiddelbart kan tas stilling til hva som skal gjøres med dyret. Beskrevne rutiner for
feilskyting skal følges.

Ettersoksavtale:
Hverte enkelt jaktfelt er ansvarlig for ettersøksavtale for sitt område. Valdstyret kan inngå
ettersøksavtale som gjelder flere jaktfelt.

Organisering i jaktfelt:
Jaktfelt innen valdet som skal gi grunnlag for tildeling av fellingskvote må bestå av et
sammenhengende areal og minst ha en størrelse som tilfredstiller arealkravet til 2 dyr av
vedkommende viltart. Grunneiernekettighetshaverne har selv ansvar for å etablere jaktfelt, og
jaktfelta har selv ansvar for å utarbeide interne praktiske jaktregler, regler for utbyttedelin,g
m.v.

Andre tiltak:
Driftsplanområdet har ansvar for gjennomføring av vårtelling og andre tellinger av
viltbestandene i regi av kommunens viltforvaltning.

Tilsvarende tellinger og registreringer kan også bli aktuelt å gjennomføre i egen regi.

Jaktlagene på hvert jaktfelt skal følge de rutiner som måtte bli fastlagt av kommunen ved
innrapportering av sett hjort i Hjorteviltregisteret. For øvrig er valdet ansvarlig for å
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oversende til kommunen fullstendig fellingsrapport hvert år etter avslutta jaktsesong etter de
frister som måtte bli fastsatt.

Va1dstyret kan pålegge jaktlagene å utføre også andre tilsvarende registreringer.

Rullering/evaluering:
Driftsplanen evalueres hvert år etter avslutta jaktsesong. Ved behov for endringer tas dette
opp med kommunen.

9. RUTINE VED FEILSKYTING

Styret i valdet ved formannen skal følge rutinene ved feilskyting etter prioritert oppsett.

Dyr som er felt feil skal slaktes på beste måte og tas vare på.

Felling av feil type dyr:

Dyret overføres vederlagsfritt til annet jaktfelt med tilsvarende dyr igjen på sin kvote.
Dette bare dersom de er villige til å motta dette.

Det brukes av tilleggskvote som valdet har. Lovlig dyr trekkes da inn og mellomlegg
i kjøttverdi betales inn til styret. En bruker her dennomsnittsvekter for dyr i området.

Eksempel: Hjort - eldre kolle 61 kg, ungdyr 49 kg, kalv 28 kg. Elg —eldre ku 150 kg
ungdyr 120 kg, kalv 65 kg.

Dyret beholdes av jaktfeltet og trekkes/byttes på neste års kvote.

Dersom det blir felt hjortebukk med flere enn 8 tagger på kvote for bukk inntil 8
tagger, så hensyntas dette ved tildeling av kvote senere år. Ved andre gangs
feilskyting av storbukk i planperioden blir saken å behandle som feilskutt dyr, jfr.
punktene ovafor.

Felling av flere dyr enn tildelt i jaktfeltet.

Forsøkes overtatt av jaktfelt som har tilsvarende dyr på sin kvote.

Dyret selges til inntekt for drift av laget.

Ved overforing/salg av alle feilfelte dyr skal alle deler av dyret medfølge, inkl, skinn og
trofe.

Ved alle typer felling av feil dyr brukes vedtatte reaksjonsbestemmelser.
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Reaksjoner ved feilskyting:

Vil bli vurdertvedbehov.

Sted- (15 4‘, —
Dato: 	

/,/

Forvaldet: Forkommunen:
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Ytre Nesset storviltvald

Skjørlia, den 27. april 2014

Nesset kommune

Viltforvaltninga

6460 EIDSVÅG

Vdr. Ny bestandsplan for hjort og rådyr.

Ytre Nesset storviltvald har utarbeidet ny bestandsplan for hjort og rådyr gjeldende for
perioden 2014 til 2018. 1 eksemplar av planen underskrevet av valdleder følger vedlagt.

Valdet ser det som hensiktsmessig at planen går over 5 år. Dersom det underveis skulle bli
behov for justeringer så åpner planen for dette.

Kommunens godkjennelse imøteses.

Mes hilsen
k

Odd Gu iås

(valdsekretær)



Nesset kommune Arkiv: K40

Arkivsaksnr: 2008/1041-10

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 16/13 23.05.2013

Minsteareal elg - Gamle Nesset

Vedlegg
1 Vedrørende fellingskvote elg 2013
2 Kopi - befaring av elgskader på furu - Gussiås
3 Ytre Nesset storviltvald - godkjenning av ny driftsplan 2011 - 2013

Rådmannens innstilling

Det vises til brev av 29-04.2013 fra Ytre Nesset storviltvald. 

Nesset kommune har i TNM-sak 031/2011 godkjent driftsplan for Ytre Nesset storviltvald for 
perioden 2011 – 2013. 

Det vises til notat av 16.06.2011 – ” oppsummering av befaring av elgskader på furu”, der grunnlaget 
for å vurdere forskriftsendring var uttak av 14 dyr i perioden 2011-2012.  Det er skutt 10 dyr i løpet av 
to år og uttak av dyr for 2013 må følge siste driftsår i driftsplanen. 

Kommunal viltforvaltning tar gjerne en vurdering av minstearealet for elg i region gamle Nesset etter 
jaktsesongen 2013. 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2013 

Utvalget satte fram følgende forslag til vedtak:
Teknisk, næring og miljø ser problemet med skade på skog i området.

Det anbefales at valdet utarbeider ny driftsplan med virkning fra 2013. Dette gir mulighet for 
uttak av inntil 7 dyr i 2013.

Utvalget forslag enstemmig vedtatt. 

Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt.

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2013 

Teknisk, næring og miljø ser problemet med skade på skog i området.



Det anbefales at valdet utarbeider ny driftsplan med virkning fra 2013. Dette gir mulighet for uttak av 
inntil 7 dyr i 2013.

Saksopplysninger

Ytre Nesset storviltvald søker i brev av 29.04.2013 om at Nesset kommune endrer minstearealet for 
elg. 
Driftsplanområdet har 35 720 dekar i tellende areal. Det påpekes at det ble søkt om årlig uttak av 7 dyr 
ved fornying av driftsplanen, noe kommunen ikke godtok. Driftsplanområdet mener at årets kvote må, 
med bakgrunn i skogskader fra vinterbeiting, økes til 7 dyr. 

Det vises og til notat fra skadebefaring 16.06.2011 på Gussiåsen hvor skogbrukssjef og miljøvernleder 
deltok. 

Vurdering

Kommunal viltforvaltning er klar over at Gussiåsen er et område som er preget av tilhold av elg om 
vinteren, og at dette medfører beiteskader på skog.  

Når det gjelder driftsplanen og bakgrunnen for at samlet kvote ble satt til 15 dyr i perioden 2011 –
2013 , i stedet  for 21 dyr som omsøkt, har det utgangspunkt i følgende forhold.

1. Minsteareal for elg i Nesset er fastsatt i forskrift til 12 000 dekar.
2. Etter § 9 i hjorteviltloven kan kommunen regulere det fastsatte minstearealet opp eller ned med 

inntil 50 % for det enkelte vald. Det vil si legge til grunn 6 000 dekar pr tildelt dyr. 

På bakgrunn av at valdet har 35 720 tellende areal har ikke kommunen anledning å tildele 7 dyr i årlig 
kvote. Derfor måtte en sette 15 dyr som samlet kvote for 3 års perioden, med utgangspunkt i årlig uttak 
av 5 dyr. 

Kommunal viltforvaltning har signalisert muligheter for å gjennomføre en forskriftsendring for å 
redusere minstearealet. 

I notatet etter befaringen 16. juni 2011 ble følgende enighet oppsummert av skogsbrukssjef John 
Walseth;

”Gruppa ble enig i følgende tiltak:
Driftsplanområdet bør ha 20 % overskyting de neste 2 årene (skyte 7 elger i 2011 og 2012). Dersom 
det i 2013 viser seg at en har fortsatt har like mye elg i området skal kommunen fremme en sak og 
forskriftsendring om redusert minsteareal på elg i kommunen.”

Ytre Nesset storviltvald har hatt følgende avskyting i 2011 og 2012
År Kalv Kvige Hanndyr 

11/2 år
Eldre 
okse

Ku Til 
sammen

2011 1 1 0 1 1 4
2012 1 1 2 1 1 6
Sum 2 1 2 2 2 10 dyr

Rådmannen er åpen for at en etter endt driftsplanperiode for Ytre Nesset storviltvald, vurderer behovet
for å endre forskriften for minstearealet for elg og hjort i region gamle Nesset. I en slik prosess likevel 
vurdere flere forhold til bl.a ;



- Beiteskader
- Påkjørsler
- Fellingsresultater for enkeltvald/region 

Økonomiske konsekvenser

Betydning for folkehelse
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Vistdal Storviltvald - Bestandsplan for hjort og rådyr 2014 - 2016 

Vedlegg 

1 Bestandsplan for Vistdal Storviltvald 2014-2016 

2 Fellingsresultater 2011 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 19, bestandsplan for Vistdal 

Storviltvald, datert 28.03.2014.  

 

Bestandsplanen gjelder for tre år, perioden 2014 – 2016, med følgende forutsetninger;  

 

 Hjort .  

Planlagt årlig uttak er 54  dyr, Samlet  kvote er 194  dyr i avtaleperioden, med følgende avskytingsprofil 

År Bukk 2,5+ Spissbukk/ungbukk kolle 2,5+ kolle 1 ½  kalv sum 

Fordeling 

% 

15 25 15 25 20 100 % 

Samlet 

kvote 

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

Skrapdyr      30 dyr 
 

 Rådyr 

Kvotefri jakt 

 

 

Saksopplysninger 

I henhold til § 19 i forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunene;  

 

« godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et bestandsplanområde godkjent 

for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Planen skal 

inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder 

og kjønn. Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent, jf. § 3. 



For bestandsplanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i fellingskvoten årlig fordeles 

på de enkelte valdene. Når godkjent bestandsplan foreligger, skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse 

for hele planperioden som valgfrie dyr. 

Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved vesentlig uforutsette 

endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i 

forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder. 

 

Vistdal storviltvald med 48 300 dekar ligger innenfor forutsetningene for å få godkjent en bestandsplan for 

hjort. Valdet søker om ny 3 årig bestandsplan (2014 – 2018) for hjort og kvotefri jakt på rådyr.   

 

Kommunal viltforvaltning har inndelt kommunen i 4 forvaltningsregioner; Vistdal , Eresfjord, Eikesdal og 

”gamle Nesset”. Valdstrukturen pr 31.12.2013 i Vistdal består av to driftsplanområder og 3 mindre vald.  

 

På grunn av liten elgbestand i området vil det årlig bli vurdert søknad om elgjakt dersom rettighetshaverne 

finner det aktuelt med jakt.  

 
Vistdal storviltvald har hatt følgende fellingsresultat i perioden 2008 -2010, hjort 

Kvote samlet 180 Eldre bukk Eldre kolle Spiss 

bukk 

Kvige Kalv Samlet 

2008 9 8 6 4 15 41 – 74,5 %  

2009 8 9 9 8 24 60 -  109,1 % 

2010 8 12 7 5 19 58 – 82,9 % 

Felling 25 29 22 17 58 159 – 88,3 % 

I % 15,7 % 18,2 % 13,8 % 25,0 % 36,4 % 100 % 

Fellingsprosent satt 

i driftsplan  2008 – 

2010. 

15 % 20 % 15 % 15 % 35 %  

 

 

Planlagt avskytning på alder og kjønn i perioden 2011 til 2013 og felte dyr.  

 Bukk 2,5+ Spissbukk kolle 2,5+ kolle 1 ½  Kalv sum 

Fordeling % 15 20 20 20 25 100 % 

Samlet kvote      192 dyr 

Felte dyr i siste 

avtaleperiode 

27 dyr 15 dyr 26 dyr 20 dyr 34 122 dyr 

Fellingsprosent 22% 13 % 21 % 16 % 28 % 100 %  

 

 

Målsetting i bestandsplanen for hjorteviltforvaltningen i perioden 2014 – 2016 er; 

 

 Forvalte hjorteviltet på en bærekraftig måte samtidig med at beiteskadene på skog og  innmark 

holdes på et akseptabelt nivå.  

 Redusere hjortebestanden noe.  Opprettholde en stabil hjortebestand 

 Gjennom avskytning sørge for at stammen har en naturlig fordeling på alder og kjønn.  

 Over tid skal forvaltninga om mulig, bygge opp ressursene i svake områder slik at bestandene 

blir jevnest mulig fordelt utover i valdet. 

 Samarbeidet skal ikke hindre at de jaktfeltene, enkeltgrunneierne eller grupper av grunneiere 

som ønsker det kan utvikle utmarksnæring på sine eiendommer. 
 



I Vistdal storviltområde foreslås en tildeling i driftsplanperioden på 164 frie dyr. I tillegg tildeles 30 

dyr som ikke deles ut til jaktfelta men som brukes i laget til å rette opp feilskyting, ved uttak av 

skrapdyr, ved uttak av skadedyr og ved en utilsiktet økning i hjortestammen.    

 

Planlagt avskytning i antall dyr og fordelt på alder og kjønn for perioden 2014 -2016  

År Bukk 2,5+ Spissbukk/ungbukk kolle 2,5+ kolle 1 ½  Kalv sum 

Fordeling 

% 

15 25 15 25 20 100 % 

Samlet 

kvote 

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

 

Det søkes og videreføring av kvotefrijakt på rådyr. 

 

Vurdering 

Vistdal Storviltvald har nå hatt driftsplanbasert forvaltning i 9 år. Rådmannen mener at bærebjelken 

for forvaltning av hjorteviltet bør skje etter driftsplanbasert forvaltning.  

 

Når det gjelder avskytingskategori «spissbukk/ungdyr» bør regelen om ungbukk opp til 6 tagger på 

geviret inngå i kategorien Bukk 2,5 + , da det i fellingsrapporten skal innmeldes som voksent hanndyr.    

 

I bestandsplan er det forespeilet å ta ut årlig 54 dyr i området, i tillegg kommer såkalt skrapdyrskvote.  

I 2013 ble det satt ny fellingsreskord i Vistdal. Rådmannen mener det er viktig at Vistdal Storviltvald 

tilstreber å ha en høy avskyting i kommende år.  

I bestandsplanen er det lagt opp til at tildelte dyr som ikke blir felt i året, overføres til neste års 

totalkvote. Det bør og være fleksibilitet for å kunne skyte flere enn 64 dyr ett år, dersom lokale 

bestandsforhold tilsier behov for økt avskyting.  

 

Fellingsresultatet i perioden 2007 – 2013: 

År Eldre 

hanndyr 

Eldre  

Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  

1 ½ år 

Sum 

2007 T- 74 10 10 11 8 11 50 

2008 T- 75 11 10 20 7 4 52 

2009 T – 85 9 14 27 9 10 69 

2010 T 90 9 15 23 8 12 67 

2011 T 100 11 14 24 5 3 57 

2012 T 98 12 14 14 5 7 52 

2013 T 96 15 14 23 9 11 72 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen  

 

Betydning for folkehelse 

Jaktutøvelse er positivt for folkehelsa.  



Bestandsplan for Vistdal Storviltvald 2014- 2016

Tellende areal for hjort / elg / rådyr: 48300 daa.
Eiendommer som er med i Vistdal Storviltvald. Se egen liste. (Rødal, Halsen, Opdal,
Nerland, Bergset, Helle/Hanset, Lange, Myklebostad)

Ellers vises til vedlagte kart med inntegnede grenser.

BESTANDSPLAN HJORT

Målsetting hjort.

Forvalte hjorteviltet på en bærekraftig måte samtidig med at beiteskadene på skog og
innmark holdes på et akseptabelt nivå.
Opprettholde en stabil hjortebestand.
Gjennom avskytning sørge for at stammen har en naturlig fordeling på alder og kjønn.
Over tid skal forvaltninga om mulig, bygge opp ressursene i svake områder slik at
bestandene blir jevnest mulig fordelt utover i valdet.
Samarbeidet skal ikke hindre at de jaktfeltene, enkeltgrunneierne eller grupper av
grunneiere som ønsker det kan utvikle utmarksnæring på sine eiendommer.

Status. Planforutsetninger og bestandsdata.
I Vistdal er grunneierne plaget med hjorteviltskader både på skog og innmark. Midt i dalen

og nedover mot sjøen er skadene på skogen størst. Dette er skader som i hovedsak oppstår
vinterstid. Vår og tidlig sommer er skadepresset på innmark stort samt at det er skade på
rundball i hele bygda vinterstid.

Avskytningsplan hjort.

I Vistdal storviltområde foreslås en tildeling i bestandsplanperioden på 164 frie dyr. I tillegg
tildeles 30 dyr som ikke deles ut til jaktfelta men som brukes i laget til å rette opp feilskyting,
ved uttak av skrapdyr, ved uttak av skadedyr og ved en utilsiktet økning i hjortestammen.

I denne perioden vil vi prøve å øke uttaket av unge hanndyr, fordi vi i forrige
avskytningsperiode hadde liten avskytning av spissbukk. Vi vil tildele inntill 50% av
spissbukkene som ungbukk opp til 6 tagger på geviret. Vi vil også redusere uttak av kolle over
2,5 år og kalv. Dette fordi vi mener vi nå har kommet ned på et akseptabelt bestandsnivå. Vi
øker også prosentvis uttak av spissbukk/ ungbukk. Dette er tiltak som vi vil evaluere hvert år.

Planla t avs tnin å alder o Sønni rioden. Alle tall i % av totalt elte dyr.
År Bukk 2,5+ S issbukk/un bukk kolle 2,5+ kolle 1 1/2 Kalv sum
2014 15 25 15 25 20 100
2015 15 25 15 25 20 100
2016 15 25 15 25 20 100

I avskytningsprofilen pålegges jaktfelta å ta ut koller 1 1/2år. Dette er vanskelig og det
anbefales å ta ut disse dyrene først i jakta og helst på innmark.

Planlagt avskytning i antall dyr ogfordelt på alder og kjønn.
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År Totalt bukk2,5+ s issb./un b. kolle 2,5+ kolle 1 % kalv
2014 64 10 16 10 16 12
2015 50 7 10 10 10 13
2016 50 7 10 10 10 13

Tildelte dyr som ikke blir felt i året, overføres til neste års totalkvote.
For å premiere uttak av små dyr innføres skrapdyrvekter.

Skrapdyr:
Kalv under 22 kg. trekkes ikke på kvoten. Den går av kvote som laget holder tilbake.
Kvige under 45 kg. trekkes som kalv i kvoten.
Spissbukk under 48 kg. trekkes som kalv i kvoten.
Eldre kolle under 50 kg. trekkes som kvige i kvoten.
Eldre bukk under 55 kg går som spissbukk av kvoten.

Dyr som tas ut som skarpdyr byttes mot tilleggskvote som laget har. På fellingsrapporten
rapporteres riktig alder. Kjeve og tannsett bestemmer alder på dyret.

BESTANDSPLAN ELG

Målsetting:
1. Grunneierne vil ikke ha en stor elgstamme innenfor Vistdal hjorteviltområde men en

økning fra dagens nivå ønskes.

Bestandstall og statistikk.

1Vistdal er det en liten elgbestand. Åpning av jakta skal vurderes hvert år.

Blir valdet enige om å åpne jakta søkes kommunen om fellingstillatelse.

BESTANDSPLAN RÅDYR

Valdet ønsker fri kvote på rådyr.

1 enkel jaktregel innføres:
Kalv/kje skytes før rå eller rå spares der det er lite dyr.

Tiltak for å øke stammen.
Stimuler til jakt og fangst av rev ved å innføre skuddpremie.
Arrangere kurs i fangst av rev. (kan søke tilskudd gjennom BSF eller andre
studieorganisasjoner)
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TILTAK.

Registrering / overvåking av bestand.
"Setthjort" og "Settelg" føres av alle jaktlag samt enkeltjegere. Skjema skal leveres
innen 5. dager etter jakttidas slutt.
Vektregistrering elg/hjort.
Felte dyr skal veies innen 24 timer etter felling og føres inn på skjema.
Vårtelling.
Valdet skal delta som før i den kommunale vårtellinga. Iverksettes av viltnemnda.

Andre tiltak.
I planperioden kan det komme frem andre tiltak som kan iverksettes. Dette kan være
beiteregistreringer, beiteforsterkende tiltak i skogbehandlingen, utsetting av saltstein, bygging
av jakttårn for å bedre sikkerhet, stimulering til felling av rev og lignende.

REGLER FOR JAKT OG SAMARBEIDE.

De krav som myndighetene setter gjennom de til enhver tid gjeldende lover og
forskrifter skal følges.

Skadeskyting.
Skadeskyting skal, i tillegg til de krav som forskriften setter, varsles styret for valdet snarest.

Ansvarlig for å ha godkjent ettersøksavtale kan være både jaktlag, jaktfelt eller hele valdet.
Velg det som er naturlig. Det er ingenting i veien for at valdet skriver ettersøksavtale som
gjelder alle. Avgift må da betales inn til valdet. I tillegg til felles avtale kan de som har
godkjente hunder bruke de ved ettersøk.

Overforing/bytting av kvote mellom jaktfelt.
Jaktfelt kan inngå avtale om overføring/bytting/sammenslåing av kvoten. Det skal i forkant
sendes melding til styret.

Overgang mellom jaktfelta. Fellesjakt/samjakt.
Det oppfordres til at det etableres samarbeide mellom jaktfelta slik at fellesjakt i deler av
jaktida kan utøves. Dette muliggjør en mye bedre utnyttelse av mulighetene som
bestandsplanen gir og vil føre til en høyere fellingsprosent. Slike avtaler kan inngås når som
helst mellom jaktfelta. Jaktfeltlederne skal sørge for at tillatelse til dette kan gis av alle
grunneierne i området og at alle jaktlag er varslet.

Felling av skadedyr.
Det oppfordres til at jaktfelt hvor det er stor skade på innmark/skog tillater at andre jaktfelt
slipper til for å felle deler av sin kvote her. Jaktfeltet som har skade må ha skutt egen kvote
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først. Denne fellingen må være målrettet slik at de riktige dyrene tas ut. Regler for
bytting/overføring av kvote følges.

Valdet kan etter søknad tildele skadedyr av kvote som de har i reserve.

Skade utenomjakttid meldes styret slik at søknad om felling av skadedyr kan sendes
viltnemda. Skadedyr kan belastes jaktfeltets kvote uansett tidspunkt på året fellingen fant sted.

Kontroll av felte dyr.
Skutte dyr rapporteres inn til den styret velger innen 24 timer etter felling. Varsel om hvem
som er kontrollør kommer i brev sammen med tildelingen til jaktfeltet. Hode av felte dyr skal
oppbevares i inntil 2 dager for eventuell kontroll. Etter kontroll blir hodet merket.

Feilskutte dyr.
Dyr som er skutt utover tildelt kvote på de enkelte jaktfelt må rapporteres inn til valdleder
straks slik at styret kan varsles og ta stilling til hva som skal gjøres med dyret.

RUTINER VED FEILSKYHNG.
Ved feilskyting skal ett av de tre punktene brukes. Melding skal gis til styret ved formannen.
Dyr som er felt feil skal slaktes på beste måte og tas vare på.

Felling av feil type dyr.
Dyret overtas av annet jaktfelt med tilsvarende dyr igjen på sin kvote. Dette bare dersom
de er villig til å motta dyret.
Dyret beholdes av jaktfeltet og trekkes/byttes på neste års kvote.
Det brukes av tilleggskvote som valdet har. Lovlig dyr trekkes da inn og mellomlegg i
kjøttverdi betales inn til styret. En bruker her gjennomsnittsvekter for de siste 2 år i
kommunen. Eksempel. Eldre kolle 61 kg, kvige 49 kg., kalv 28 kg., osv.

Felling av fiere dyr enn tildelt i jaktfeltet.
Forsøkes overtatt av jaktfelt som har tilsvarende dyr på sin kvote.
Dyret selges til inntekt for drift av laget.

Vedfelling avfeil dyr,men som blir ordnet etterpunkt 1 og 2 utloser ikke straffereaksjon.
Punkt 3utloser straffereaksjon.
Felling avjlere dyr en tildelt utloser straffereaksjon.

REAKSJONSBESTEMMELSER HJORT.

Vektgrenser ved feilskyting:
Max vektgrense for årskalv er satt til 40 kg.
Max vektgrense for 1 1/2 kolle er satt til 55 kg.

Skyter man eldre dyr i stedet for kalv skal det svares følgende avgift:
F.o.m. 41 kg t.o.m. 50 kg kr. 50,-/kg
over 50 kg kr. 150,4kg.
Skytter ilegges 1 gult kort ved skyting av dyr over 50 kg.

Skytes eldre kolle i stedet for kvige (1 1/2 år) skal det svares følgende avgift:
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F.o.m. 56 kg. t.o.m. 60 kg kr. 50.-/kg
over 60 kg. kr. 150,-/kg

Skytes eldre bukk i stedet for andre kategorier svares følgende avgift:
Bot kr. 5000,-. Dyret inndras og selges til inntekt i laget. Geviret blir også inndratt og
forsøkes solgt. Skytter ilegges 1 gult kort.

Har samme jeger/jaktlag 3 gule kort i et tidsrom på 5 år, kan disse utelukkes fra jakt 1 år.
Slike tilfeller tas opp i styret og styrebehandles.

Alle avgifter beregnes alltid fra vektgrensene for de respektive grupper. Eks. Feilskutt eldre
kolle på 65 kg. Til sammen 5 kg a kr. 50 = kr. 250,- + 5 kg a kr. 150,- = kr. 750,-
Sum = kr. 1000,-.

Dyr skutt utover årets totale kvote for driftsplanområdet kan ordnes ved å bruke av
ekstrakvote som driftsplanstyret sitter på.

Avgifter og reaksjoner på feilskyting elg.

Vektgrenser ved feilskyting:
Max. vektgrense for årskalv er satt til 100 kg.
Max. vektgrense for 1 1/2ku er satt til 150 kg.
Max. vektgrense for 1 1/2okse er satt til 150 kg.

Skytes eldre dyr i stedet for kalv svares følgende avgift:
f.o.m 101 kg t.o.m. 130 kg. kr. 75,- pr. kg.
over 130 kg. kr. 150,- pr. kg.
Skytter ilegges 1 gult kort ved skyting av dyr over 100 kg.

Skytes eldre ku i stedet for 1 1/2års ku svares følgende avgift:
f.o.m. 151 kg. t.o.m. 160 kg. kr. 75,- pr. kg.
over 160 kg. kr. 150,- pr. kg.

Skytes eldre ku i stedet for eldre okse blir avgiften som for eldre ku, jfr. pkt. ovenfor.

Skytes eldre ku på over 180 kg i stedet for kalv, ungdyr eller okse, vil neste ku i tildelingen til
jaktfeltet bli tildelt som kalv.

Skytes eldre okse istedet for 1 %års okse/ku svares følgende avgift:
Bot kr. 5000,-. Hele dyret også gevir blir dratt inn. Dyret skal forsøkes overtatt av andre
jaktlag som har tilsvarende dyr på kvoten. Hvis ikke blir det solgt til inntekt for laget. Neste
tildelte okse til jaktfeltet blir tildelt som kalv.
Skytter ilegges 1 gult kort.
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Har samme jeger/jaktlag 3 gule kort i et tidsrom av 5 år, kan disse utelukkes fra jakt i 1 år.
Slike tilfeller tas opp i styret for behandling.

Alder på dyr bestemmes ved å bedømme kjeve. Er det riktig alder på dyr som er for tunge er
det ikke feilskyting. Kontroll utføres av en person fra et annet jaktfelt enn det som har utført
feilen.

Tilbakemelding til jaktfeltene/grunneierne.
Styret skal melde tilbake til jaktfeltene om resultatene fra årets jakt, sett-hjort/sett elg
gjennomsnittsvekter, o.l.

NÆR1NGSDEL.

Næring og næringsutvikling er hvert enkelt jaktfelt eller enkeltgrunneiere/ grupper av
grunneiere sitt ansvarsområde. Dette omfatter utbyttefordeling fra årets jakt på
rettighetshaverne, salg av jakt, osv. Innen valdet er det i dag flere grunneiere som har utviklet
næring på jakt. Det er godt mulig å utnytte deler av kvoten og jakttida til næring og samtidig
opprettholde egenjakt og andre jakttradisjoner på resten av kvoten og jakttida. I dag skjer
dette på flere måter.

Valdet skal sørge for at det ikke legges hindringer i veien for de som ønsker å utvikle næring
på jakt.

ØKONOMIDEL FOR VALDET.

Valdet sikres driftsøkonomi ved en tilleggsavgift pr. fellingstillatelse på elg og hjort.

Årlig avgift settes til kr. 50,- for hjort og kr. 50,- for elg. Endringen i avgiften skal legges fram
for årsmøtet. Avgifta betales inn til styret sammen med fellingsavgift innen 5 dager etter
jakttidas slutt.

Finansiering av tiltak i plana.
Tiltak kan finansieres av egne midler og med tilskudd etter søknad til viltfondet i kommunen.
Dette kan være årlige kostnader eller spesielle tiltak som skal iverksettes.

Rullering/evaluering av plana.
Driftsplana evalueres hvert år på årsmøte i laget. Ved behov for endringer i bestandsdel tas
dette opp med viltnemnda i kommunen. Jaktregler, næringsdel og økonomisk del kan endres
på årsmøte i laget uten å sende det til kommunen for godkjenning.

Sted: - Dato:
),V
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lotA
for valdet for kommunen
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Fellingsresultat 2011




Tildelt FeltTildeltFelt




Nedkl Eldre bukk Eldre bukk E. kolleEldre kolle Nedkl




1 0 10




1 1 10




1 1 10




1 1 12 1




1 1 12




2 2 22




1 2 2 33




1 0 21




1 10 8 1210 1




80 83,33




Tildelt Felt TildeltFelt




Nedkl Eldre bukk E.bukk E. kolleEldre kolle Nedkl

Rødal 1 1 1 0




1 0




1 1 1 1




Halsen 1 0 1 0




1 0




1 0 1 0




Opdal 2 0 1 0




1 0




1 1 1 0




Nerland 1 1 2 0




1 0




1 2 1 2 1

Bergset 1 1 1 2 2 1 0




1 1 1 1




Helle/Hanset 3 1 2 1




2 0




2 0 2 1




Lange 4 3 3 1




3 3 1 2 2 3 3




Myklebostad 2 1 2 3




2 1




2 2 2 0




Sum 15 8 13 7




12 4




11 9 12 8




Felling %




53,3




53,8




33,3




81,8




66,7




Felt

%

16,67

20

33,33

100

116,67

45,45

75

30

58,7

Felt

%

60

0

16,67

83,3

100

27,27

80

70

57,1

Tildelt Felt Tildelt Tildelt Felt Tildelt Felt

Kalv Kalv Skrap Kvige Kvige Nedkl Sp.bukk Sp.bukk

Rødal 1 1 1 1 0 1 0

Halsen 1 0 1 0 1 0

Opdal 2 1 1 0 1 0

Nerland 2 3 1 0 1 0

Bergset 1 3 1 1 1 1 1 0

Helle/Hanset 3 1 2 0 2 0

Lange 3 3 1 3 1 1 4 3

Myklebostad 3 1 2 0 2 1

Sum 16 13 3 12 2 2 13 4

Felling % 81,3 16,67 30,77

Fellingsresultat 2012

Tildelt Felt Tildelt Tildelt Felt Tildelt Felt

Kalv Kalv Skrap Kvige Kvige Nedkl Sp.bukk Sp.bukk



Fellingsresultat2013




Tildelt

Kalv

Felt

Kalv

TildeltTildelt

SkrapKvige

Felt

Kvige Nedkl

TildeltFelt

Sp.bukk Sp.bukk Nedkl

Tildelt

E. bukk

Felt

E. bukk Nedkl

Tildelt

E. kolle

Felt

E. kolle Nedkl

Felt

%

Rødal 1 3 2 1 0




1 1




1 0




1 0




80

Halsen 1 1




1 1 1 1 0




1 0




1 1




60

Opdal 2 0




1 0




1 0




1 1




1 0




16,7

Nerland 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1




100

Bergset 1 1 0 1 2 1 1 1




1 1




1 1 1 120

Helle/Hanset 3 1




2 0




2 0




2 2




2 2




45,45

Lange 4 5 1 3 4 3 3 2 2 2 2




3 3




106,7

Myklebostad 2 0




2 3 1 2 2




2 2




2 0




70

Sum 16 13 4 12 11 7 13 7 3 11 10 1 12 8 1




Felling %




81,3




91,67




53,846




90,90909




66,6667




76,6

Kviga som var felt på Nerland, ble kassert pga. betennelse framme i bogen.



VEKTUTVIKLING

År Kalv U.kolle U. okse Bukk E.Kolle

2013




24,7 43,2 49,4 96,6 58,5

2012 3.periode 29,3 45,5 51,4 110,7 64,6

2011




25 40 50,6 94,9 60,1

2010




24,5 44,6 48,1 111,5 56,0

2009 2.periode 25,8 44,0 52,5 76,1 54,4

2008




24,8




2007




25,3




2006 1.periode 25,5 43,4 47,7 94,7 59,1
2005




27,8 45,7 55,4 103 60,7



 

Nesset kommune Arkiv: K40 

Arkivsaksnr: 2011/569-7 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 14/14 15.05.2014 

 

Nordstranda Viltforvaltningsområde - Bestandsplan for hjortevilt  2014 - 2016 

Vedlegg 

1 Driftsplan for Nordstranda Viltforvaltningsområde 2014  2016 

 

 

Rådmannens innstilling 

 
Det vises bestandsplan for Nordstranda Viltforvaltningsområde datert 29.04.2014. 

 

Nesset kommune godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 19, bestandsplan for 

Nordstranda Viltforvaltningsområde.  

  

Bestandsplanen for hjort gjelder for tre år, perioden 2014 – 2016, med følgende forutsetninger;  

 

 Hjort  

Årlig uttak settes 34 dyr, til sammen 102 dyr i avtaleperioden, med følgende avskytingsprofil 

 

 Eldre bukk Eldre kolle Spissbukk Kvige Kalv Samlet 

 18 % 18 % 21 % 18 % 25 % 100 % 

Årlig uttak 34 dyr 6 6 7 6 9 34 dyr 

 

 

 Elg – gjelder for 2 år  

Årlig uttak 8 dyr, til sammen 16 dyr, med følgende avskytingsprofil 

 

Årlig uttak 8 

 

Eldre okse Eldre ku Ungdyr hann Kvige Kalv Samlet 

 20 % 20 % 20% 20% 20% 100 % 

Årlig uttak 2 2 2 2 2 8 dyr 

 

 Rådyr 

Kvotefri jakt 

 

 



Saksopplysninger 

I henhold til § 19 i forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunene;  

« godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et bestandsplanområde godkjent 

for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Planen skal 

inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder 

og kjønn. Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent, jf. § 3. 

For bestandsplanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i fellingskvoten årlig fordeles 

på de enkelte valdene. Når godkjent bestandsplan foreligger, skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse 

for hele planperioden som valgfrie dyr. 

Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved vesentlig uforutsette 

endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i 

forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder. 

 

Nordstranda Viltforvaltningsområde med 53 671  dekar tellende ligger innenfor forutsetningene for å få 

godkjent en bestandsplan for hjort.  Valdet søker om ny 3 årig bestandsplan (2014 – 2017) for hjort, elg og 

kvotefri jakt på rådyr.   

 

 

 

 Nordstranda Viltforvaltningsområde  har hatt følgende fellingsresultat i perioden 2008 -2010,  hjort 

 

Kvote 44 årlig. 

Samlet 132 

Eldre bukk Eldre kolle Spiss 

bukk 

Kvige Kalv Samlet 

2008 3 4 7 2 3 19 – 43.2 % 

2009 4 2 5 5 2 18 – 40.9 % 

2010 3 4 8 5 9 29 – 65.9 % 

Samlet felling 10 10 20 12 14 66  - 50.0 % 

I % 15.2 % 15.2 % 30.0 % 18.2 % 21.1 %  

Målsetting 

driftsplan 2008 - 10 

( 20 %) (12 %) (22 %) (21 %) (25 %)  

 

Nordstranda Viltforvaltningsområde har hatt følgende fellingsresultat i perioden 2008– 2010,  elg 

Kvote 7 årlig. 

Samlet 21 

Eldre 

hanndyr 

Eldre 

hodyr 

Hanndyr 

1 ½ år 

 

Kvige Kalv Samlet 

2008 2 0 0 1 0 3- 42.8 % 

2009 0 0 1 1 1 3- 42.8 % 

2010 1 1 2 2 3 8 – 114 % 

Sum felling 3 1 3 4 4 14 – 66.7 % 

I % 21.4 % 7.1 % 21.4 % 28.6 % 21.4  

Målsetting 

driftsplan 2008 - 10 

(15 %) (15 %) (30%) (15 %) (25 %)  

 

 

 

 

 

 Nordstranda har hatt følgende fellingsresultat i siste driftsplanperiode for hjort i perioden 2011 – 2013 

 

Hjort – Samlet kvote 132 dyr i planperioden 2011 - 2013 

Årlig uttak 44 

 

Eldre bukk Eldre kolle Spissbukk Kvige Kalv Samlet 



 16 % 16 % 22 % 21 % 25 %  

Samlet avskyting 

3 år 

9 dyr 11 dyr 13 dyr 9 dyr 8 dyr 50 dyr 

Avskytingsprosent 18 % 22 % 26 % 18 % 16 % 100 % 

 
 

 Avskyting av elg i perioden 2011 – 2013. 

 

Årlig uttak 8 dyr, til sammen 24 dyr i avtaleperioden, med følgende avskytingsprofil 

 

Kvote 8 årlig. 

 

Eldre 

hanndyr 

Eldre 

hunndyr 

Hann 1 ½ 

år 

Kvige Kalv 

% 20 % 20 % 20 % 10 % 30 % 

Felt til sammen 15 

dyr 

3 dyr 4 dyr 3 dyr - 5 kalver 

Avskyting % 20 % 27 % 20 % - 33 % 

 

Det søkes og videreføring av kvotefri jakt på rådyr. 

Vurdering 

Nordstranda Viltforvaltningsområde søker om å få videreføre bestandsplan for elg med årlig uttak av 8 

dyr. I henhold til § 19 i forskrift om forvaltning av hjortevilt er kravet for å inngå bestandsplan for elg 20 x 

minstearealet.  

 

TNM godkjent i sak 016/2013  bestandsplanen (elg) for ytre Nesset storviltvald frem til og med 2015. Ut fra 

hensyn til likebehandling mener rådmannen en bør akseptere Nordstranda sin bestandsplan for elg, for to år. 

Tross i at dette ikke er i tråd med gjeldene forskrift.  Da har rettighetshaverne noe tid på seg til å gjøre 

sonderinger med tanke på å lage en bestandsplan for et større geografisk område.  

 

Rådmannen vil påpeke at det ikke har vært særlig stor forskjell for valdet om en får årlig tildeling fra kommunal 

viltforvaltning, da de tre siste årene ikke er blitt skutt full kvote. Det ligger selvsagt noe større fleksibilitet i en 

avskytingsavtale.   

 

Når det gjelder avskyting av hjort kan avskytingsavtalen gjelde for 3 år. Valdet har nå redusert årlig 

kvote fra 44 til 34 dyr. Rådmannen er av den oppfatning at valdet burde ha redusert årlig kvote 

ytterlige. Dette med bakgrunn i at de tre siste årene ble skutt henholdsvis 20, 22 og 16 dyr (2013) i 

valdet. Valdet dekker kanskje det området i Nesset som har minst tilhold av hjort.  

 

I avsluttet driftsperiode ble avskytingsprosenten for kalv 16 %, mens i avtalen skal den være 25 %. 

Valdet bør derfor ha større fokus på kalveskyting i neste 3 års periode.   

Økonomiske konsekvenser 

Ingen  

 

Betydning for folkehelse 

Jakt er positiv aktivitet for folkehelsa.  

 



Driftsplan for Nordstranda Viltforvalningsområde

2014 —2016 ZOti /.-Loc)

Tellende areal for elg / hjort og rådyr er 53671 da.

Bestandsplan elg

Målsetting:

Grunneierne vil ikke ha stor elgstamme innenfor Nordstranda Viltforvaltningsområde, men en

økning fra dagens nivå ønskes.

Planlagt avskytning på alder og kjønn i perioden. Forvaltingsområdets styre

vil forsøke å holde tilbake noen dyr utover det som tildeles jaktfeltene. Dette for å

kunne rette opp eventuelle feilskytinger, kompensere for skrapdyr eller for å kunne

håndtere en plutselig utilsiktet økning av stammen.

Prosentvis avskyting i perioden

Ar Hann 2 34+ Ho 2 34+Hann 1 hA Ho 1 1/2 Kalv Sum

2014 20 20 13 13 34 100

2015 20 20 13 13 34 100

2015 20 20 13 13 34 100

Avskyting antall dyr i perioden

År Hann 2 34+ Ho 2 34+ Hann 1 1A Ho 1 1A Kalv Total

i 2014 2 2 1 1 2 8

2015 2 2 1 1 2 8

2016 2 2 1 1 2 8



For å premiere uttak av små dyr har vi innført skrapdyrvekt.

Skrapdyr:

Kalvunder45 kg.Trekkesikke i kvoten. Dengår av kvotensomlaget holdertilbake.

Ho 11,4år under80 kg.Trekkessomkalv i kvoten.

Hann 1 'Aår under90 kg.Trekkessomkalv i kvotern.

Ho 2 %+ under 110 kg.Trekkessom Ho 11/2år i kvoten.

Hann2 IA+ under 120 kg.Trekkessomhann 1 'A år 1kvoten.

Dyr somtas ut somskrapdyrbyttes mot tilleggskvotesomlagethar. På

fellingsrapportenrapporteresriktigalder.

Kjeveogtannsett bestemmeralder på dyret.

Bestandsplan Hjort

Målsetting hjort:

Forvaltehjorteviltet på en bærekraftigmåte samtidigmed at beiteskadenepå

skogog innmarkholdespå et akseptabeltnivå.

Opprettholde hjortebestanden.

Gjennomavskytingsørgefor at stammen har en naturligfordelingpå alder og

kjønn.

Over tid skalforvaltningenom mulig,byggeopp ressursenei svakeområder slikat

bestandeneblir jevnest muligfordelt utover i valdet.

Samarbeidetskalikke leggehindringeri veien for de jaktfeltene, enkeltgrunneierne

eller grupperav grunneleresomønskerå utvikle utmarksnæringpå sine

eiendommer.

Status.Planforutsetningerogbestandsdata.



Avskytingsplanhjort.

I Nordstranda Viltforvaltningsområde vil en forsøke å opprettholde nåværende

hjortestamme. Dette gjøres med å vri avskytingen mer over på 11Aår gamle dyr og

forsøke å spare på eldre ho og eldre hann. Forvaltingsområdets styre vil forsøke å

holde tilbake noen dyr utover det som tildeles jaktfeltene. Dette for å kunne rette

opp eventuelle feilskytinger, , kompensere for skrapdyr eller for å kunne håndtere

en plutselig utilsiktet økning av stammen.

Prosentvis avskyting i perioden

År Hann 21A+ Ho 21A+ Hann 1 'A Ho 11A Kalv Sum

2014 18 18 21 18 25 100

2015 18 18 21 18 25 100

2016 18 18 21 18 25 100

Avskyting antall dyr i perioden

År Hann 21A+ Ho 21A+ Hann 11A Ho 1 1/2 Kalv Total

2014 6 6 7 6 9 34

2015 6 6 7 6 9 34

2016 6 6 7 6 9 34

For å premiere uttak av små dyr har vi innført skarpdyrvekter.

Skrapdyr:

Kalv under 18 kg. Trekkes ikke i kvoten. Den går av kvote som laget holder

tilbake.

Ho 1 1/2 år under 35 kg. Trekkes som kalv i kvoten.

Hann 11/2år under 40 kg. Trekkes som kalv i kvoten

Ho 234 år + under 47 kg. Trekkes som Ho 1 1A år i kvoten

Hann 21Aår + under 52 kg. Trekkes som Hann 11Aår i kvoten.



Dyr som tas ut som skrapdyr byttes mot tilleggskvote som laget har.

På fellingsrapporten rapporteres riktig alder.

Kjeve og tannsett bestemmer alder på dyret.

Bestandsplan Rådyr

Valdet ønsker å opprettholde nåværende bestand.

Nordstranda Viltforvaltnigsområde ønsker ikke rettet avskyting på rådyr.

Det tas ut totalt 15 dyr årlig som styret tildeler jaktfeltene.

En enkel jaktregel innføres:

Kalv / kje skytes før rå eller rå spares der det er lite dyr.

Tiltak

Registrering / Overvåking av bestand.

" Sett hjort" og" Sett elg" skjema føres av alle jaktlag samt enkeltjegere.

Skjema skal leveres innen 10 dager etter jakttidas slutt.

Vektregistrering elg / hjort.

Felte dyr skal veies innen 24 timer etter felling og føres inn på skjema.

Vårtelling.

Valdet skal delta som før i den kommunale vårtellinga. Iverksettes av viltnemda.

Andre tiltak.

I planperioden kan det komme frem andre tiltak som kan iverksettes. Dette kan være

beiteregistreringer, beiteforsterkende tiltak i skogbehandlingen, utsetting av saltstein,

bygging av jakttårn for bedre sikkerhet, stimulere til felling av rev og lignende.



Regler for jakt og samarbeide

De krav som myndighetene setter gjennom de til enhver tid gjeldende lover

og forskrifter skal følges.

Skadeskyting.

Skadeskyting skal, i tillegg til de krav som forskriften setter, varsles styret for valdet

snarest.

Ansvarlig for å ha godkjent ettersøksavtale kan være både jaktlag, jaktfelt eller hele

valdet. Velg det som er naturlig. Det er ingenting i vegen for at valdet skriver

ettersøksavtale som gjelder alle. Avgift må da betales inn til valdet. I tillegg til felles

avtale kan de som har godkjente hunder bruke de ved ettersøk, dersom dette

godtas av valdets ettersøksekvipasje.

Overføring / bytting av kvote til annet jaktfelt.

Søknad om dette sendes styret. Styreleder har i samråd med minst en av de andre faste

styresmedlemmer anledning til å overføre kvote fra et jaktfelt til et annet.

Overgang mellom jaktfelta. Fellesjakt / samjakt.

Det oppfordres til at det etableres samarbeid mellom jaktfelta slik at fellesjakt i deler av

jakttiden utøves. Dette muliggjør en mye bedre utnyttelse av mulighetene som

driftsplanen gir og vil før til en høyere fellingsprosent. Slike avtaler kan inngås når som

helst mellom jaktfelta. Jaktfeltlederne skal sørge for at tillatelse til dette kan gis av alle

grunneierne i området og at alle jaktlag er varslet.

Skalkvote overføresmå regel om overføring/ byttingfølges.

Felling av skadedyr.

Det oppfordres til at jaktfelt hvor det er stor skade på innmark / skogtillater at andre

jaktfelt slipper til for å felle deler av sin kvote her. Alternativt kan jaktfelt som er utsatt for

beiteskade gjøre dette selv, men må levere fra seg dyret til andre felt. Jaktfelt som har

skade må ha skutt egen kvote først. Denne fellingen må være målrettet slik at de riktige

dyrene tas ut. Regler for bytting / Overføring av kvote følges.

Valdetkan etter søknadtildeleskadedyrav kvotesomde har i

reserve.



Kontroll av felte dyr.

Skutte dyr rapporteres inn til den styret velger innen 24 timer. Varsel om hvem som er

kontrollør kommer i brev sammen med tildelingen til jaktfeltet. Hodet av felte dyr skal

oppbevares i 48 timer for eventuell kontroll. Bringes hode og slakt ut av viltlagets område

før det er gått 48 timer, plikter jeger/ jaktlag først å fremvise dette til kontrolløren dersom

han ber om det.

Etter kontroll blir hodet merket.

Feilskutte dyr.

Dyr som er skutt utover tildelt kvote på de enkelte jaktfelt må rapporteres inn til

jaktfeltleder straks slik at styret kan ta stilling til hva som skal gjøres med dyret.

Rutiner ved feilskyting.

Styret i valdet ved formannen skal følge rutinene ved feilskyting etter prioritert liste. Dyr

som er felt feil skal slaktes på beste måte og tas vare på.

Felling av feil type dyr, eller flere enn tildelt.

Dyret overtas av annet jaktfelt med tilsvarende dyr igjen på sin kvote. Dersom

ingen av disse er villig til å motta dyret, tildeles dyret allikevel et av disse feltene

etter loddtrekning. Dersom et felt som er tildelt etter slik loddtrekning fortsatt

nekter å motta trekkes et tilsvarende dyr fra deres tildeling.

Det brukes av tilleggskvote som valdet har. Lovlig dyr trekkes da inn og

mellomlegget i kjøttverdi betales inn til styret. En bruker her gjennomsnittsvekter

for dyr i området. Eksempel: Hjort Eldre kolle 57 kg, kvige 45 kg, kalv 25 kg. osv.

Dyret selges til inntekt for drift av laget.

Ved alle typer felling av feil dyr brukesreaksjonsbestemmelser.



Avgifter og reaksjoner på feilskyting elg.

Vektgrenser ved feilskyting:

Max.vektgrense for årskalv er satt til 90 kg.

Max. Vektgrense for 11Aårs kvige er satt til 125 kg.

Skytes eldre dyr i stedet for kalv svares følgende avgift:

f.o.m. 91 kg. t.o.m. 120 kg. Kr. 75,- pr. kg

over 120 kg. Kr.150,- pr. kg

Skytes eldre ku i stedet for 1 1/2års kvige / okse, svaresfølgende avgift:

f.o.m. 135 kg. t.o.m. 145 kg. Kr. 75,- pr. kg

over 145 kg. Kr. 150,- pr. kg

Skytes eldre ku i stedet for eldre okse blir avgiften som for eldre ku jfr. Pkt. ovenfor.

Skytes eldre ku på over 160 kg. I stedet for kalv, ungdyr eller okse kommer følgende

reaksjon:

Hele dyret blir dratt inn. Dyret tildeles etter loddtrekning andre jaktfelt som har

tilsvarende dyr på kvoten. Hvis ingen har dette blir det solgt til inntekt for laget. Neste

tildelte ku til jaktfeltet blir tildelt som kalv. Skytter ilegges gult kort.

Skytes eldre okse i stedet for 11Aårs okse / ku svares følgende avgift:

Bot kr. 1000,-. Hele dyret blir dratt inn. Dyret tildeles etter loddtrekning andre jaktfelt

som har tilsvarende dyr på kvoten. Hvis ingen har dette blir det solgt til inntekt for laget.

Neste tildelte okse til jaktfeltet blir tildelt som kalv. Skytter ileggesgult kort.

Har samme jeger / jaktlag 3 gule kort i et tidsrom på 3 år, kan disse utelukkes fra jakt 1 år.

Slike tilfeller tas opp i styret og styrebehandles.



Avgifter og reaksjoner på feilskyting hjort.

Vektgrenserved fellskyting:

Max. vektgrense for årskalv er satt til 38 kg.

Max. Vektgrense for 1 'Aårs kolle er satt til 52 kg.

Skyteseldre dyr 1stedet for kalvsvaresfølgendeavgift:

f.o.m. 39 kg t.o.m. 48 kg Kr. 50,- pr.kg

Over 48 kg. Kr. 150,- pr.kg

Skytter ilegges 1 gult kort ved skyting av dyr på over 48 kg.

SkytesHodyr2 1/2+ i stedetfor Ho 11/2svaresfølgendeavgift:

f.o.m. 53 kg. t.o.m. 57 kg. Kr. 50,- pr. kg

over 57 kg. Kr.150,- pr. kg

Skyteseldre bukki stedetfor andre kategoriersvaresfølgendeavgift:

Bot kr. 1000,-. Dyret inndras og selges til inntekt for laget. Skytter ilegges 1 gult kort.

Har samme jeger / jaktlag 3 gule kort i et tidsrom på 3 år, kan disse utelukkes fra jakt 1 år.

Slike tilfeller tas opp i styret og styrebehandles.

Alle avgifter beregnes alltid fra vektgrensene for de respektive grupper. Eks.feilskutt eldre

kolle på 62 kg.

Til sammen 5 kg a kr. 50,- = kr. 250,- + 5 kg. a kr. 150,- = Kr. 750,- Sum = 1000,-

Dyr skutt utover årets totale kvote for driftsplanområdet kan ordnes ved å bruke av

ekstrakvote som driftsplanstyret bør sitte på.

Tilbakemelding til Jaktfeltene / grunneierne.

Styret skal melde tilbake til jaktfeltene om resultatene fra årets jakt, sett hjort / sett elg,

gjennomsnittsvekter og lignende.



Næringsdel.

Næring og næringsutvikling er hvert enkelt jaktfelt eller enkeltgrunneiere / gruppe av

grunneiere sitt ansvarsområde. Dette omfatter utbyttefordeling fra årets jakt på

rettighetshaverne, salg av jakt osv. Innen valdet er det i dag flere grunneiere som har

utviklet næring på jakt. Det er godt mulig å utnytte deler av kvoten ogjakttida til næring

og samtidig oppretthilde egen jakt og andre jakttradisjoner på resten av kvoten og

jakttida. I dag skjer dette på flere måter.

Valdet skal sørge for at det ikke legges hindringer i veien for de som ønsker å utvikle

næring på jakt.

økonomidel for valdet.

Valdets sikres driftsøkonomi ved en tilleggsavgift pr. fellingstillatelse på elg og hjort.

Årlig avgift settes til kr. 100,- for hjort og kr. 0,- for elg.

Endringen i avgiften skal legges frem for årsmøtet.

Avgifta betales inn til styret Innen 20 dager etter at tildelinger motatt.

Finansieringav tiltak i plana.

Tiltak kan finansieres av egne midler og med tilskudd etter søknad til viltfondet i

kommunen. Dette kan vær årlige kostnader eller spesielle tiltak som skal iverksettes.

Rullering/ evaluering.

Driftsplana evalueres hvert år på årsmøtet i laget. Ved behov for endringer i

bestandsplanen tas dette opp med viltnemda i kommunen. Jaktregler, næringsdel og

økonomisk del kan endres på årsmøte i laget.

Sted: Tie de #'9 7-1 —/ Dato

For valdet for kommunen

Ove 041



 

Nesset kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2013/943-38 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 15/14 15.05.2014 

 

Kjøring på barmark - Minigraver - Kvennsetfjellet 

Vedlegg 

1 Søknad om kjøring på barmark på Meisalfjellet 

2 Kart - Kvennsetfjellet hytteområde 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av  fra Geir Olav Aarstad.  

 

I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis 

det tillatelse til å kjøre med en liten minigraver fra Meisaldammen og frem til hyttetomtene 13 og 14 i 

Kvennsetfjellet hyttefelt. Kjøring må skje etter tidligere kjørespor.   

  

Tillatelsen gjelder kjøring en tur. Da det er vesentlig at det kjøres når det er tørt gjelder søknaden frem 

til 20.09.2014. Det må foreligge godkjent byggetillatelse før kjøring kan skje.   

 

Det tillates ikke kjøring på søndag. Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje. 

 

 

Saksopplysninger 

Geir Olav Aarstad søker om å få kjøre med en liten minigraver med gummibelter. Det er tenkt kjørt 

etter den gamle anleggsveien og frem til hyttetomt merket 13 og 14 i reguleringsplan for Kvensetfjellet 

hytteområde, som ble vedtatt i k-sak 009/14. 

 

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 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 

Det er i dag ennå synlig kjørespor på Kvennsetfjellet etter tidligere anleggsdrift i området. Det er 

derfor viktig at en har en restriktiv holdning til barbarkkjøring slik at det ikke utvider nye 

kjøresportraser i området.  

 

Det som er vesentlig, og som søker har påpekt, er at kjøring finner sted når det er tørt. Videre har søker 

tenkt å bruke en liten minigraver og foreta kjøring på en hverdag. Rådmannen mener de forutsetninger 

som søker har nevnt gir grunnlag for å kunne gi tillatelse til kjøring. 

 

Naturmangfoldloven §§ 8-12, jfr § 7 

Tiltaket kan ikke sees ha noen negativ virkning på naturmangfoldet under forutsetning av at det kjøres 

på tørt terreng og begrenset antall turer/dager.  Kjøring skal skje i et regulert hyttefelt.   

Søknaden gjelder en liten minimaskin med gummibelter.  

Økonomiske konsekvenser 

Ingen vesentlige. 

 

Betydning for folkehelse 

Det tillates ikke kjøring på søndager. Meisalfjellet er et populært turområde og av den grunn bør en 

unngå kjøring på barmark på lørdager og søndager.  



Hei
Jeg og min kollega har reservert tomt nr 13 og 14 i regulert hyttefelt på Meisal fjellet for bygging av hytte. Vi 
planlegger å bygge hyttene på pelefundament, og i den forbindelse så ønsker vi å bruke en liten minigraver 
som er selvgående på gummibelter. Denne maskinen setter minimalt med spor etter seg, siden den er veldig 
liten og lett i seg selv. Traseen vi planlegger å bruke, er etter den gamle anleggsveien som tidligere ble brukt 
i forbindelse med utbyggingen der oppe. Selvfølgelig vil vi ta hensyn til at det vil bli kjørt i den tørreste 
perioden, og gravingen vil skje på hverdag for å gi minst mulig sjenanse for de andre hytteeierne der oppe.

Jeg ser frem til et snarlig svar. 

Mvh.
Geir Olav Aarstad.
6460 Eidsvåg.
90735142
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Nesset kommune Arkiv: M50 

Arkivsaksnr: 2009/1150-30 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 16/14 15.05.2014 

 

Hytterenovasjon - endring av vedtak i K-sak 44/10 

Vedlegg 

1 Ny renovasjonsforskrift for RIR-kommunene - endelig vedtak 

2 Reglement for fritak/reduksjon i kommunale gebyr 

3 Innføring hytterenovasjon  - utsatt frist 

4 Vedtatt reglement for fritak/reduksjon i kommunale gebyr 

5 Hytterenovasjon - vedtak i K sak 44/10 

 

 

Rådmannens innstilling 

Vedtak i K-sak 44/10 endres.  

 

Nesset kommunestyre vedtar at det skal innføres tvungen renovasjon for hytter/fritidshus i hele 

kommunen, jfr. Forurensingsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6 § 30 og forskrift om tvungen 

renovasjon mv i RIR-kommunene vedtatt i sak 151/11 kommunestyremøte 8.12.11.  

 

For hytte- og fritidsrenovasjonsordningen betales årlig en avgift som blir fastsatt av kommunestyret.  

 

Ordningen gjennomføres fra og med 01.07.2014. 

 

 

Saksopplysninger 

Følgende vedtak ble fattet av i Nesset kommunestyre i møte 20.05.2010: 

 

Det vises til forskrift om tvungen renovasjon mv i RIR-kommunene vedtatt i Nesset kommunestyre i 

k-sak 113/98, av 27.10.98. 

 

I medhold av Forurensingsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6 § 30, vedtar Nesset kommunestyre at det 

skal innføres tvungen renovasjon for hytter/fritidshus i hele kommunen i et geografisk avgrenset 

område begrenset opp til kote 300 moh. 



Hytter / fritidseiendommer over kote 300 moh fritas for tvungen renovasjon så fremt de er knyttet til 

renovasjonsordningen i RIR med minst et husholdningsabonnement. 

For hytte- og fritidsrenovasjonsordningen betales årlig en avgift som blir fastsatt av kommunestyret. 

 

Ordningen gjennomføres fra og med året 2011. 

 

Innføringen av hytterenovasjon for hytter/fritidshus under 300 moh ble utsatt til 01.07.2011, jfr K-

sak12/11 den 03.02.11.  

 

Ny forskrift om tvungen renovasjon for RIR-kommunene, Møre og Romsdal trådte i kraft 11.07.13. 

Denne forskriften ble vedtatt av Nesset kommunestyre i sak 41/13 møte 30.05.13.   

 

Videre har Nesset kommune vedtatt et eget reglement for fritak/reduksjon i kommunale gebyr, K-sak 

151/11.  

 

Grunnen til at kommunen innførte reglement for fritak/reduksjon i kommunale gebyrer var mellom 

annet at Nesset kommune stadig fikk inn søknader om fritak for eller søknad om reduserte kommunale 

gebyr. Årsakene til søknad om fritak var mange. Typiske eksempler er: 

 

 fritidsbolig er ikke i bruk 

 beboer har fått fast plass på institusjon 

 bolig er under renovering 

 bolig er midlertidig fraflyttet 

 bygningen er ikke beboelig/egnet til varig opphold 

 

Søknadene ble tidligere behandlet etter skjønn og retningslinjer gitt i forskrift om tvungen renovasjon. 

For å oppnå en større grad av likebehandling og forutsigbarhet for brukerne, var det ønskelig å 

utarbeide et reglement for saksbehandling ved søknad om fritak/reduksjon av kommunale gebyr. Et 

slikt reglement mente en ville gjøre saksbehandlingen enklere. 

 

I henhold til forskrift, er det tvungen renovasjon for bebygd eiendom.  

 

Av vedtatte reglement går det fram at det ikke skal gis fritak for gebyr, hverken for bolig, fritidshus 

eller setrer, med mindre de er dokumentert ubeboelige. Det åpnes for unntak for fraflyttede boliger 

under særlige forhold. Under renovering som fører til at bolig, fritidshus eller seter er ubeboelig i 

minimum 6 mnd., kan det gis fritak. Fritak gjelder uansett for maks. 24 måneder av gangen uansett 

grunn og eier plikter å melde fra om fritaksgrunnen frafaller i løpet av den tiden. Eiere av 

fritidseiendom i Nesset over 300 moh, slipper renovasjonsgebyr dersom han/hun har minst 1 

standardabonnement i RIR fra før. For boliger der det ønskes redusert gebyr, kreves det at boligens 

status endres til fritidsbolig. Det må søkes særskilt om dette. 

Fritidsbolig/seter har allerede laveste gebyrsats og noen videre reduksjon kan ikke gis. 

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigmelding utløser renovasjonsgebyr. 

 

Nesset kommune har etter at vedtak om innføring av hytterenovasjon og reglement for fritak/reduksjon 

i kommunale gebyrer mottatt en rekke henvendelser og klager fra hytteeiere som hevder at kommunen 

driver med usaklig forskjellsbehandling. Flere hevder at kommunen ikke har adgang til å frita 

hytte/fritidseiendommer over kvote 300 moh for tvungen renovasjon med den begrunnelse at de alt er 

knyttet til renovasjonsordningen i RIR.  

 

Det er i dag registrert 560 avtaler om hytterenovasjon. Av disse er det registrert 30 hytter over 300 

moh. som ikke har et standardabonnement i RIR. Disse 30 har i dag fått pålegg om å betale 

hytterenovasjon. Renovasjonsavgiften er kr 1598 pr hytte, totalt kr 47.940 for 30 hytter. Hvor mange 



hytter som har en beliggenhet over 300 moh og som har et standardabonnement i RIR har vi ikke pr i 

dag oversikt over.  

 

Etter forurensningsloven § 34 er kommunen pålagt å fastsette gebyrer til dekning av kostnader 

forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, 

etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både 

kapital- og driftskostnader. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle 

må gebyret ikke overstige kommunens kostnader. 

Vurdering 

Utgangspunktet er at kommunen har en plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall. Dette 

følger av forurensningsloven § 30 første ledd. Husholdninger er alle typer eiendommer med privat 

husholdning, også fritidseiendommer. Utgangspunktet er at eiendommen skal gi beboerne rom for 

hvile og anledning til matstell. Forurensningsloven § 30, 2.ledd åpner for unntak fra tvungen 

renovasjon.  

 

For det første kan kommunen bestemme at det skal være kommunal innsamling av avfall bare i 

tettbygde strøk. Dette innebærer at områder utenfor tettbygde strøk kan unntas fra tvungen renovasjon. 

Gjøres det et slikt unntak for tvungen renovasjon for eiendommer utenfor tettbygd strøk, må det gjelde 

for alle eiendommene i området, både eiendommer for fastboende og fritidseiendommer.   

 

For det andre kan kommunen etter søknad gi fritak fra tvungen renovasjon for den enkelte eiendom i 

medhold av § 30 andre ledd siste setning. Denne bestemmelsen forstås slik at det kun er objektive 

trekk ved eiendommen som kan gi grunnlag for slikt fritak fra tvungen renovasjon.  

 

I samsvar med dette har Miljøverndepartementet i sin retningslinje til kommunene om 

forurensningsloven (rundskriv T-18/83) pkt. 4.1.3 uttalt at fritak etter søknad kan være aktuelt for 

eiendommer som er "fjerntliggende eller ligger vanskelig tilgjengelig" (se s. 51). I samme rundskriv 

fremkommer det at kommunen ikke kan velge å gi generelt fritak til bestemte brukergrupper, som 

f.eks. innenbygds hytteeiere eller jordbrukseiendommer. Spesielle forhold ved den enkelte eier eller 

bruker av eiendommen, som for eksempel at eieren har boligeiendom og fritidseiendom i samme 

kommune, er dermed ikke grunnlag for fritak.  

 

Sivilombudsmannen har vurdert muligheten til å gi unntak fra tvungen hytterenovasjon i flere saker. 

Under følger en vurdering av to saker. Disse sakene omhandler to ulike problemstillinger, men må 

leses i sammenheng for å få et helhetlig bilde av anledningen til å unnta fritidseiendommer fra tvungen 

renovasjon.  

 

Somb-1996-69  

 

Saken gjaldt fritaksordning for hytteeiere med fast bostedsadresse i renovasjonsområdet 

(eierkommunene til Sunnfjord Miljøverk (SUM-kommunene)). Det var ikke etablert tilsvarende 

fritaksordning for andre hytteeiere. Klageren, som ikke hadde fast bostedsadresse i 

renovasjonsområdet, hadde fått avslag på sin søknad til kommunen om fritak fra hytterenovasjon. 

Sivilombudsmannen konkluderte med at avslaget ikke var i samsvar med forurensningsloven § 30 om 

muligheten til å gjøre unntak for «bestemte eiendommer» og med det likhetsprinsippet som gjelder for 

offentlig forvaltning.  

 

Sivilombudsmannen viser i sin uttalelse til at det fremgår av forurensningsloven § 30 andre ledd at 

kommunen etter søknad kan unnta «bestemte eiendommer» fra den kommunale innsamlingen. Det er 

således eiendommen som kan få fritak fra den tvungne renovasjonsordningen, og det må det vurderes 

om de objektive forholdene knytte til eiendommen gir grunn til fritak. Sivilombudsmannen viser til 



ovenfor nevnte rundskriv fra Miljøverndepartementet, og konkluderer med at det ikke er rettslig 

grunnlag i forurensningsloven § 30 for en helt generell fritaksordning for de hytteeierne som bor i 

SUM-kommunene, mens de hytteeierne som bor utenfor SUM-kommunene ikke har mulighet til å få 

fritak fra ordningen.  

 

Somb 2008/1975 

 

Denne saken gjaldt spørsmål om tvungen hytterenovasjon for hytter i tettbygd strøk, og om det var 

usaklig forskjellsbehandling i forhold til fritak for tvungen hytterenovasjon i annet avgrenset 

geografisk område utenfor tettbygd strøk.  

 

Sivilombudsmannen tar ikke i avgjørelsen stilling til spørsmålet om forskjellsbehandling mellom 

hytteeiere i samme geografiske område, utfra om de har boligeiendom i renovasjonsområdet eller ikke. 

Dette spørsmålet er vurdert i ovenfor nevnte sak, Somb-1996-69. Det vises for øvrig til rundskriv t-

18/83 fra Miljøverndepartementet (se over). 

 

I denne saken hadde Kvinesdal kommune forklart at forskjellen i renovasjonsordningen for de ulike 

geografiske områdene var at områdene med tvungen hytterenovasjon var tettbygde, mens områdene 

som var unntatt fra tvungen renovasjon består av mer spredt bebyggelse. Det var altså objektive 

forhold ved hytteeiendommenes beliggenhet som begrunnet reguleringen. Sivilombudsmannen 

vurderte det da slik at fordi det i saken var avgjørende hvor hytteeiendommen lå, og ikke hvor 

hytteeieren hadde fast bostedsadresse, måtte kommunens ordning sies å være i samsvar med 

kommunens adgang til å frita bestemte «eiendommer» i forurensningsloven § 30 annet ledd annet 

punktum. Ordningen kunne heller ikke sies å innebære noen usaklig forskjellsbehandling mellom 

hytteeiendommene i områdene som ikke hadde tvungen renovasjon og hytteeiendommene i området 

som hadde det.  

 

De to uttalelsene fra Sivilombudsmannen gir til sammen et bilde av adgangen til å gi fritak for tvungen 

hyttrenovasjon som er i tråd med forurensingsloven § 30 andre ledd og likhetsprinsippet som gjelder 

for offentlig forvaltning. 

 

Kort oppsummering: 

 

 Kommunen har plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall (alle typer eiendommer 

også fritidseiendommer) 

 Kan bestemme at det skal være innsamling bare i tettbygd strøk 

 Kan etter søknad gi fritak far tvungen renovasjon 

o Kun objektive trekk ved eiendommen som kan gi grunnlag fritak 

o Kan ikke velge å gi generelt fritak for bestemte brukergrupper (f.eks eier har 

boligeiendom og fritidseiendom i samme kommune gir ikke grunnlag for fritak) 

  

Ut fra ovenstående og etter en samlet vurdering er rådmannen kommet til at vedtak i K-sak 12/11 er i 

strid med forurensingsloven § 30 om mulighet til å gjøre unntak for bestemte eiendommer og med 

likhetsprinsippet som gjelder for offentlig forvaltning. Det er de objektive forhold knyttet til 

eiendommen som kan gi grunnlag for fritak, ikke om du har fast bostedsadresse i renovasjonsområdet 

eller at du er knyttet til renovasjonsordningen i RIR.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Kostnader kommunen har i forbindelse med tvungen renovasjon skal fullt ut dekkes inn gjennom 

gebyrer. Velger en å frita de 30 hyttene som i dag er pålagt å betale renovasjonsgebyr vil det får liten 

økonomisk betydning for de andre abonnementene. Dersom kommunen velger å innføre tvungen 



renovasjon for alle hytter/fritidshus i hele kommunen kan det føre til et lavere gebyr for alle 

abonnementene.  

 

Betydning for folkehelse 

Miljømessige konsekvenser. 



Nesset kommune Arkiv: M50

Arkivsaksnr: 2011/46-8

Saksbehandler: Ellen Undseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 11/13 23.05.2013

Nesset kommunestyre 30.05.2013

Ny renovasjonsforskrift for RIR-kommunene - endelig vedtak

Vedlegg
1 Ny forskrift
2 Høringsuttalelse, Nesset kommune
3 Høringsuttalelse, Molde kommune
4 Høringsuttalelse, Aukra kommune
5 Høringsdokument
6 Høringsuttalelse MEF (Maskinentreprenørenes forbund)

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar ny renovasjonsforskrift som framlagt. 

Forskriften trer i kraft så snart alle RIR-kommunene har gjort tilsvarende vedtak, og forskriften er 
kunngjort i Norsk Lovtidend.

Saksopplysninger

I henhold til Forurensningsloven (§ 30) kan kommunen fastsette egen forskrift for renovasjon. RIR-
kommunene har hatt en slik forskrift siden oktober 1999. Det sentrale lovverket er endret siden da, det 
samme har praksis på noen av områdene som forskriften regulerer. Det er derfor nødvendig å revidere 
forskriften. I følge selskapsavtalen for RIR IKS skal eierkommunene ha likelydende forskrifter for 
renovasjon.

Den største endringen i den nye forskriften er at tømming av slamavskillere, tette tanker mv. er tatt ut 
og vil komme i egen forskrift. Arbeidet med en egen slamforskrift er ikke sluttført, slik at denne vil 
komme til vedtak senere, etter en ny høringsrunde. Som det framgår av høringsuttalelsen fra Molde 
kommune kan det være hensiktsmessig å se behovet for oppfølging/tilsyn med de private avløpsanlegg 
og ansvar for utslippstillatelser sammen med tømming av slike anlegg.



Ellers er forskriften forenklet mest mulig. Bl.a. er 7 sider med kommentarer til den forrige forskriften 
tatt ut. I forbindelse med den juridiske kvalitetssikringen framgår det at kommentarene bare er å 
betrakte som interne retningslinjer for RIRs praktisering av forskriften.

I forskriften brukes begrepet «kommunen» som avhengig av delegasjonsvedtak i kommunen kan være 
RIR IKS. Det vil si at forskriften åpner for at eierkommunene står fritt i om de vil delegere til RIR 
eller ikke, oppgaver i forbindelse med renovasjon. Ett eksempel på en slik oppgave er behandling av 
dispensasjonssøknader i § 12.

Konsekvenser.
Siden endringene mest er av språklig karakter, er det ingen nye økonomiske eller administrative 
direkte konsekvenser av denne forskriften. Forskriften åpner imidlertid for at kommunen kan delegere 
flere oppgaver til RIR. Om flere kommuner gjør dette, er det rimelig å tro at det vil ligge 
stordriftsfordeler i dette. For styret og representantskapet i RIR har det vært viktig at tjenestene er like 
for alle abonnenter, uavhengig av hvilken kommune han/hun bor i. Når det gjelder 
dispensasjonsbehandling blir denne som nevnt i dag utført i den enkelte kommune og gir da naturligvis 
noe ulik praksis i slike saker.

Høringsuttalelser.
Forskriften ble lagt ut til offentlig høring i juni 2012 med høringsfrist 15.09.2012. Innen fristen var det 
kommet 3 uttalelser; RIRs administrasjon har behandlet uttalelsene og gitt sine kommentarer i kursiv.

1. Molde kommune.
Molde kommune har 2 innvendinger mot høringsforslaget:

- Kommunen må være klageorgan.

RIR oppfatter innvendingen som relevant for de vedtak som er fattet i kommunen, men siden 

forskriften åpner for at RIR også kan fatte enkeltvedtak dersom kommunen har overlatt dette til RIR, 

må teksten gi rom for at ulike forvaltningsorgan kan behandle en klage. Teksten er skrevet om. 

Innvendingen anses derfor imøtekommet.

- Egen forskrift for slamtømming.

Etter samtaler med alle kommunene, bl. a. møte med rådmennene konkluderte RIR med at Moldes 

krav ble etterkommet. Det blir derfor igangsatt et eget arbeid med å utvikle en ny forskrift for 

slamområdet. Innvendingen er imøtekommet.

2. Nesset kommune.
Nesset kommune har 3 innvendinger mot høringsforslaget:

- Hytterenovasjon i tettbygd strøk.

RIR har gjennom lengre tid diskutert løsning på renovasjon for hytter/fritidshus i tettbygd strøk, 

spesielt med Nesset kommune i forbindelse med Eidsvåg sentrum. RIR sin holdning har tidligere vært at 

disse må ha (og betale for) standard husholdningsrenovasjon. Grunnen for dette er at det ikke er 

praktisk mulig å ha hyttecontainere i tettbygd strøk. Misbruk av slike containere er ikke mulig å unngå. 

RIR tar nå Nessets kommentar til følge og tar den omstridte setningen ut. RIR vil i stedet for å 

forskriftsfeste standardabonnement for hytter i tettbygd strøk, i samarbeid med den enkelte kommune 

utarbeide andre løsninger, basert på standard dunkstørrelse.

- Klagebehandling i kommunen.

Teksten er skrevet om. Se kommentar under Moldes høringssvar.

- Hyttecontainere må kunne settes ut i tettbygd strøk.

Innvendingen refererer seg til kommentarene til forskriften. Kommentarene er tatt ut.



3. Maskinentreprenørenes forbund.
MEF har 1 innvending mot høringsforslaget.

- Ønsker en åpnere formulering i § 4 om innsamlingsansvaret.

RIR har ingen innvendinger til en slik endret formulering. Teksten er endret.

Etter fristen har det kommet 1 uttalelse som også er kommentert.

4. Aukra kommune.
Aukra kommune har i saksframlegg merknader til 3 av paragrafene og gjennom vedtak i 
formannskapet et krav om at forskriften utarbeides på nynorsk.
Slik RIR forstår Lov om målbruk i offentleg teneste (§ 5) er RIR i sin kommunikasjon bundet av denne 
loven, men når RIR skal uttale seg felles på vegne av de 7 kommunene, kommer § 7 til anvendelse. Her 
sies det at da skal «fleirtalsmålforma» benyttes. I våre kommuner blir dette bokmål. Det vil dessuten 
ikke bli godkjent som én likelydende forskrift av Norsk Lovtidend dersom det lages en nynorsk og en 
bokmålsvariant av forskriften. RIR kan derfor ikke se at vi kan imøtekomme kravet fra Aukra 
kommune.

- Abonnentenes ansvar for plassering av beholderne i § 5.

Oppsamlingsenhetene skal plasseres maksimalt 3 meter fra vegkant. Dette har vært praksis i mange år 
og ble innført i forbindelse med bruk av sidelaster på noen av renovasjonsbilene. Hentearmen på en 
slik sidelaster har maks rekkevidde 3 m. RIR ser ikke noen annen mulighet enn at ansvaret ligger på 
abonnenten for at oppsamlingsenheten (beholderen) plasseres tilgjengelig på plant underlag, slik at 
den ikke velter og at renovatøren kan få tak i den. Merknaden ikke imøtekommet.

- Abonnentenes ansvar for skadet/bortkommet beholder i § 6.

Det er ikke her foreslått noen endring i forskriften. RIR har plassert ut store verdier i 
oppsamlingsutstyr og må overlate tilsynet med dette utstyret til abonnenten. De fleste skader på 
utstyret skyldes i praksis renovatørens håndtering av dunkene, og erstattes da også av renovatøren. 
Merknaden ikke imøtekommet.

- Uenig i at én abonnent står som ansvarlig ved deling av abonnement i § 9.

For ansvaret for oppsamlingsutstyret og plassering på hentedag (se ovenfor) vil RIR kun ha én person 
å forholde seg til. Noe annet vil kunne bli svært vanskelig, siden RIR ikke vil gå inn i en diskusjon om 
hvem som er ansvarlig i en slik situasjon. Når det gjelder størrelsen på gebyret blir dette naturlig nok 
ikke forskriftsfestet. De ulike satsene er forøvrig opp til kommunestyret årlig å bestemme, og alle 
kommunene avviker i dag fra RIRs forslag (standardabonnement). Men ved deling av abonnement er 
det rimelig at hver av delene betaler mer enn halvparten. Av erfaring vil en slik dunk inneholde mer 
avfall/være fullere enn et vanlig abonnement. Merknaden ikke imøtekommet.

Vurdering

RIR har utarbeidet forslag til ny forskrift som tidligere har vært ute på høring. Nesset kommune gav 
den gang høringsuttalelse til forslaget og hadde 3 innvendinger til forslag til ny renovasjonsforskrift. 
Alle innvendingene ble tatt til følge.

Den nye renovasjonsforskriften som nå ønskes vedtatt er vesentlig forenklet og tilpasset dagens drift 
og regelverk. Det vil være enklere for abonnentene og kommunene og forholde seg til den nye 
forskriften. Det at slamdelen av forskriften er tatt ut, er bare en fordel. Slam er et eget fagområde og 
det er naturlig at det er separate forskrifter. 



Økonomiske konsekvenser

Ny forskrift vil ikke medføre økonomiske konsekvenser for Nesset kommune.

Betydning for folkehelse
Ingen betydning.



Nesset kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2011/1480-1

Saksbehandler: Ellen Undseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 24.11.2011

Nesset kommunestyre 08.12.2011

Reglement for fritak/reduksjon i kommunale gebyr

Vedlegg
1 Reglement for fritak/reduksjon i kommunale 

gebyr

Saksopplysninger

I henhold til § 2 i ”Forskrift for tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere, tette tanker mv. i 
RIR-kommunene” skal tvungen renovasjon omfatte all permanent og midlertidig bebygget eiendom, 
samt ubebygget eiendom når det på disse foregår avfallsskapende virksomhet. I henhold til § 18 i 
samme forskrift, kan gebyrplikten frafalles dersom bygningen er avstengt, vann- og kloakk frakoplet 
eventuelt slamavskiller er frakoplet. Denne regelen gjelder ikke for hytter, da disse kan ha en slik 
standard at det ikke er innlagt vann eller kloakk.

I Nesset kommune kommer det stadig inn søknader om fritak for eller søknad om reduserte 
kommunale gebyr. Årsakene til søknad om fritak er mange. Typiske eksempler er: 

 fritidsbolig er ikke i bruk
 beboer har fått fast plass på institusjon
 bolig er under renovering
 bolig er midlertidig fraflyttet
 bygningen er ikke beboelig/egnet til varig opphold

Søknadene behandles i dag etter skjønn og retningslinjer gitt i ovenfornevnte forskrift. For å oppnå en 
større grad av likebehandling og forutsigbarhet for brukerne, er det ønskelig å utarbeide et reglement
for saksbehandling ved søknad om fritak/reduksjon av kommunale gebyr. Et slikt reglements vil også 
gjøre saksbehandlingen enklere.

Vurdering

I henhold til forskrift, er det tvungen renovasjon for bebygd eiendom. I Nesset kommune har vi i 
utgangspunktet 2 typer abonnement – årsgebyr standardabonnement og årsgebyr fritidshus. Hvorvidt 
eiendommen skal betale standardabonnement eller årsgebyr for fritidshus, avhenger av hvilken 



bygningskode bygningene på eiendommen er tildelt i matrikkelen. Gebyrplikten frafaller dersom 
bygningen er avstengt, vann- og kloakk frakoplet eventuelt slamavskiller er frakoplet.

Mange av søknadene om fritak eller reduserte gebyr, omfatter ubebodde og fraflyttede hus og 
eiendommer. Flere av bygningene er i veldig dårlig forfatning og andre står ubrukt. Eiendommer som 
helt klart er i en slik tilstand at de ikke kan benyttes til opphold er gitt fritak. Andre har ved 
henvendelse til kommunen søkt om endring fra bolig til helårsbolig benyttet som fritidsbolig, fått dette
innvilget og dermed fått redusert gebyr. 

Med bakgrunn i overstående, legges det fram et forslag til reglement. Stikkordene i reglementet er som 
følger:

Renovasjon:
Det skal ikke gis fritak for gebyr, hverken for bolig, fritidshus eller setrer, med mindre de er 
dokumentert ubeboelige. Det åpnes for unntak for fraflyttede boliger under særlige forhold. Under 
renovering som fører til at bolig, fritidshus eller seter er ubeboelig i minimum 6 mnd., kan det gies 
fritak. Fritak gjelder uansett for maks. 24 måneder av gangen uansett grunn og eier plikter å melde fra 
om fritaksgrunnen frafaller i løpet av den tiden. Eiere av fritidseiendom i Nesset over 300 moh, slipper 
renovasjonsgebyr dersom han/hun har minst 1 standardabonnement i RIR fra før.

For boliger der det ønskes redusert gebyr, kreves det at boligens status endres til fritidsbolig. Det må 
søkes særskilt om dette.

Fritidsbolig/seter har allerede laveste gebyrsats og noen videre reduksjon kan ikke gis.

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigmeldig utløser renovasjonsgebyr.

Vann- og avløpsgebyr, slamgebyr:
Fritak for vann- og avløpsgebyrer, samt slamgebyr kan gis etter at boligen/fritidshuset/setra fysisk er 
koblet fra kommunalt ledningsnett. Der det er egen brønn eller privat vannverk, frafaller krav om 
slamgebyr ved fysisk frakobling. Ønskes det redusert forbruksgebyr må det installeres vannmåler. 
Boliger som er fraflyttet men som blir benyttet som fritidsbolig, får i utgangspunktet ikke reduserte 
gebyrer, men om statusen på boligen skulle endres til fritidsbolig vil det stipulerte forbruket settes til 
fritidsbolig. Fritak eller reduksjon utover dette skal ikke gis.

Reglementet vil bidra til likebehandling av søknader om fritak/endring i kommunale gebyr og større 
forutsigbarhet for brukerne. Et slikt reglement vil også gjøre saksbehandlingen enklere.

Rådmannens innstilling

Vedlagte forslag til reglement for søknader om endring/fritak av kommunale gebyrer i Nesset 
kommune datert 18.11.2011 vedtas med virkning fra 01.01.2012.



Nesset kommune Arkiv: M50

Arkivsaksnr: 2009/1150-9

Saksbehandler: Ellen Undseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Utvalg for teknisk, næring og miljø 27.01.2011

Nesset kommunestyre 03.02.2011

Innføring hytterenovasjon  - utsatt frist

Saksopplysninger
Nesset kommunestyre gjorde i K-sak 44/10, følgende vedtak:

”Det vises til forskrift om tvungen renovasjon mv i RIR-kommunene vedtatt i Nesset kommunestyre i K-
sak 113/98, av 27.10.98. I medhold av Forurensningsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6 § 30, vedtar 
Nesset kommunestyre at det skal innføres tvungen renovasjon for hytter/fritidshus i hele kommunen i et 
geografisk avgrenset område begrenset opp til kote 300 moh. Hytter/fritidseiendommer over kote 300 
moh fritas for tvungen renovasjon så fremt de er knyttet til renovasjonsordningen i RIR med minst et 
husholdningsabonnement. For hytte- og fritidsrenovasjon betales årlig en avgift som blir fastsatt av 
kommunestyret. Ordningen gjennomføres fra og med året 2011.”

I forbindelse med arbeidet med å innføre hytterenovasjon fra og med året 2011, var det ønskelig at 
Nesset kommune anskaffet KomTek, et totalkonsept for tjenesteproduksjon og forvaltning innen 
teknisk sektor. Anskaffelse av KomTek ble fremmet som egen sak i kommunestyret 24.09.10 i K-sak 
87/10 i, men kommunestyret utsatte saken til budsjettbehandlingen i desember 2010. Kommunestyret 
vedtok i K-sak 123/10 (økonomiplanen) at Nesset kommune kunne anskaffe KomTek.

I forbindelse med at anskaffelsen av KomTek ble utsatt, er også administrasjonens arbeid med 
innføring av hytterenovasjon fra og med året 2011 forsinket. Selve programmet vil være installert og 
klart til bruk før fakturering i mars, men gjennomgang av eiendommer som skal ha fritidsrenovasjon 
og ikke vil ikke være ferdigstilt. 

I forbindelse med overgang til KomTek som administreringsverktøy for kommunale gebyr, har 
leverandøren av programmet utført en datavask. Datavasken innebærer at det har blitt kjørt analyser av 
registeret og sammenlignet disse med data fra matrikkelen. Analysen avdekker blant annet 
eiendommer som i henhold til matrikkelen skulle hatt kommunale gebyr og avvikende kombinasjoner 
av kommunale gebyr.



Matrikkelen er Norges offisielle register over alle eiendommer, adresser og bygninger. I KomTek er 
matrikkelen basis for alle kommunale gebyr. Skal gebyrene bli riktig, er det også en forutsetning at 
matrikkelen er riktig. I forbindelse med innføring av KomTek, er det avdekket store feil i matrikkelen. 
Et arbeid med oppdatering av matrikkelen er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Det er et tidkrevende 
arbeid og arbeidet med oppdatering av matrikkelen er forventet å ta inntil 5 måneder.

Vurdering
Matrikkelen er basis for alle kommunale gebyr i KomTek. Når kommunen skal innføre tvungen 
hytterenovasjon for alle hytter/fritidshus under 300 moh, er det ønskelig at dette blir så riktig som 
mulig. Oppdatering av matrikkelen forventes ikke ferdig før i mai 2011. Administrasjonen ønsker 
derfor at innføring av tvungen hytterenovasjon for hytter/fritidshus under 300 moh utsettes til 
01.07.2011. 

Hytter/fritidshus over 300 moh som i dag betaler for fritidsrenovasjon vil fra 01.01.2011 være fritatt 
dette gebyret, så fremt de er knyttet til renovasjonsordningen i RIR med et husholdningsabonnement.

Rådmannens innstilling
Innføring av hytterenovasjon for hytter/fritidshus under 300 moh utsettes til 01.07.2011.

Hytter over 300 moh som i dag betaler for fritidsrenovasjon, vil fra 01.01.2011 være fritatt dette 
gebyret, så fremt de er knyttet til renovasjonsordningen i RIR med et husholdningsabonnement.



Reglement for saksbehandling ved søknad om fritak/endring i 
kommunale gebyrer, Nesset kommune 

Vedtatt av Nesset kommune, i sak 151/11 kommunestyret 08.12.2011. Virkning fra 01.01.2012.

1 Formål	
Formålet med denne instruksen er å gi retningslinjer for søker og saksbehandler som ved søknad om 

reduksjon eller fritak for kommunale avgifter, berøres av kommunens til enhver tid gjeldende 

renovasjonsforskrift og vann- og avløpsforskrift. Retningslinjene søker å oppnå en forutsigbar 

søknadsprosess der krav til likebehandling og begrunnelse blir oppfylt. Retningslinjene er et 

supplement til de gjeldene forskrifter. 

2 Hvem	omfattes	av	forskriftene	
2.1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer 

• Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, jfr. §3 

2.2 Forskrift for husholdningsavfall og slam 

• Jfr. § 2. Forskriftsteksten er ikke utømmende.

• Hovedregelen er at en hver registrert grunneiendom med privat husholdning som i 

hovedsak bidrar til å gi beboeren(e) rom for hvile og anledning til matstell er å betrakte 

som en bolig som dermed produserer husholdningsavfall. Der hvor hvile og matstell gis 

som en del av en virksomhet (for eksempel et sykehjem)vil avfallet være næringsavfall. 

Avfall fra Vurdering Avfallskategori 

Studenthybler 
Har normalt en lav grad av fellestjenester, f.eks. lager 
studentene selv maten. 

Husholdnings-
avfall 

Hybelhus 
Det samme som for studenthybler vil gjelde andre 
hybelhus der bofunksjonen er det sentrale. 

Hytter, fritidsbolig, 
utleiehytter 

Gjelder de med lav eller ingen grad av fellestjenester. 
Selv om hyttene leies ut hele eller deler av året er 
formålet å gi beboerne rom for hvile og anledning til 
matstell. Utleiehytter kan sammenlignes med 
studenthybler. 

Eldre-og trygdeboliger Eldre- og trygdeboliger er ofte på steder der det er 
noen grad av fellestjenester, men det anses at denne 
graden av fellestjenester er lav. F.eks. vil det normalt 
ikke være felles matservering. 

Boliger med service Boliger med service er små boligenheter som er 
plassert i en bygning eller et bygningskompleks der det 
er mulighet for å få mat servert samt hjelp til ulike 
gjøremål. Her tilbys liten grad av fellestjenester. 

Internatboliger Internatboliger i tilknytning til en skole med felles 
matservering vil generere næringsavfall. Avfallet 
oppstår som en del av skolevirksomhetens tjenester. 

Næringsavfall Aldershjem Dette er pleieinstitusjoner der beboerne har tilbud om 
pleie og får mat servert. Som regel er dette i tilknytning 
til behandlingstilbud. 

Sykehjem

Rehabiliteringsinstitusjoner

Camping- og utleiehytter

Gjelder campinghytter, utleieleiligheter og -hytter der 
det er en viss grad av fellestjenester og hvor 
bygningstype er definert som annet



• Graden av fellestjenester vil være avgjørende. Det vises til bygningstypekoden i GAB og 

NBR-skjema nr. 5175 (juli 2003). Bygningstyper som faller inn under ”Boliger” produserer 

husholdningsavfall. Bygningstyper som faller inn under ”Annet” er ikke bolig og 

produserer derfor næringsavfall. 

• En hytte forstås vanligvis som en fritidsbolig med bruksareal på mer enn 15 m
2

, der 

bruksareal er definert som i ”Norsk Standard 3940, Areal- og volumberegning av 

bygninger”. Bruksareal av eventuelle anneks skal regnes med. Seterhus, skogskoie og 

utmarkskoie faller inn under ”Bolig” i NBR-skjemaet, og har derfor husholdningsavfall. 

Det har ingen betydning om setra benyttes i næring (jordbruk), til fritidsformål for eier 

eller til utleie. Det er også et krav at bygningen skal være i en slik bygningsmessig stand 

at den er beboelig og kan benyttes til sitt formål. Tilsvarende gjelder for annen 

fritidsbolig, seter og lignende. 

3 Tilfeller	hvor	fritak	for	vann-,	avløps-,	renovasjons- og/eller	

slamgebyr	kan	være	aktuelt	
3.1 Hvis eier av bolig, på grunn av helsemessige årsaker må flytte til sykehjem/ gamlehjem/annet 

og boligen blir midlertidig stående tom, kan det innvilges midlertidig fritak for 

renovasjonsgebyr inntil boligen tas i bruk igjen av eier eller andre. 

3.2 Dersom bolig, hytte eller seter er i en slik forfatning at det er forbundet med helserisiko å 

bruke bygningen eller at den er dokumentert ubeboelig av andre grunner, kan det innvilges 

midlertidig fritak for renovasjonsgebyr. Kommunen krever utfyllende dokumentasjon

(daterte bilder og eventuell annen dokumentasjon) og eventuell befaring på stedet. 

3.3 For boliger som har leilighet/hybler for utleie, men som vil gå over til å bruke hele huset selv, 

kan det gis fritak fra vann-, avløps-, slam- og renovasjonsgebyret for den delen av huset som 

tidligere var utleid. 

3.4 Hovedregelen i saker om fritak fra renovasjonsgebyr er at boligen/fritidsboligen/setra er 

ubeboelig og at dette skal dokumenteres. Pkt 3.1 og 3.3 er å anse som særlige tilfeller eller 

unntak, der fritak kan innvilges. Det kan ikke gis fritak i mer enn 24 måneder av gangen og 

fritaksgrunnen må ha en varighet på mer enn 6 måneder. Eier av bolig som er gitt fritak, er 

pliktig å melde fra når boligen tas i bruk og fritaksgrunnen opphører. 

3.5 For vann- og avløpsgebyrene samt slamgebyr, gis det i utgangspunktet ikke fritak for verken 

faste eller variable gebyrer. Etter søknad kan kommunen imidlertid gi fritak for årsgebyr (fast 

gebyr) når boligen er fysisk frakoblet kommunens ledningsnett, da frafaller også 

forbruksgebyret og slamgebyr. 

4 Tilfeller	hvor	reduksjon	i	vann-,	avløps-, renovasjons- og/eller	

slamgebyr	kan	være	aktuelt	
4.1Dersom en bolig ikke er i bruk og man ikke ønsker å fysisk koble fra vannledning kan eier av 

bolig søke om endring til helårsbolig benyttes som fritidsbolig. Skriftlig søknad må sendes 

kommunen. 

4.2Fritidshus/hytte/seter får ikke innvilget redusert renovasjonsgebyr da de allerede har laveste 

gebyrsats. 



4.3Så lenge bolig/fritidshus/hytte eller seter er tilknyttet det kommunale vann- og avløpsnettet 

løper abonnementsgebyret (fast gebyr) og dette er likt uavhengig av bruksform. Det kan 

eventuelt søkes om fritak når boligen, hytta eller setra er frakoblet nettet som i pkt. 3.5. For 

å redusere/endre forbruksgebyret må det installeres vannmåler slik at gebyret kan beregnes 

etter faktisk forbruk. 

5 Om	boliger/fritidsbolig	under	oppføring	eller	renovering.	
5.1Midlertidig brukstillatelse eller ferdigmelding utløser gebyrplikt for renovasjon. Vann -og 

avløpsgebyret løper fra dagen boligen/fritidsboligen er koblet til nettet. 

5.2Hus kan være ubeboelige i lengre perioder under rehabilitering/ombygging. Dersom 

bolig/fritidsbolig under renovering er dokumentert ubeboelig i minimum 6 måneder kan det 

gis fritak fra renovasjonsgebyret. Reduksjon i vann- og avløpsgebyr kan kun oppnås ved 

installering av vannmåler. 

6 Søknad	og	frister.	
6.1I søknaden skal det opplyses om personalia for eier, evt. søker hvis annen person enn eier 

søker om endring/fritak. Søknaden skal gi opplysninger om eiendommen/ bygningen, 

herunder gårds- og bruksnummer og adresse. Videre kreves utfyllende beskrivelse av dagens 

bruk og fremtidig bruk. Evt. også dokumentasjon på at bolig/fritidsbolig/seter er ubeboelig. 

Søknaden skal underskrives. 

6.2Virkningsdato for endringer i kommunale avgifter er 1. januar og 1. juli. Endringer som skal 

trå i kraft innenfor gjeldende halvår må søkes og leveres kommunen innen 15.februar for 1. 

halvår og den 15. august for 2. halvår. 

7 Saksbehandling	og	avgjørelse	
7.1Kommunens behandling av søknaden følger forvaltningslovens regler om enkeltvedtak med 

klagerett. Jfr. Forvaltningslovens Kap. IV. Kommunen skal opplyse om at den er kjent med 

dagens bruk og registrere hvilke nye gebyrordninger som innvilges. Det skal opplyses om når 

ny gebyrordning gjøres gjeldende fra og eventuelt til. Imøtekommes ikke søknaden skal, 

avslaget begrunnes særskilt. 

7.2Avgjørelser med hjemmel i medhold av forskriftene er i følge Nesset kommunes 

delegeringsreglement delegert til rådmannen.

Eidsvåg

18.11.2011 



Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.05.2010 

Det vises til forskrift om tvungen renovasjon mv i RIR-kommunene vedtatt i Nesset 

kommunestyre i k.sak 113/98, av 27.10.98. 

I medhold av Forurensingsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6 § 30, vedtar Nesset 

kommunestyre at 

det skal innføres tvungen renovasjon for hytter/fritidshus i hele kommunen i et geografisk 

avgrenset område begrenset opp til kote 300 moh. 

Hytter / fritidseiendommer over kote 300 moh fritas for tvungen renovasjon så fremt de er 

knyttet 

til renovasjonsordningen i RIR med minst et husholdningsabonnement. 

For hytte- og fritidsrenovasjonsordningen betales årlig en avgift som blir fastsatt av 

kommunestyret. 

Ordningen gjennomføres fra og med året 2011. 



 

Nesset kommune Arkiv: 614 

Arkivsaksnr: 2010/917-39 

Saksbehandler:  Malin Bruseth 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 17/14 15.05.2014 

Nesset kommunestyre  22.05.2014 

 

Utvikling og status for prosjekt "Relokalisering av barnehage, barneskole og 

kulturskole". 

 

 

Rådmannens innstilling 

Tilleggsbevilgning for prosjekt «Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole» innvilges og 

tas inn i økonomiplanen for 2014. 

 Tilleggsbevilgning i K-sak 11/13 med totalramme på 14,25 mill kr. opprettholdes og utgjør 

1,25mill kr i økte prosjektmidler. 

 Tilleggsbevilgning i denne sak innvilges og øker totalrammen for prosjektet til 16,8mill kr. 

Utgjør 2,55mill kr i økte prosjektmidler. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Status 

Prosjektet «Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole» startet opp våren 2013 etter 

vedtak i K-sak 11/13 om samlokalisering av barneskolen og kulturskolen i småskolebygningen 

sammen med et nytt tilbygg, og flytting av barnehagen til Mellomtrinnet. Arbeidstilsynets pålegg om 

bedre arbeidsforhold for personalet i barnehagen var utgangspunktet for prosjektet.  

Siden oppstarten har følgende momenter gjennomført;  

 Rivning av gymsalen ble beskrevet og tilbudskonkurranse utlyst i mai 2013. AF Decom hadde 

laveste pris og ble kontrahert til jobben. Utførelsen av rivningen forløp effektivt og 

uproblematisk og arbeidet var ferdigstilt i september. 

 Beskrivelse av nytt tilbygg ble lyst ut ved tilbudskonkurranse i september og Nesset bygg as 

hadde laveste pris her. Byggingen startet opp i månedsskifte oktober/november og har blitt 

gjennomført helt som planlagt. Også denne entreprisen har foregått uproblematisk og resultatet 

er meget tilfredsstillende. 



 Barneskolen tar i bruk sine nye lokaler siste uke før sommerferien da hele Mellomtrinns driften 

flyttes i en konsentrert operasjon. Enhetsleder skole håndterer denne prosessen. 

 I januar startet prosjekteringen av rehabilitering barneskole og omdisponering til barnehage. 

Prosjekteringen har avdekket branntekniske utfordringer, men disse er nå landet og prosjektet 

skal lyses ut inneværende uke (uke 20). Oppstart byggearbeider er forskjøvet til etter 

fellesferien med velsignelse fra barnehagen og avsluttes i oktober 2014. Arbeidstilsynet er 

informert om forskyvelsen i fremdriften. 

 Bygningsmessig utførende del av prosjektet vil fortsatt bli ferdigstilt i 2014. 

 

Økonomi 

Prosjektets estimerte kostnadsramme var på 14,245 mill kr. og kommunestyret utvidet i saken (K-sak 

11/13) totalrammen fra 13,0mill kr til 14,25mill kr. Denne tilleggsbevilgningen på 1,25mill kr har ikke 

kommet inn i økonomiplanen for 2014. Det bes om at denne tilleggsbevilgningen blir lagt til i 

inneværende år i justert økonomiplan.  

Prosjektets reelle kostnadsramme har økt. Kostnader for rivning av gymsalen forløpt seg til bare 

halvparten av estimatet, mens entreprisekostnaden for tilbygget økte med 9%. Tilpasning og 

tilrettelegging av byggetomt og infrastruktur ga også økning.  

Renovering av Mellomtrinnet og omdisponering til barnehage medførte større branntekniske 

tilpasninger enn forutsett og dermed også økning i konsulentbistand. De branntekniske kravene har 

blitt skjerpet betraktelig med TEK10 og sikkerhetskravene er heretter ikke fravikelig. Tidlig i 

prosjekteringsfasen ble det forespeilet heldekkende sprinkelanlegg i bygningen, men dette er nå løst 

med mer robuste og varige bygningstekniske løsninger. 

Prosjektet har behov for å få økt sin totale kostnadsramme fra 14,25 mill kr til 16,8mill kr. Dette utgjør 

en tilleggsbevilgning på 2,55mill kr. Tilleggsbevilgningen dekker de økte utbygging- og 

tilpasningskostnadene ved barneskolen samt branntekniske tilleggskostnader for barnehagen. 

Vurdering 

Prosjektet er vellykket og løper i tråd med forprosjektet hva angår av innhold og løsninger. 

Enhetsledere og ansatte har vært delaktige i utformingen og man har fått på plass de momenter som er 

viktig for driften av de individuelle enhetene. Det at man nå ber om økt ramme og tilleggsbevilgning 

kommer hovedsakelig av forhold som har vært ukjent under forprosjektet. 

De branntekniske forbedringene ved Mellomtrinns-bygget har innen få år gjort seg gjeldene uavhengig 

av skole-/barnehage-drift da bygningen er klassifisert som særskilt brannobjekt. Dette er 

sammenlignbart med de utfordringer vi nå har i Vistdal med brannsikkerheten for skole og 

bofellesskap som også er særskilte brannobjekt. 

Økonomiske konsekvenser 

Økning av rammen vil ikke bare være viktig for prosjektet, men helt avgjørende for de føringer som er 

lagt for Nesset kommunes organisering av tjenestetilbudet for barnehage, barneskole og kulturskole i 

ytre krets. Kommunen investerer mer i de lokalitetene som det er valgt å satse på og man får igjen en 

bygningsmasse som er helt i henhold til forskriftmessige krav med hensyn til sikkerhet, helse og miljø. 

 

Betydning for folkehelse 

Prosjektet har fra flere hold fått annerkjennelse pga forbedrede lokaliteter for barnehagen og et større 

fagmiljø med samlet personalressurs for barneskolen. Barnehagen får tilrettelagte arbeidsforhold for 

sine ansatte og mer tilpassende innvendige og utvendige arealer. Dette gir et forbedret utgangspunkt 

for å yte sine tjenester for alle barnehagebarn, med og uten spesielle behov.  

Barneskolen får bedre utnyttelse av ressurser, økt oversikt over sine aktiviteter og avlasting innen for 

administrering med denne samlokaliseringen. En sterkere skole med et forbedret tilbud innenfor 

skolefaglig og kulturfaglig undervisning.   
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