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Eids¢ra Betong AS

Meisalstranda 334
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Pålegg om sedimenteringsbasseng for vaskevann  -  søknad om utsatt frist.

Viser til vårt brev av 6. juni med pålegg om sedimenteringsbasseng for vaskevann fra

betongbiler og til epost fra Eidsøra Betong AS om utsatt frist for etablering av bassenget.

I  tillegg viser vi vårt møte den 23. juni 2017 vedrørende anonym klage om at «betong blir

tømt på sjøen». Virksomheten informerer om at betong blir brukt til å forsterke muren

mot sjøen. Alle biler vaskes inne på omrâdet.

Vi aksepterer at frist for ferdigstillelse av løsning for å hindre utslipp av partikulært

materiale til bekk/sjø forlenges. Vi gir ny frist til 1. oktober 2017.

Utslipp av urenset vaskevann er ulovlig. Vaskevannet fra betongbiler må derfor renses i et

oppsamlingsbasseng eller i en annen renseløsning, og utslippsmålinger av vannet etter

rensing skal gjennomføres. En løsning med overløp til bekk/sjø, krever kontrollmâlinger av

utslippet og en utslippstillatelse.

En lukket løsning hvor Vaskevannet gjenbrukes, krever ingen utslippstillatelse.

Med hilsen

Anne Melbø (e.f.) Reidun Sofie Schei

fagansvarleg

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.
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Nesset kommune  -  klage etter viltloven  -  opprettelse av nytt hjortevald

Nerigarden jaktvald  -  klager: Arild Tjelle

Fylkesmannen opphevar Nesset kommune sitt vedtak, og fattar nytt vedtak i saka.

Fylkesmannen godkjenner søknad om oppretting av nytt vald Nerigarden jaktvald for jakt

på hjort og rådyr. Valdet er 1388 dekar, av dette er  1380  dekar teljande areal. Valdet si

avgrensing går fram av kartvedlegget. Klagen er delvis tatt til følgje.

Vi viser til kommunen sin ekspedisjon av  2.6.2017  og tilleggsopplysningar den  22.6.2017.

Utval for teknisk, næring og miljø (TNM) i Nesset kommune  handsama i møte  16.3.2017,

utvalsak  5/17, søknad frå Arild Tjelle om godkjenning av nytt vald for hjort og rådyr. TNM

avslo søknaden:

Nesset kommune godkjenner ikke søknaden om godkjenning av eget vald for eiendommen

GID  013/002.  Bakgrunnen for  å  ikke imøtekomme søknaden er at Nesset kommune mener

deler av den parsellen av eiendommen som har over  1000  dekar tellende areal har en

arrondering og avgrensing som er lite hensiktsmessig til  å  utøve hjortejakt i. Terrenget ned

mot Langfjorden består av grov ur og er bratt. Parsellen er pa' det smaleste bare ca 270

meter. TNM vil og påpeke at det er uheldig å  stykke opp et eksisterende storvald.

Arild Tjelle klaga på tildelinga i brev mottatt av Nesset kommune  7.4.2017.

TNM handsama klagen i møte  23.5.2017  i utvalsak  13/17, og fatta følgjande vedtak:

Nesset kommune opprettholder sitt vedtak om at den parsellen av eiendommen GID

013/002  som har over  1000  dekar tellende areal, fra Gammelsetervatnet og ned mot

Langfjorden, ikke har en avgrensing som gjør den egnet til hjortejakt. Klagen tas ikke til

følge og oversendes Fylkesmannen iMøre og Romsdal.

I  tråd med Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 4  og Forskrift om forvaltning av

hjortevilt (hjorteviltforskrifta) § 36  er saka sendt Fylkesmannen for endeleg avgjerd.

Fylkesmannen si vurdering

Jaktretten tilhøyrer grunneigar om ikkje anna er bestemt, jf. viltloven §§ 27 og 28. Eigar av

gnr13 bnr2 Nerigarden, Sverre Tjelle, har ved fullmakt datert 1.5.2013 overlate jaktretten

Fylkesmannen i Møre og Romsdal- Postboks  2520' 6404 MOLDE -  71  25  84 00  -  fmmrfiostmottakfiälkesmannen.no  -  Organisasjonsnr.: 974 764 067
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samt rettane til  å  forvalte jaktretten og jakta på gnr13 bnr2 til Arild Tjelle (heretter kalla

klagar). Klagar er såleis jaktrettshavar med fullmakt til å gjere administrative endringar, jf.

hjorteviltforskrifta § 2 bokstav i) jf. § 10 bokstav e).

Vilkåra for  å  handsame saka som klagesak er oppfylt. Ved handsaming av klagen kan

Fylkesmannen prøve alle sider av saka. Dette gjeld mellom anna sakshandsaminga, bruk av

Iovreglar og kommunens skjønn. Fylkesmannen har mynde til å stadfeste, oppheve eller

endre vedtaket med heimel i forvaltningslova § 34. Ved prøving av det frie skjønn, er

Fylkesmannen forplikta til  å  ta omsyn til det kommunale sjølvstyret.

Juridisk grunnlag

Kommunen godkjenner vald forjakt på hjort og rådyr med heimel i hjorteviltforskrifta § 11:

Kommunen skal behandle søknad om godkjenning av nye vald eller endringeri eksisterende

vald for jakt på elg, hjort og rådyr innen 15. juni.

Jaktrettshaver som ønsker å trekke en eiendom ut av et godkjent eller omsøkt vald, skal

melde dette skriftlig til valdansvarlig representant med kopi til kommunen senest 1. april.

Utmelding krever underskrift fra den eller de som lovlig representerer eiendommen.

(...)

Kommunen kan til enhver tid trekke godkjenningen av hele eller deler av valdet tilbake og

kreve at det fremmes ny søknad dersom rettighetsforhold som har betydning for

godkjenningen av valdet er uklare. Kommunen kan også kreve at opplysningene som er gitt

isøknaden bekreftes eller dokumenteres på nytt.

Søknad om godkjenning av vald forjakt på hjort skal sendast kommunen innan 1. mai, jf.

hjorteviltforskrifta § 10 første ledd. For at ein søknad om oppretting av nytt vald skal kunne

godkjennast av kommunen, må søknaden tilfredsstille formalkrava i §§ 9 og 10:

§ 9. Krav til vald for jakt på elg, hjort og rådyr

Va/det skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg,

hjort og/eller rådyr.

Valdet må omfatte et tellende area/ som minst tilsvarer minstearealet for vedkommende

hjorteviltart. Valdet kan  i  tillegg omfatte annet  areal enn  tellende  areal.

Jaktrettshaverne skal oppnevne en valdansvarlig representant som opptrer på vegne av

valdet overfor kommunen.

§ 10.Søknad om godkjenning av vald

(...)

Søknaden skal inneholde

a) opplysning om hvilken art søknaden gjelder for,

b) kart som tydelig viser grensene for valdet,

c) oversikt over de eiendommene (gårds- og bruksnummer) valdet omfatter, og den enkelte

eiendoms størrelse innenfor valdets grenser,

d) oversikt over tellende areal som søkes godkjent,

e) underskrift fra den eller de som lovlig representerer hver enkelt eiendom, og

f) valdansvarlig representants navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og

underskrift.

Kommunen skal utøve skjønn ved vurdering av valdet si form og avgrensing.
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Klagar sine merknader

Klagar viser til at han har søkt om kvotetildeling på 1770 dekarjaktareal. Arealet det er søkt

om jakt på tilfredsstiller krava som er satt til jaktvald  i  Iovverket. Det erjakta og skote hjort  i

dette terrenget i mange tiår, og området er hensiktsmessig for jakt. Klagar viser til at teigar

skilt av vassvegar, tjern, elver, vatn og offentlege kommunikasjonslinjer kan inngå i

vurderinga avjaktareal, og meiner at teigen frå Gammelsetervatnet og nordaustover kan

reknast som ein del av garden sitt jaktområde. Garden har før storvalda vart innført vore

godkjent som vald og fått tildelt kvote på hjortedyr. Krava som vart stilt den gongen skil seg

ikkje vesentleg frå dagens krav. Kommunen har ein agenda der ein ynskjer større vald, og

forsøker å presse eigedomen inn i storvaldet igjen. Dette er ikkje aktuelt.

Kommunen sine merknader

Kommunen peiker på at krava til eit valds samanheng, form og avgrensing kan skape

enkelte utfordringar, og at kommunen må utøve fagleg skjønn. Eigedomen gnr13 bnr2

består av 12 ulike teigar. Kommunen støttar ikkje argumentet til klagar om at teigen opp til

Jutulia kan reknast med i valdet sidan dette grensar ned mot Gammelsetervatnet.

Kommunen meiner, at den delen av eigedomen frå Gammelsetervatnet og ned til

Langfjorden som har eit tellande areal over 1000dekar, har ei avgrensing som ikkje er eigna

til hjortejakt. Kommunen meiner det er ein viss forskjell mellom smale jaktfelt i eit større

vald enn smale mindre vald, knytt til ettersøk.

Fylkesmannen si vurdering av klagen

Klagar har skriftleg meldt eigedomen ut av Nordstranda viltlag. Utmeldinga er gjort innan

fristen 1. april. Klagar søkte 27. februar 2017 Nesset kommune om kvote på hjortedyr for

2017 og dei påfølgjande år. Det er søkt om godkjenning av 1770 dekar frå Langfjorden via

Gammelsetervatnet og opp Gammelseterlia som eige vald. Kart over eigedomen (Gardskart

frå NIBIO) er lagt ved søknaden.

Forskrifta § 9 andre ledd stiller krav om at eit område må ha eit teljande areal som minst

svarar til minstearealet for vedkomande viltart. Minstearealet for jakt etter hjortevilt i

Nesset kommune er i Forskrift om storviltjakt, Møre og Romsdal, gjeldande frå 1. april 2002
sett til 1000dekar per hjort og 500 dekar per rådyr for heile kommunen med unntak av eit

avgrensa område  i  Eresfjorden/Eikesdalsvatnet. Nytt Nerigarden jaktvald må etter dette

minimum ha eit teljande areal på 1000dekar for å kunne godkjennast forjakt etter hjort og

500dekar for jakt etter rådyr.

For å kunne godkjenne nytt vald for jakt etter hjortevilt, skal valdet vere samanhengande,

jf. § 9. Gnr13 bnr2 har eit samla areal på 2699,9 dekar, og har ein oppstykka teigstruktur.

Klagar har søkt om å få godkjent utmarksteigar som er åtskilt av Gammelsetervatnet som

eit samanhengande vald. Større vatn vil som hovudregel medføre at dei tilgrensande areala

på kvar side ikkje kan vurderast som samanhengande.

Jaktretten mot innsjø følgjer av viltlova § 32, og går så langt som grunneigar har

eigedomsrett:

På elv og innsjø går grunneiers rett til jakt og fangst sålangt som hans eiendomsrett. Mot

hav og fjord går grunneiers rett til jakt og fangst så langt som landet ligger tørt. (...).
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Gammesetervatnet er inndelt  i  fleire grunneigedomar. Det er altså fleire jaktrettshavarar til

Gammelsetervatnet. Det følgjer av kommentarane til hjorteviltforskrifta (Rettleiar M-478

frå Miljødirektoratet), at dersom ein eller fleire eigedomar som ikkje har stilt jaktretten sin

til disposisjon deler eit vald i to, kan ikkje valdet reknast som samanhengande, og det kan

dermed ikkje godkjennast. Grunneigarane til Gammelsetervatnet har ikkje stilt sine

jaktrettar til disposisjon, og kommunen kan ikkje godkjenne samanheng i valdet slik klagar

har søkt om.

Vidare skal eit vald ha ei avgrensing som gjer det eigna til jakt på elg, hjort og/eller rådyr. l

kommentarane til § 9 i forskrifta heiter det:

Kravene til valdets sammenheng, form og avgrensning kan skape enkelte utfordringer, og

kommunen må utøve faglig skjønn. For eksempel bør arealer som skilles av infrastruktur

som fullstendig hindrer utveksling av dyr, ikke godkjennes som et vald da det ikke er

sammenhengende.

Vidare heiter det i kommentarane til § 11:

Area/ som ligger  i  nærheten av tettbygd strøk eller lignende, må vurderes særskilt. Det er

likevel jeger og jaktleder som skal påse at selve jaktutøvelsen foregås sikkerhetsmessig

forsvarlig, jf. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer. Kommunen

bør også vurdere om godkjenning av vald kan bidra til å begrense ekstraordinære uttak av

skadegjørende individer.

Det aktuelle arealet som kommunen har vurdert, men ikkje funne å kunne godkjenne som

eige vald ut frå utforming og terreng, strekker seg frå Langfjorden opp lia til

Gammelsetervatnet. Området er  1388  dekar i utstrekning, og består av ubygd utmark,

hovudsakleg skogsterreng. Arealet er samanhengande og har ei grei avgrensing og

arrondering. Fylkesmannen vurderer at arealet er eigna for jakt etter hjortevilt, og meiner

at kommunen har lagt ei for snever tolking av § 9 til grunn i si skjønnsvurdering, ved å

vektlegge breidde og terrengforhold i delar av området og omsynet til ettersøk av påskote

vilt. Arronderinga av valdet og dei terrengmessige tilhøva skil seg ikkje nemneverdig frå

valdstruktur ogjaktterreng i ei rekkje andre småvald i fylket, og er i tråd med kva

Fylkesmannen har godkjent tidlegare. Fylkesmannen er samd med kommunen i at det er

uheldig at eigedomar trekker seg ut av eit bestandsplanområde, men vil påpeike at dette

ikkje er ein legitim grunn til å nekte godkjenning av nytt småvald.

Konklusjon

På bakgrunn av gjennomgangen over, finn Fylkesmannen at vilkåra i hjorteviltforskrifta §§ 9

og 10 for å godkjenne delar av gnr13 bnr2 som eige hjorte- og rådyrvald er til stades.

Utmarksteigen i lutullia er mindre enn 500 dekar, og kan ikkje godkjennast som eige

jaktvald verken for rådyr eller hjort.

Fylkesmannen sitt vedtak

Med heimel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt  §  11 jf. §§ 9 og 10, viltlova  §  4  og

forvaltningslova § 34, opphevar Fylkesmannen Nesset kommune sitt vedtak i utvalssak

13/17 og fattar nytt vedtak i saka.
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Fylkesmannen godkjenner eit areal på 1388 dekar på gnr13 bnr2 Nerigarden i Nesset

kommune som nytt vald for jakt etter hjort og rådyr. Teljande areal er sett til 1380 dekar.

Valdet si avgrensing går fram av eige kartvedlegg.

Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast vidare i forvaltinga.

Kommunen skal, i samsvar med dette vedtaket og hjorteviltforskrifta  §§ 18og 20, tildele

årleg fellingsløyve på hjort og rådyr til Nerigarden jaktvald.

Fylkesmannen gjer merksam på at det berre kan jaktast hjort og rådyr innanfor det

godkjente valdarealet. Øvrige teigar på gnr13 bnr2 er ikkje godkjent for slik jakt.

Partane er underretta om vedtaket ved kopi av dette brevet.

Med helsing

Ulf Lucasen (e.f.) Ola Betten

ass. miljøverndirektør fagansvarleg

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Vedlegg:

1 Kart over nytt Nerigarden jaktvald

Kopi m/ vedlegg:

Sverre Tjelle Ranvikvegen 30 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Arild Tjelle Ranvikvegen 30 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde
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1.       INNLEDNING 
 

Formål 
Å gi bedre spilleforhold for breddefotballen i Nesset kommune, samt fjerne setningsskade i grunnen ved den 
nordlige banedelen etter skadd kulvert. 
 
 

Vedtak 
Kommunestyret vedtok ved behandling av økonomiplan 2015 – 2018 og årsbudsjett 2015, i møte den 
11.12.2014, sak 111/14, å avsette kr 3 500 000 i budsjettet for 2015 for skifte av kunstgressdekke ved Eidsvåg 
Kunstgressbane. Teksten i økonomiplan 2015 – 2018 og årsbudsjett 2015 var slik (dok. 2014/502-67): 
 

Kunstgrasbanen ble ferdig i 2005 på den gamle grusbanen ved skolene på Holtan. Levetida for en 
kunstgrasbane er satt til 8 – 12 år. Dekket bør skiftes og er prioritert på handlingsplana for 2015. 
Kostnaden er beregnet til kr 3 500 000. Tiltaket kan delfinansieres med spillemidler inntil kr 1 mill. 

 
I 2015 ble det etter anbudsrunde skrevet kontrakt med Polytan GmBH om utførelsen av arbeidet. Dessverre ble 
oppstarten utsatt opptil flere ganger fra entreprenørens side. Til sist måtte prosjektet utsettes til etter årsskiftet 
2015/ 2016. Budsjettet ble derfor i sin helhet bevilget på nytt i 2016. Kommunestyre vedtok ved behandling av 
økonomiplan for 2016 – 2019 og årsbudsjett 2016, i møte den 17.12.2015, sak 156/15, å avsette kr 3 500 000 i 
budsjettet for 2016 for skifte av kunstgressdekke ved Eidsvåg Kunstgressbane. Teksten i økonomiplan for 2016 
– 2019 og årsbudsjett 2016 var slik (dok. 2015/1077-61): 
 

Kunstgrasbanen ble ferdig i 2005 på den gamle grusbanen ved skolene på Holtan. Levetida for en 
kunstgrasbane er satt til 8 – 12 år. Dekket bør skiftes og er prioritert på handlingsplana for 2015. 
Kostnaden er beregnet til kr 3 500 000. Tiltaket kan delfinansieres med spillemidler inntil kr 1 mill. 
og det er søkt om spillemidler i 2015. Søknaden er godkjent og skal fornyast i 2016. Det er 
gjennomført anbudsutlysing i 2015 og gjort avtaler med entreprenør. Arbeidet var planlagt påbegynt 
uke 41 i 2015. Arbeidet ble forsinket med vel en måned fra entreprenørens side og det var da ikke 
forsvarlig å sette i gang mot vinteren. Her er det snakk om liming og gummimateriale. Arbeidet blir 
utsatt til neste år.  
Totalramme kr 3 500 000 og bevilgning gis i 2016. 

 
 
Saker vedr. bevilgning: 
 

År Følgende vedtak er gjort om bevilgning Dato vedtak Beløp Saksmappe 

2015 K 111/14 – Årsbudsjett/ økonomiplan 2015 – 
2018 11.12.2014 3 500 000 2014/502-67 

2016 K 156/15 – Årsbudsjett/ økonomiplan 2016 – 
2019 17.12.2015 3 500 000 2015/1077-61 

2017 K 45/17 – Budsjettkorrigering juni 2017 20.06.2017 148 000 2016/458-108 
 
 
 

2.       OFFENTLIG ANSKAFFELSE 
 
Tilbudskonkurranse for prosjektet ble lyst ut på Doffin den 22.06.2015. Det ble avholdt tilbudsbefaring den 
25.06.2015. 
 
Tilbudsfrist var den 10.08.2015, kl. 14.00. Tilbudsåpning ble utført 11.08.2015, kl. 12.00. 
 
Det kom inn tre tilbud; 

1. Veidekke Industri AS, tilbudssum 2 223 555,-, ferdigstillelse 16.10.2015 
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2. Polytan GmBH, tilbudssum 1 942 000,-, ferdigstillelse 10.09.2015 
3. Sportsurface AS, tilbudssum 2 092 100,-, ferdigstillelse ikke oppgitt 

 
Polytan GmBH ble valg som entreprenør med følgende begrunnelse (dok. 2015/1002-8); 
Alle anbudene er gjennomgått i henhold til konkurransegrunnlaget, og på bakgrunn av pris og innhold i 
leveransen har Nesset Kommune til hensikt å inngå kontrakt med Polytan. Beslutningen er fattet etter en 
helhetsvurdering av anbudene.  
Alle tilbyderne har levert i henhold til beskrivelse, og dermed falt valget på den tilbyderen som leverte det mest 
økonomisk fordelaktige anbudet. 
 
Det kom ikke klage på konkurransen og beslutningen. 
 
Kontrakt med Polytan ble signert 18.09.2015, med oppstart av den 21.09.2015, og ferdigstillelse innen den 
15.11.2015. Kontraktssum inkl. merverdiavgift kr. 1 942 000,-. (dok. 2015/1001-1) 
 
Dessverre ble oppstarten utsatt opptil flere ganger fra entreprenørens side. Til sist måtte prosjektet utsettes til 
etter årsskiftet 2015/ 2016. Etter en del forsøk på å få Polytan til å oppfylle sine kontraktsforpliktelser ble vi 
dessverre nødt til å innse at Polytan ikke kom til å fullføre, og kontrakten ble dermed brutt. 
 
Ny tilbudskonkurranse måtte derfor lyses ut på Doffin. Dette ble gjort den 26.05.2016. Det ble avholdt 
tilbudsbefaring den 07.06.2016. 
 
Tilbudsfristen var den 16.07.2016, kl. 14.00. Tilbudsåpning ble utført 18.07.2016, kl. 09.00. I den nye 
anbudsutlysningen ble det lagt til opsjon på støtdempende sjikt (pad) under kunstgresset. 
 
Det kom inn tre tilbud; 

1. Proturf AS, tilbudssum 2 958 017,50, ferdigstillelse 22.08.2016 
2. Saltex AS, tilbudssum 2 954 750,-, ferdigstillelse 31.08.2016 
3. Laiderz APS (tidl. Polytan GmBH), tilbudssum 3 777 175,-, ferdigstillelse 25.08.2016 

 
Saltex AS ble valgt som entreprenør med følgende begrunnelse (dok: 2016/647-8) 
I forhold til oppgitt kompetanse og erfaring, har alle tre tilbyderne høy kompetanse og lang erfaring, selv om 
noe av kompetanse/ erfaring kommer fra tidligere firma.  
Oppstart og fremdrift, samt kvalitet og garanti, er så å si lik hos alle tilbyderne og har derfor ikke gitt utslag i 
utvelgelsen av entreprenør.  
Tilbudsprisen, basert på totalpris inkludert opsjon på gummipad har dermed vært utslagsgivende. Nesset 
kommune har til hensikt å inngå kontrakt med Saltex AS. 
 
Det kom en klage på beslutningen fra Laiderz APS, denne ble behandlet av Nesset kommune, og LaiderZ APS 
frafalt klagen etter denne behandlingen. 
 
Kontrakt med Saltex AS ble signert 04.08.2016, med oppstart den 15.08.2016, og ferdigstillelse innen den 
16.09.2016. Kontraktssum inkl. merverdiavgift kr 2 954 750,-.  (dok. 2016/647-13) 
 
 

3.       GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 
Saltex AS utførte arbeidet ihht. kontrakt.  
 
Prosjektet hadde følgende milepæler: 
Utlysning tilbudskonkurranse 2016  26.05.2016 
Tilbudsfrist      15.07.2016 
Oppstartsmøte med entreprenør   05.08.2016 
Oppstart rivning eksisterende kunstgress  17.08.2016 
Ferdig lagt kunstgress    12.09.2016 
Overtakelse kontraktsarbeid   31.10.2016 
Ferdigstillelse tilleggsarbeider   31.12.2016 
Godkjent felttest     04.05.2017 
 
I tillegg til å få lagt nytt kunstgressdekke, ble det også anlagt en støtdempende pad under kunstgresset. Den 
støtdempende pad’en vil holde banen mykere å spille på lengre og vil redusere belastningsskader for spillerne.  
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Kunstgresset er av typen POLAR 4006 PRF10. 
 
Kulverten ble reparert med nytt inntak i 2015, noe som hindrer vannet fra den nordøstlige bekken i å renne 
utenfor røret og dermed skade grunnen i banen. Selve setningsskaden i grunnen på banen ble reparert i 
forbindelse med kunstgresskiftet i 2016.  
 
Det ble anlagt nytt ballfangernett i henhold til beskrivelsen på den sørlige del av langsiden mot vest, det ble 
også etterbestilt ballfangernett for hele langsiden mot øst, samt at Eidsvåg IL fotballgruppa benyttet tildelte 
midler til å få anlagt ballfangernett på den nordlige del av langsiden mot vest. 
 
Det ble montert nytt gjerde på nord-, vest- og sørsidene av banen. Gjerdet har porter mot sør, vest og nord, 
samt bilsperre/ kjøreport for vedlikeholdsutstyr mot nordøst. Grøftene på nord-, vest- og sørsidene av banen ble 
rensket og oppgradert. 
 
På nord-, vest- og sørsidene av banen ble det montert nye avfallsbeholdere. Disse er levert av typen Vestre city 
50L for oppheng. 
  
 

4.       ØKONOMI 
 
Budsjett og regnskap per år i prosjektet 2015 2016 2017 
Budsjett inkl. budsjettkorrigering 3 500 000 3 500 000 148 000 
Regnskap 42 547 3 282 547 147 738 
Ubrukt bevilgning + /overskridelse - 3 457 453 217 453 262 

 
 
 
Byggeregnskap: 
 

 

1 Felleskostnader 13 544
2 Bygning -
3 VVS -
4 Elkraft 38 829
5 Tele og automatisering -
6 Andre innstallasjoner -
7 Utendørs 2 673 973
8 Generelle kostnader (prosjektering/ adm.) 51 920
9 Spesielle kostnader (mva) 694 566

Prosjektkostnad 3 472 832

 
Bruk av midler ble innenfor bevilget ramme.  
 
Prosjektet er finansiert med kommunens frie midler (lån, momskomp., salg anleggsmidler, mv). 
Det er siden 2015 årlig søkt om spillemidler til dette prosjektet. Det er søkt om kr. 1 000 000. Søknadene har 
fått avslag på grunn av manglende midler. Søknaden er formelt i orden og kan derfor fornyes årlig. 
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1.       INNLEDNING 
 

Formål 
Å gi bedre garderobeforhold for elevene ved INBUS, Eresfjord skule, samt sikre god overflatebehandling av 
eldre utvendige flater for å hindre vanninntrenging i betongen/ pussede flater. 
 
 

Vedtak 
Kommunestyre vedtok ved behandling av økonomiplan for 2016 – 2019 og årsbudsjett 2016, i møte den 
17.12.2015, sak 156/15, å avsette kr 1 900 000 i budsjettet for 2016 for rehabilitering av garderober og fasader 
ved INBUS, Eresfjord skule. Teksten i økonomiplan for 2016 – 2019 og årsbudsjett 2016 var slik (dok. 
2015/1077-61): 
 

Den eldste delen av skolebygningen i Eresfjord har behov for utvendig overflatebehandling da 
dette ikke ble utført ved utbyggingen på 2000-tallet. Malingen flasser, noe som resulterer i 
vanninntrenging til betong/pussede overflater. Garderobene med tilhørende dusjanlegg er i 
svært dårlig forfatning. I jentegarderoben kan ikke dusjene benyttes. Blandebatteriene er 
defekte, rørene stoppes til og overflater er slitt eller helt ødelagte. I gangarealene i både 
hovedetasjen og underetasjen er mye av belysningen skadet eller defekt. 
Prosjektet er utredet i egen sak. 
Totalramme kr 1 900 000 og bevilges i sin helhet i 2016. 

 
Saker vedr. bevilgning: 
 

År Følgende vedtak er gjort om bevilgning Dato vedtak Beløp Saksmappe 

2016 K 156/15 – Årsbudsjett/ økonomiplan 2016 – 
2019 17.12.2015 1 900 000 2015/1077-61 

2016 K 61/16 Sak om økt bevilgning 23.06.2016 150 000 2016/345-10 

2016 K 85/16 Sak om økt bevilgning 22.09.2016 350 000 2016/345-20 
 

2.       OFFENTLIG ANSKAFFELSE 
 
Tilbudskonkurranse for prosjektet ble lyst ut på Doffin den 02.05.2016.  
 
Tilbudsfrist var den 10.06.2016, kl. 14.00. Tilbudsåpning ble utført 13.06.2016, kl. 09.00. 
 
Det kom inn tre tilbud; 

1. Nesset Bygg AS, tilbudssum 1 819 622,-, ferdigstillelse 21.10.2016 
2. Angvik Byggkompani AS, tilbudssum 1 887 763,-, ferdigstillelse 09.09.2016 
3. Kleive Betongbygg AS, tilbudssum 3 226 875,-, ferdigstillelse 01.12.2016 

 
Nesset Bygg AS ble valg som entreprenør med følgende begrunnelse (dok. 2016/345-9); 
Tilbudene er gjennomgått i henhold til konkurransegrunnlaget. Alle tilbyderne har levert i henhold til 
beskrivelse. Nesset Kommune har til hensikt å inngå avtale med Nesset Bygg AS. 
Det kom ikke klage på konkurransen og beslutningen. 
 
Kontrakt med Nesset Bygg AS ble signert 05.08.2016, med oppstart av den 08.08.2016, og ferdigstillelse innen 
den 31.12.2016. Kontraktssum inkl. merverdiavgift kr. 1 819 622,50,-. (dok. 2016/345-23) 
 
 

3.       GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 
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Før kontrahering av entreprenør måtte det bes om økt bevilgning til prosjektet basert på de reelle kostnadene i 
tilbudet fra Nesset Bygg AS (dok 2016/345-10, PS 61/16).  
Bevilgningen ble økt med kr 150 000,- til kr 2 050 000,-. 
 
Underveis i prosjektet ble det avdekket asbestholdig gulvbelegg som var tildekket med nyere gulvbelegg. Dette 
var en løsning som ikke ble godkjent av Arbeidstilsynet. Da vi ble oppmerksom på at det fantes gulvbelegg 
med asbest, viste det seg at det også fantes synlig og skadet asbestholdige gulvbelegg i en trapp/ inngang som 
ikke opprinnelig var omfattet av dette prosjektet. Det ble derfor søkt om ytterligere økt bevilgning for å få 
sanert bort asbestholdig gulvbelegg, samt legge nytt der hvor det i utgangspunktet ikke skulle gjøres noe. (Dok 
2016/345-20, PS 85/16.)  
Bevilgningen ble da økt med kr 350 000,-, fra kr 2 050 000,- til kr 2 400 000,-.  
 
På grunn av økt omfang i arbeid i prosjektet underveis, måtte ferdigstillelsesdatoen flyttes. 
 
Nesset Bygg AS utførte arbeidet ihht. kontrakt, samt de ekstraarbeidene de naturlig måtte påta seg.  
 
Prosjektet hadde følgende milepæler: 
Utlysning tilbudskonkurranse   02.05.2016 
Tilbudsfrist      10.06.2016 
Oppstartsmøte med entreprenør   05.08.2016 
Oppstart på byggeplass    08.08.2016 
Ferdig på byggeplass    31.12.2016 
 
 

4.       MENGDER 
Vegg: 
 Veggflater yttervegg: ca 850 m2, hvorav en del er vindusflater 
 Veggflater innervegger: ca 360 m2 

 
Dør/ vindu: 
 Vinduer demonteres: 7 stk 
 Vinduer ny: 7 stk 
 Innerdør med karm demonteres: 12 stk 
 Innerdører med karm ny: 10 stk 

 
Gulv: 
 Innvendig gulv i garderobeanlegg: ca 97 m2 
 Ekstra asbestsanering: ca 42 m2 

 
Himling: 
 Himling: ca 195 m2 
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5.       ØKONOMI 
 
Budsjett og regnskap per år i prosjektet 2016 
Budsjett inkl. budsjettkorrigering 2 400 000 
Regnskap 2 396 957 
Ubrukt bevilgning + /overskridelse - 3 043 

Byggeregnskap: 
 

 

1 Felleskostnader 271,67
2 Bygning 1 804 658,64
3 VVS 7 248,80
4 Elkraft 52 916,97
5 Tele og automatisering -
6 Andre innstallasjoner -
7 Utendørs -
8 Generelle kostnader (prosjektering/ adm.) 52 469,87
9 Spesielle kostnader (mva) 479 391,49

Prosjektkostnad 2 396 957,44

 
Bruk av midler ble innenfor bevilget ramme.  
 
Prosjektet er finansiert med kommunens frie midler (lån, momskomp., salg anleggsmidler, mv). 
 
 
 

6.       TEGNINGER OG BILDER 
NB!! Tegninger bakenfor er ikke i målestokk. 
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Perspektivtegninger av garderober 
 
 
 
 

 
Bilde av ferdig garderobe 
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Bilde av ferdig garderobe 
 
 
 
 

 
Bilde av utvendig overflatebehandling 
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1.       INNLEDNING 

Formål 
Å forbedre brannsikkerheten ved Vistdal bofellesskap, skape trygghet for beboere, ansatte og pårørende. Lukke 
avvik gitt ved branntilsyn 

Vedtak 
Kommunestyre vedtok ved behandling av økonomiplan for 2015 – 2018 og årsbudsjett 2015, å avsette kr 
870 000 i budsjettet for 2015 for brannsikring av Vistdal bofellesskap. Teksten i økonomiplan for 2015 – 2018 
og årsbudsjett 2015 var slik: 
 

Kommunestyret behandlet saken i oktober 2014 og ba om at kostnadene ble innarbeidet i 
kommunens økonomiplan. I henhold til saken skal det settes av investeringer med kr 870 000 i 2015 
til en del større bygningsmessige inngrep. Kostnadene skal dekke etablering av brannceller og flere 
rømningsveier, brannsikring av takutstikk og branncellebegrensning på kaldloft. 
 

Ved budsjettkorrigeringen for 2. halvår 2015, ble det for dette prosjektet foretatt en budsjettkorrigering. 
Budsjettet for 2015 ble da redusert til kr. 270 000,-, av dette ble kun kr 55 000,- benyttet i 2015. Prosjektet ble 
derfor tatt inn i økonomiplan for 2016 – 2019 og årsbudsjett 2016, med en budsjettramme på kr 870 000 for 
2016.  
 
 
Saker vedr. bevilgning: 
 

År Følgende vedtak er gjort om bevilgning Dato vedtak Beløp Saksmappe 
2015 K 111/14 – årsbudsjett/ økonomiplan 11.12.2014 870 000 2014/502-61 
2015 K 091/15 – budsjettkorr. 2. halvår 2015 15.10.2015 270 000 2014/502-123 
2016 K 156/15 - årsbudsjett/ økonomiplan 17.12.2015 870 000 2015/1077-61 

 

2.       OFFENTLIG ANSKAFFELSE 
 
På denne anskaffelsen ble det benyttet eksisterende rammeavtaler med Nesset Bygg AS, Angvik Elektro AS og 
Eidsvåg rør AS.  
 

3.       GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 
Det ble bestilt en brannteknisk tilstandsanalyse for Vistdal Bofellesskap for å kartlegge hvilke endringer som 
var nødvendig for å oppgradere bygningsmassen, slik at avvik gitt i branntilsyn kunne lukkes. 
 
Nesset Bygg AS, Angvik Elektro AS og Eidsvåg rør AS ble tildelt arbeidet i henhold til medgått tid basert på 
eksisterende rammeavtaler.  
Tiltakene beskrevet i den branntekniske tilstandsanalysen ble utført, samt at en tilårskommen vv-bereder ble 
skiftet. Blant annet ble følgende arbeider utført; 
 Gamle branndører med liten eller ingen funksjon ble skiftet i nye 
 Loftsrom ble seksjonert med gjennomgående brannskille mellom hovedetasje og loft 
 Takfoten ble oppgradert med gipskonstruksjon og brannklassifiserte lufteventiler/ 

hulromsventiler 
 Eksisterende gjennomføringer ble branntettet 
 VV-bereder skiftet 
 Nødlys ble oppgradert 

Prosjektet hadde følgende milepæler: 
Forespørsel om brannteknisk tilstandsanalyse sendt  09.03.2016 
Brannteknisk tilstandsanalyse bestilt   17.03.2016 
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Brannteknisk tilstandsanalyse mottatt   29.04.2016 
Oppstartsmøte med entreprenør    03.05.2016 
Oppstart på byggeplass     23.05.2016 
Hovedarbeidene ved brannsikringen ferdig   31.08.2016 
Etterarbeider/remonteringer/ flikking ferdig  31.12.2016 

4.       ØKONOMI 
 
Budsjett og regnskap per år i prosjektet 2015 2016 
Budsjett inkl. budsjettkorrigering 270 000 870 000 
Regnskap 55 165 735 449 
Ubrukt bevilgning + /overskridelse - 214 835 134 551 

 
 
 
Byggeregnskap: 
 

 

1 Felleskostnader -
2 Bygning 420 749,79
3 VVS 68 632,00
4 Elkraft 76 196,43
5 Tele og automatisering -
6 Andre innstallasjoner -
7 Utendørs -
8 Generelle kostnader (prosjektering/ adm.) 66 912,83
9 Spesielle kostnader (mva) 158 122,76

Prosjektkostnad 790 613,82

 
Bruk av midler ble innenfor bevilget ramme.  
 
Prosjektet er finansiert med kommunens frie midler (lån, momskomp., salg anleggsmidler, mv). 
 
Det ble gitt tilsagn om investeringstilskudd fra Husbanken med inntil kr 479 000,-, basert på en 
investeringskostnad på kr 870 000,-. Søknad om utbetaling skjer etter at denne rapporten er utarbeidet, da 
denne rapporten skal legges ved søknaden. 
 

5.       TEGNINGER  
Følgende tegninger viser de nødvendige tiltakene angitt i den branntekniske tilstandsanalysen, og var vedlegg 
til analyserapporten. Tegningene viser blant annet det gjennomgående brannskillet som ble opprettet ved 
utbedringen av brannsikkerheten ved Vistdal bofellesskap. 
(Tegningene og rapporten kan ses i ePhorte på dok. 2016/381-4.) 
 
Tegningene nedenfor er ikke i målestokk. 
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Plan hovedetasje 
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Plan loftetasje
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1.       INNLEDNING 
 

Formål 
Å tilrettelegge institusjonskjøkkenet ved Nesset omsorgssenter (NOS) for å ivareta krav som er angitt i 
gjeldende lover og forskrifter vedrørende matproduksjon, mattrygghet, produksjon og omsetning av 
næringsmidler, og næringsmiddelhygiene, samt tilpasse kjøkkenet til produksjonsomfanget. 
 

Vedtak 
Kommunestyre vedtok ved behandling av økonomiplan for 2008 – 2011 og årsbudsjett 2008, i møte den 
13.12.2007, å avsette kr 4 000 000 til ombygging av kjøkkenet ved Nesset omsorgssenter, med henholsvis kr 
1 500 000 i årsbudsjettet for 2008 og kr 2 500 000 i årsbudsjettet for 2009.  Teksten i økonomiplan for 2008 – 
2011 og årsbudsjett 2008 var slik: 
 

Det er behov for å bygge ut kjøkkenet på NOS. Mattilsynet har vært på befaring, og bare gitt 
midlertidig godkjennelse av slik kjøkkenet fremstår i dag i påvente av utbygging og oppussing. 
Kjøkkenet var opprinnelig bygd for å lage mat til 30 sjukeheimsbeboere. I dag lages det mat til 67 
institusjonsbeboere, middag til 25 personer ute på bygda, samt middag til 9-10 beboere ved Eresfjord 
trygdeheim. Det er stort behov for å gjøre noe med ventilasjon/ temperatur. Det vil til våren bli fulgt 
av arbeidstilsynet. På grunn av prosjekteringsfasen vil man ikke få hovedinvesteringen før i 2009. 
Totalkostnad kr 4 million, fordelt på kr 1,5 million i 2008 og kr 2,5 million i 2009. 

 
 
Kommunestyre vedtok ved behandling av økonomiplan for 2010 – 2013 og årsbudsjett 2010, i møte den 
10.12.2009, å avsette ytterligere kr 4 450 000 til ombyggingen av kjøkkenet ved Nesset omsorgssenter. Fra 
tidligere var det avsatt kr 4 000 000 med henholdsvis kr 1 500 000 i årsbudsjettet for 2008 og kr 2 500 000 i 
årsbudsjettet for 2009.  Teksten i økonomiplan for 2010 – 2013 og årsbudsjett 2010 var slik: 
 

Arbeidene med ombygging av kjøkkenet ved NOS er påbegynt. Kjøkkenet har i flere år drevet på 
dispensasjon fr Mattilsynet. Kjøkkenet var opprinnelig bygd for å lage mat til 30 sykehjemsbeboere, i 
dag lages det inntil 100 middager daglig. Kjøkkenet blir utvidet, i tillegg blir det nytt 
ventilasjonsanlegg, en god del nytt utstyr og arbeidsstasjoner med hev- og senkbare benker. 
Prosjektet skal være ferdig til 01.04.2010. Totalramme for prosjektet er 8,45 mill. Av dette ble 1,5 mill 
avsatt i 2008, 2,5 mill i 2009 og 4,45 mill i 2010. 

 
Saker vedr. bevilgning: 
 

År Følgende vedtak er gjort om bevilgning Dato vedtak Beløp Saksmappe 

2008 K 138/07 – Årsbudsjett/ økonomiplan 2008 – 
2011 13.12.2007 1 500 000 07/00416-47 

2009 Årsbudsjett/ økonomiplan 2009 – 2012 11.12.2008 2 500 000 2008/1039-54 

2010 Årsbudsjett/ økonomiplan 2010 – 2013, antatt 
totalramme økt til kr 8,45 mill. 10.12.2009 4 450 000 2009/639-37 

2010 K 36/10 – årsregnskap 2009 20.05.2010 1 924 639 2009/292-24 

2011 K 54/11 – Investeringsbudsjett 2011 regulering 16.06.2011 590 000 2010/519-138 

2011 K 91/11 - Budsjettkorrigering 2. halvår 2011, 
totalramme nedjustert til kr 8,25 mill. 20.10.2011 -200 000 2010/519-156 

2012 K 21/12 Investeringsbudsjett 2012 regulering 29.03.2012 215 000 2011/559-87 

2012 K 87/12 - Budsjettkorrigering 1. halvår 2012, 
totalramme nedjustert til kr 8,035 mill. 21.06.2012 -215 000 2011/559-100 

 
 

2.       OFFENTLIG ANSKAFFELSE 
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Det ble avholdt anbudskonkurranse vedrørende ombyggingen og tilbyggingen av kjøkkenet ved Nesset 
omsorgssenter. Konkurransen var delt inn i fire entrepriser; bygningsmessige arbeider, sanitæranlegg, 
luftbehandlingsanlegg, og elektriske anlegg. 
 
Anbudskonkurransen ble utført i henhold til lov om offentlig anskaffelser og tilhørende forskrift. Konkurransen 
ble kunngjort på Doffin den 19.05.2009, i Åndalsnes Avis, Driva og Romsdals Budstikkde den 22.05.2009. 
 
Tilbudsfrist var den 17.06.2009 kl. 12.00. Tilbudsåpning ble utført 22.06.2009. 
 
De tekniske anleggene ble vurdert av Techno Consult Møre AS (dok 2009/164-24) 
 
 
Bygningsmessig ombygging/ tilbygging 
 
Det kom inn ett tilbud; 

1. Nesset Bygg AS, tilbudssum inkl mva 3 554 273,- 
 
Nesset Bygg AS ble valgt (dok 2009/164-15). 
 
 
Sanitæranlegg ombygging/ tilbygging 
 
Det kom inn fire tilbud; 

1. Erling Lange AS, tilbudssum inkl mva 844 812,- 
2. Din Rørleggermester AS, tilbudssum inkl mva 727 211,- 
3. Gjemnes Rør AS, tilbudssum inkl mva 715 741,- 
4. Hjelset Rørleggerservice AS, tilbudssum inkl mva 656 149,- 

 
Hjelset Rørleggerservice AS ble valgt (2009/164-26). 
 
 
Luftbehandlingsanlegg ombygging/ tilbygging 
 
 
Det kom inn fire tilbud; 

1. A. Vikhagen AS, tilbudssum inkl mva 743 274,- 
2. Ugelvik Nesset AS, tilbudssum inkl mva 958 944,- 
3. URD Klima Oppdal AS, tilbudssum inkl mva 593 438,- 
4. Nordvest Miljø AS, tilbudssum inkl mva 621 054,- 

 
URD Klima Oppdal AS ble valgt (2009/164-27). 
 
 
Elektriske anlegg ombygging/ tilbygging 
 
Det kom inn to tilbud; 

1. Angvik Elektro AS, tilbudssum inkl mva 799 503,- 
2. Bratseth & Gikling Installasjon AS, tilbudssum inkl mva 730 733,- 

 
Bratseth & Gikling Installasjon AS ble valgt (2009/164-28). 
 

3.       GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 
Arkitektkontoret BBW AS ble engasjert til å planlegge utvidelsen/ ombyggingen av institusjonskjøkkenet ved 
Nesset omsorgssenter. 
 
Plantegningen for utvidelsen/ ombyggingen av kjøkkenet ved Nesset omsorgssenter ble godkjent i 
Arbeidsmiljøutvalget den 17.02.2009. 
 
Ved oppstart av prosjektet ble institusjonskjøkkenet og dets produksjon midlertidig flyttet til Eresfjord 
Trygdeheim. 
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Kjøkkenet ved Nesset omsorgssenter ble utvidet med omlag 55 kvadratmeter, samt at omlag 200 kvadratmeter 
ble ombygget. 
 
Det ble levert ferdigmelding for ombyggingen/ utbyggingen av institusjonskjøkkenet ved Nesset omsorgssenter 
den 23.11.2010. Ferdigattest for  prosjektet ble utstedt den 21.12.2010. 
 
 

4.       ØKONOMI 
 
Budsjett og regnskap per år i 
prosjektet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Budsjett inkl. 
budsjettkorrigering 1 500 000 2 500 000 6 374 639 390 000 0 0 

Regnskap 365 795 1 709 566 5 785 120 174 757 0 52 485,50 
Ubrukt bevilgning + 
/overskridelse - 1 134 205 790 434 589 520 215 243 0 -52 485,50 

 
 
 
Byggeregnskap: 
 

 

1 Felleskostnader 62 000
2 Bygning 3 118 582
3 VVS 1 295 280
4 Elkraft 637 122
5 Tele og automatisering 62 736
6 Andre innstallasjoner 117 156
7 Utendørs -
8 Generelle kostnader (prosjektering/ adm.) 1 161 363
9 Spesielle kostnader (mva/ inventar) 1 633 483

Prosjektkostnad 8 087 723

 
I K-sak 87/12 ble totalramme nedjustert til kr 8 035 000. Det ble i 2013 ført et tap på kr 68 649,- i forbindelse 
med at en av kontraktspartene gikk konkurs, noe som gjorde at prosjektet i 2013 oversteg vedtatt totalramme 
med kr 52 485,50,-. Tapet gikk på manglende oppgjør i forbindelse med en kreditnota fra konkursrammet 
leverandør. 
 
Prosjektet er finansiert med kommunens frie midler (lån, momskomp., salg anleggsmidler, mv). 
 
 

5.       TEGNINGER 
Tegning er ikke i målestokk. 
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Planskisse av kjøkken. 
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Endelig plantegning av kjøkken. 



 

 
 
 

Notat 
 

Til: 
 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Fra: Anita Marie Meisingset 

 
 

Sak nr. Dato: 
2017/64-8 12.09.2017 

 

Investeringsprosjekter 2017 - Orientering, september 
 
600158 – Flerbrukshall; Administrasjon, reserver og uforutsett 

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

1. kvartal 2016 2. kvartal 2017 3 000 000 1 909 439 1 090 561 
 
Kommentar: 
Prosjektet hører sammen med prosjektnr 600324, og omfatter administrasjonskostnader, reserver og uforutsette 
utgifter. Prosjektene 600324 og 600158 er i all hovedsak avsluttet. Nessethallen ble overtatt i henhold til avtale 
og avtalt tidspunkt den 14.02.2017. Totalt har prosjektnr. 600158 og 600324 et budsjett på kr 52 420 000,-. 
Prosjektet avsluttes i 2017. 
 
 
 600217 – Utbedring ledningsnett, vann 

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

2. kvartal 2017 4. kvartal 2017 300 000 66 347 233 653 
 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for drikkevann. Deler og material er under 
innkjøp, og arbeid blir utført i høst. 4 gamle vannkummer med rørdeler i Eidsvåg sentrum skal bytes ut, og de 
erstattes med en stor vannkum. Kostnadsoverslag for materialer og den nye kummen ble hentet, og prosjektet 
er under planlegging. Prosjektet vil ferdigstilles i 2017. 
 
 
600218 – Utbedring ledningsnett, avløp 

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

2. kvartal 2017 4. kvartal 2017 300 000 40 329 259 671 
 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for avløp.  Deler og material er under innkjøp, 
og arbeid blir utført i høst. Prosjektet vil ferdigstilles i 2017. 
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600263 – Utskifting asbestledninger Raudsand 

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

3. kvartal 2017 4. kvartal 2017 500 000 66 378 433 622 
 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder utskiftning av asbestledning. Prosjektet er under planlegging og vil utføres i løpet av høsten. 
Vil ferdigstilles i 2017. 
 
 
600284 – Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg 

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

3. kvartal 2016 4. kvartal 2017 500 000 64 041 435 959 
 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder sikring av kvikkleireområder langs Eidsvågelven. Ti områder langs Eidsvågelven ble 
utbedret for å sikre fare for leirskred. Prosjektet startet i august 2016, og ferdigstilt i oktober 2016. Det ble 
holdt garantibefaring i juni 2017. Prosjektet avsluttes i 2017. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 6 469 000. 
 
 
600286 – Reasfaltering kommunale veger/ plasser 

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

3. kvartal 2017 4. kvartal 2017 1 000 000 0 1 000 000 
 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder reasfaltering av kommunale veger. Vegstrekk for asfaltering blir Gussiåsveien. Prosjektet 
avsluttes i 2017. 
 
 
600288 – Eidsvåg sentrum, Alstadplassen 

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

2. kvartal 2016 2. kvartal 2017 335 000 136 825 198 175 
 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder oppgradering av Alstadplassen; setting av kantsteiner, oppretting av fortau og rabatter og 
asfaltering i Eidsvåg sentrum. Prosjektet ble utført i oktober 2016.  Beplantning av trær ble utført i mai 2017. 
Ny befaring av anlegget til våren 2018.  Prosjektet avsluttes i 2017. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 3 000 000. 
 
 
600291 – Forlengelse av avløpsrør 

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

Usikkert Usikkert 2 000 000 23 581 1 976 419 
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Kommentar: 
Prosjektet gjelder hovedkloakkrørledning for hele Eidsvåg som går ut i sjø ved Sjøgarden og ut forbi 
småbåthavnen i Eidsvåg (600 meter). Denne har flere hull og må skiftes ut. Ny hovedledning i PE rør med 
sementlodd vil bli lagt ut og erstatter den gamle sjøledningen. Prosjektet har fått økt bevilgning og er planlagt 
utført i 2017.  Grunnet kapasitetsproblem er det usikkert om prosjektet blir avsluttet i 2017. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 2 138 000. 
 
 
600292 – Rehabilitering av vannkummer 

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

2. kvartal 2017 4. kvartal 2017 300 000 222 281 77 719 
 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder utskifting av gamle vannkummer. Utstyr og material er under innkjøpt, og arbeid vil utføres 
vår/høst 2017. 4 gamle vannkummer med rørdeler i Eidsvåg sentrum skal bytes ut, og de erstattes med en stor 
vannkum. Kostnadsoverslag for materialer og den nye kummen ble hentet, og prosjektet er under planlegging. 
Prosjektet vil avsluttes i 2017. 
 
 
600296 – Renseanlegg Eidsvåg vannverk 

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

3. kvartal 2016 1. kvartal 2018 15 000 000 6 680 300 8 319 700 
 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Prosjektet omfatter grunnarbeider for byggegrop, 
betongarbeid for 980 m3 høydebasseng, bygningsmessig ombygging av eksisterende anlegg og maskinteknisk 
rensing. Grunnarbeider for byggegrop var ferdig i november 2016, og tilbakefylling rundt bassenget var ferdig 
august 2017. Betongarbeid for 980 m3 høydebasseng begynte i november 2016 med ferdigstillelse september 
2017. Bassenget ble satt i drift ca 1. august. Utvendig kledning av bassenget utføres høsten 2017. 
Ombyggingskontrakten ble tildelt Nesset Bygg AS, og maskinprosess kontrakten ble tildelt Enwa PIM AS etter 
vurdering av tilbudene. Ombygging hadde oppstart august 2017, og byggetid beregnes til 8 måneder. 
Maskinprosessen er planlagt å begynne i oktober 2017, og byggetid beregnes til 3 måneder. Prøvedrift og 
igangsetting er jan. - mars 2018. Ferdigstilling for prosjektet blir i 2018. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 22 350 000. 
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600299 – Eidsvåg kunstgressbane, nytt dekke 
Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 

2017: 
2016 3. kvartal 2017 148 000 147 738 262 

 
Kommentar: 
Kunstgressbanen hadde i 2016 en bevilgning på kr 3 500 000. Av dette gjensto kr 217 453,13 ved årets slutt. 
Ved utført felttest skulle siste del av kontraktssum utbetales av oss. Felttesten var planlagt på senhøsten 2016. 
Dessverre ble den utsatt på grunn av vær og vind. Da vi ble klar over dette, var det for sent å flytte midler ved 
budsjettkorrigeringen høsten 2016. Budsjettkorrigering ble derfor utført i juni 2017. Felttest er utført og 
sluttfaktura betalt. Prosjektet er avsluttet. Det vises for øvrig til referatsak vedr. sluttrapport for dette prosjektet. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 3 542 000. 
 
 
600317 – Trafikksikring kommunale veger 

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

2. kvartal 2016 4. kvartal 2017 1 000 000 775 096 224 904 
 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder rehabilitering og oppgradering av 4 bruer og trafikksikring av kommunale veger. Bruene ved 
Meisal, Raudsand og Røndøla ble revet fullstendig, og det ble etablert nye. Bjørbakk bru ble rehabilitert med 
ensidig betongarbeid på landkar. 1251 meter autovern ble satt opp på Meisal, Hammervollhagen, Solbjøra, 
Raudsandbakken, Eidsøra, Kanndalsvegen, Meringsdalen, Gauprøvegen og Nedre Liedgarsveg, samt 
erosjonssikring av Bjørbakken i Kanndalsvegen.  Prosjektet avsluttes i 2017, og det skal bli garantibefaring i 
mai 2018. Autovern skal settes opp på nødvendige plasser i løpet av 2017. Prosjektet avsluttes 2017. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 4 663 000. 
 
 
600320 – Renholdsutstyr, TSU 

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

3. kvartal 2016 4. kvartal 2017 273 000 264 138 8 863 
 
Kommentar: 
Flere renholdsmaskiner har vært til utprøving i organisasjonen. Det vil bli gjort et grundig valg av maskiner. 
Dette innkjøpet vil være med på å bidra til forbedring av arbeidsdagen for renholderne. Disse maskinene ble 
bestilt for levering i 2016. På grunn av lang leveringstid, ble de ikke levert før i 2017. Prosjektet avsluttes i 
2017. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 300 000. 
 
 
600322 – Vakt- og mannskapsbil, brann 

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

1. kvartal 2017 4. kvartal 2017 5 375 000 0 5 375 000 
 
Kommentar: 
Bilene ble bestilt i februar og vaktbilen ble levert i juni. Mannskapsbilen er planlagt levert i uke 44 . 
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600323 – Utstyr brann 

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

1. kvartal 2017 3. kvartal 2017 346 000 346 000 0 
 
Kommentar: 
Prosjekter består b.a. av tilrettelegging for ren / skitten sone for klær/utstyr. Det mest nødvendige blir 
prioritert.Blir avsluttet i 2017. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 638 000. 
 
 
600324 – Flerbrukshall; Totalentreprise 

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

1. kvartal 2016 2. kvartal 2017 7 694 000 7 347 072 346 928 
 
Kommentar: 
Prosjektet hører sammen med prosjektnr. 600158, og omfatter totalentreprisen med Lønnheim Entreprenør AS. 
Prosjektene 600324 og 600158 er i all hovedsak avsluttet. Nessethallen ble overtatt i henhold til avtale og 
avtalt tidspunkt den 14.02.2017.  
Totalt har prosjektnr. 600158 og 600324 et budsjett på kr 52 420 000,-. Prosjektet avsluttes i 2017. 
 
 
600330 – NOS ombygging demens 

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

1. kvartal 2017 3. kvartal 2018 54 830 000 6 349 140 48 480 860 
 
Kommentar: 
Oppstart på byggeplass uke 27. Rigg er etablert. Utskiftning av drenering rundt bygget er i hovedsak ferdigstilt. 
Deler av utvendig kledning, samt balkonger mot sør er demontert. Skifting av taktekking er i full gang, og 
nærmer seg ferdig. Planlagt oppstart av innvendige arbeider, etablering av to nye pasientrom på sykehjemmet, 
er satt til uke 36. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 63 200 000. 
 
 
600331 – NOS rehab. bårerom, branndører 

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

4. kvartal 2017 4. kvartal 2017 583 000 0 583 000 
 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder rehabilitering av bårerommet ved Nesset omsorgssenter. Branndørene ved sørfløyen av 
sykehjemmet ble skiftet i 2016, men rehabilitering av bårerommet måtte utsettes til 2017. Prosjektbudsjettet er 
ved budsjettkorrigering juni 2017 overført fra 2016. Startes opp ved ledig kapasitet. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 1 000 000. 
 
 
600337 – Flerbrukshall, inventar og utstyr 
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Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

1. kvartal 2017 4. kvartal 2017 1 250 000 1 137 590 112 410 
 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter kjøp av inventar og utstyr til Nessethallen. Forventes avsluttet innenfor budsjettrammen i 
2017. 
 
 
600338 – Flerbrukshall, klatrevegg 

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

3. kvartal 2017 4. kvartal 2017 1 500 000 549 700 950 301 
 
Kommentar: 
Prosjektet har vært ute som tilbudskonkurranse etter loven om offentlig anskaffelser del I, med direkte 
henvendelse til aktuelle tilbydere. 3 tilbud kom inn ved utløp av tilbudsfristen. Det er skrevet kontrakt med 
Tjelmeland Friksjon AS. Oppstart på byggeplass 21. august, og ferdigstillelse av selve klatreveggen er satt til 
senest medio september. Utføres innenfor vedtatt budsjettramme. 
 
 
600341 – Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale 

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

2. kvartal 2017 4. kvartal 2017 1 000 000 58 836 941 165 
 
Kommentar: 
Prosjektet er i planleggingsfasen. Skisser er utarbeidet. Det skal gjennomføres en tilbudskonkurranse etter 
loven om offentlig anskaffelser del I, med direkte henvendelse til aktuelle tilbydere. 
 
 
600342 – Brannstasjon Eidsvåg, rehabilitering 

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

1. kvartal 2017 2./ 3. kvartal 2017 200 000 117 750 82 250 
 
Kommentar: 
Prosjektet består bl.a. av tilrettelegging for ren / skitten sone for klær/utstyr, utskifting av varmeanlegg, 
installering av brannvarslingsanlegg. Ny varmepumpe er montert. Det mest nødvendige blir prioritert. 
 
 
600343 – Eresfjord brannstasjon, etablering av ny stasjon 

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

2. kvartal 2017 2. kvartal 2018 3 500 000 348 910 3 151 090 
 
Kommentar: 
Prosjektet er i planleggingsfasen/ beskrivelsesfasen. Skisser er utarbeidet. Nesset Kraft sin eiendom er kjøpt av 
Nesset kommune. Det skal gjennomføres en åpen tilbudskonkurranse på dette prosjektet. 
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600344 – Bofellesskap funskj.hemma, Holtan 4 leiligheter 

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

2. kvartal 2017 4. kvartal 2017 1 000 000 99 959 900 041 
 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter detaljplanlegging av 4 omsorgsboliger på Holtan. Prosjektet er i planleggingsfasen. Skisser 
for mulig bygg er utarbeidet. Norconsult er engasjert for å utarbeide situasjonsplan med infrastruktur for 
området. 
 
600346 – Kunstgressbanen, utstyr til vedlikehold 

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

1. kvartal 2017 2. kvartal 2017 100 000 90 625 9 375 
 
Kommentar: 
Prosjektet er gjennomført og avsluttet innenfor budsjettrammen. Det er kjøpt inn overflaterenser, børsteslodd 
med harv, og slepematte/ gummimatte. Utstyret er kjøpt inn fra Unisport Saltex. Prosjektet er avsluttet innenfor 
budsjettrammen. 
 
600347 – Eresfjord barnehage, utelager/ vognskur 

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

3. kvartal 2017 4. kvartal 2017 350 000 0 350 000 
 
Kommentar: 
Prosjektet er kommet til på bakgrunn av avvik utstedt av Kystlab mht barnas soveplass ute.  Oppstart høsten 
2017 og ferdigstillelse innen årsslutt. 
 
 
600348 – Digitale kart/ ortofoto 

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

2017 2018 400 000 0 400 000 
 
Kommentar: 
Prosjektet er i gang og vil bli levert i løpet av 2018. Vi vil bli fakturert for kommunens andel i prosjektet før 
nyttår, og mest sannsynlig vil prosjektet holde seg innfor tildelt ramme. 
 
 
600349– Brannsikring Holtan, bofellesskap og omsorgsboliger 

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

3. kvartal 2017 4. kvartal 2017 500 000 0 500 000 
 
Kommentar: 
Prosjektet er kommet til på bakgrunn av avvik og pålegg utstedt av brannsjefen mht. brannsikkerheten. 
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Prosjektet har 3 hovedmomenter; anskaffe branndokumentasjon, utbedring av bygningsmasse ihht 
branndokumentasjonen og nytt brannalarmanlegg. Oppstart september 2017 og ferdigstillelse innen årsslutt. 
 
 
600350 – Helsesenter, omsorgsboliger, hjemmetjeneste 

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

1. kvartal 2017 4. kvartal 2017 700 000 0 700 000 
 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter detaljplanlegging av 16 omsorgsboliger, lokaler til legesenter og lokaler til 
hjemmetjenesten. Prosjektet er i planleggingsfasen. Skisser for mulig bygg er utarbeidet. Møte med 
Vegvesenet i forhold til endret avkjøring er gjennomført. Sweco har kommet med en vurdering av endret 
adkomst til nytt bygg. Det jobbes med å kartlegge hvilke muligheter og eventuelle begrensninger som vil 
påvirke prosjektet. 
 
 
600351 – Eidsvåg kunstgressbane, utstyr til vintervedlikehold 

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

3. kvartal 2017 4. kvartal 2017 150 000 0 150 000 
 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter innkjøp av nødvendig vintervedlikeholdsutstyr til Eidsvåg kunstgressbane. Det arbeides 
med tilbudsinnhenting. Utføres innenfor budsjettrammen i 2017. 
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600352 – Boligtomt Haramsmarka 
Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 

2017: 
3. kvartal 2017 4. kvartal 2017 427 000 0 427 000 

 
Kommentar: 
Har vært i kontakt med Nesset Bygg og avventer videre beskjed fra dem. Regner med prosjektet vil kunne 
avsluttes i løpet av høsten og innenfor tildelt ramme.. 
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Valg av byggekomite - Eresfjord brannstasjon, etablering av ny stasjon, 
prosjektnr. 600343 
 

 

Rådmannens innstilling 
Følgende velges som medlemmer av byggekomite for Eresfjord brannstasjon, etablering av ny stasjon:  
1.  
2.  
3.  
Vara? 
 
Saksopplysninger 
Kommunestyret gjorde i K-sak 137/16, ved behandling av Økonomiplan for 2017 - 2020 vedtak om å 
etablere ny brannstasjon i Eresfjord, med et budsjett på kr 3 500 000,-.  
 
Delegasjonsreglement av 2015, K-sak 112/15, kapitel 3.7.2 og Retningslinjer for kommunale 
byggekomiteer, K-sak 28/10, vedtatt 15.04.2010, har gitt utvalget for teknisk, næring og miljø (TNM) 
ansvaret om å oppnevne byggekomiteer for kommunens investeringsprosjekt.  
 
I henhold til pkt. 2 i Retningslinjer for kommunale byggekomiteer skal TNM vurdere selv hvilke 
byggeprosjekter utvalget ønsker at det skal etableres byggekomite for.  
 
Prosjektet er i planleggingsfasen, og det ses på som hensiktsmessig at en eventuell byggekomite er satt før 
prosjektet klargjøres for anbudsutlysning. Byggekomiteen skal i henhold til pkt. 4 i Retningslinjer for 
kommunale byggekomiteer, i alle fall konsulteres før kontrahering av entreprenør. 
 
En byggekomite skal bestå av 3 politiske representanter og det er hensiktsmessig å oppnevne 1 vara. Øvrige 
medlemmer i byggekomiteen er fra administrasjonen og oppnevnes av rådmannen. 
 
Vurdering 
Behovet for byggekomite i dette prosjektet er vurdert ihht Retningslinjer for kommunale byggekomiteer, 
vedtatt 15.04.2010. Pkt 1 og 2 beskriver at det skal oppnevnes byggekomiteer i forbindelse med 

Arkiv: : 
Arkivsaksnr: 2017/334-16 

Saksbehandler: Anita Marie Meisingset  



kommunens byggevirksomhet ut fra prosjektets størrelse og omfang. Det er TNM som i utgangspunktet har 
dette ansvaret. 
 
Medlemmene i byggekomiteene velges som hovedregel blant medlemmene i utvalget for TNM og skal 
bestå av 3 medlemmer. Ihht pkt 3 skal byggekomiteene stå for den politiske oppfølgingen av arbeidet under 
byggingen. Byggekomiteene har følgelig ansvaret for at prosjektene gjennomføres i henhold til økonomiske 
rammer og tidsfrister, samt å påse at byggeprosjektet følger de politiske føringer som er framkommet 
gjennom forprosjekt og behandling i kommunestyret. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Kostnader vedrørende drift av byggekomiteen må dekkes av prosjektrammen. 
 
Betydning for folkehelse 
En bredt forankret byggekomite er av stor betydning for at alle brukernes behov blir i varetatt.



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 19/17 19.09.2017 

 
 
 
 

Engangstilskudd til kommunalt vedlikehold 2017 - Fordeling av midler 
 

Vedlegg 
1 Engangstilskudd til kommunalt vedlikehold på Sørlandet o(1) 
2 Vedlegg fordeling(1) 
3 Vedlikeholdstilskudd til kommuner på Sør- og Vestlandet i 2016 

- ubrukte midler overføres til 2017 
 

Rådmannens innstilling 
Vedlikeholdstilskuddet 2017 benyttes til: 

 Vistdal skole - rehabilitering av inngangspartiet. Estimert kostnad kr 80 000. 
 Nesset voksenopplæring/Nesset frivilligsentral - innvendig og utvendig rehabilitering Estimert 

kostnad kr 320 000.  
Eventuelle restmidler etter at overnevnte vedlikehold er ferdigstilt skal inngå i utbedringene av det 
elektriske anlegget som pågår ved Eresfjord skole. 
 
Saksopplysninger 
I brev fra Det Kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement datert 21.03.2017 er Nesset kommune 
tildelt kr 413 000 i engangstilskudd til kommunalt vedlikehold for inneværende år, heretter kalt 
vedlikeholdstilskudd.  
 
Bakgrunnen for vedlikeholdstilskuddet gjengis som utdrag under: 
Stortinget vedtok 17. desember 2016 ved behandlingen av statsbudsjettet 2017 et øremerket tilskudd til 
kommuner på Sørlandet og Vestlandet på 650 mill. kroner til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg 
og anlegg som er eid av kommunen, kommunalt foretak eller kirkelig fellesråd. Midlene er bevilget på kap. 
576, post 60 Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner. 
Bare kommuner der ledigheten var høyere enn 3,1 prosent, mottar tilskudd.  
 
Følgende kriterier er satt for bruk av tilskuddet (forkortet versjon): 

 Tilskuddet skal nyttes til tiltak innen vedlikehold og rehabilitering av eksisterende bygg, anlegg og 
veier som er eid av enten kommunen, kommunale foretak (KF) eller kirkelig fellesråd. 

 Midlene må brukes på prosjekter eller ekstraordinære tiltak som settes i gang i 2017. 
 Tilskuddet skal gå til kjøp av tjenester og kan ikke brukes på prosjekter som utføres av 

kommunenes egne etater eller av kommunale foretak. Midlertidige ansettelser i kommunene av 
registrerte arbeidsledige vil likevel ligge innenfor tilskuddsordningen. 

 
Informasjonen er gjengitt fra Rundskriv H-2391 som har utfyllende tekst. 

Arkiv: :233 
Arkivsaksnr: 2016/773-10 

Saksbehandler: Malin Bruseth  



 
Hvordan disse tilskuddsmidlene skulle benyttes ble behandlet i kommunestyret sitt møte 20.06.2017 under 
sak PS 45/17 Budsjettkorrigeringer (punkt 5.) Følgende vedtak ble fattet: 
 
Punkt 5. Vedlikeholdsmidler  

Det vises til rundskriv H-2391 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 10.2.2017. 
Utvalg for teknisk, næring og miljø får fullmakt til å prioriterer tiltak for vedlikehold og 
rehabilitering av bygg, anlegg og veger, etter framlegg fra rådmannen. Tiltakene prioriteres 
innenfor en ramme på kr 413 000 til kommunen og kirkelig fellesråd. 

 
Rådmannen har ut fra de føringer som departementet har gitt og kommunestyret sitt vedtak lagt til grunn at 
midlene skal benyttes til tiltak innen vedlikehold av eksisterende bygg, anlegg og veier, eid av Nesset 
kommune eller kirkelig fellesråd. Enhetslederne er bedt om å komme med innspill på hvilke tiltak 
tilskuddet kan brukes på.  
 
Innkomne forslag: 
 

Virksomhet Området Beskrivelse 
Vistdal skole  Inngangsparti Svært gammel og slitt inngangsdør/inngangsparti. Døra har 

gliper som gir trekk og slipper ut varme. Den slamrer mot 
karmen og bærer preg av slitasje og elde. 

Eresfjord skole Gymnastikksal, 
gulv 

Gulvet fra 1953 er utslitt. Det har større hakk og sprekker og 
elever har fått flis i foten av å gå på gulvet i sokkelesten. Gulvet 
har vært slipt ned tidligere, så det kan ikke slipes ytterligere. 

Nesset 
Voksenopplæring 
Nesset 
Frivillighetssentral 

Hele bygget Gamle barnehagebygget som skulle avhendes, men i dag er 
arbeidsplass til 5-6 ansatte og 25-30 deltakere samt tilholdssted 
for frivillige organisasjoner og ungdomsklubb. Siste del av 
bygningen ble tatt i bruk i høst og det er behov for ny 
varmepumpe, flere strømpunkt, utbedring belysning, 
overflateoppussing og utbedring av dører, samt noe inventar. 
Også behov for utbedring av overflate fasader og nye treplatter 
utvendig. 

 
Ingen av disse overnevnte forslagene er innarbeidet i gjeldende økonomiplan 2017-2020. 
 
Teknisk, samfunn og utvikling har estimert kostnader på de foreslåtte tiltakene.  
 
Tabell viser estimerte kostnader: 

Virksomhet Området Innhold Estimert 
kostnad 

Vistdal skole Inngangsparti Ny to-fløyen dør med sikkerhetsglass, nye 
utvendig og innvendige beslag samt 
overflatebehandling av utvendig tilstøtende 
murvegg.  

Kr 80 000  

Eresfjord skole Gymnastikksal, 
gulv 

Riving av eksisterende gulv og legging av nytt 
parkettgulv beregnet for sportsaktivitet. 

Kr 600 
000 

Nesset 
Voksenopplæring  
Nesset 
Frivillighetssentral 

Hele bygget Tilpasning av siste avdeling til 
voksenopplæring; ny varmepumpe, strømpunkt, 
utbedring belysning, overflateoppussing, dører 
og noe inventar. Overfalte fasader og treplatter 
utvendig. 

Kr 320 
000 

 
Ut i fra tabellen kan vedlikeholdstilskuddet realisere to utbedringstiltak for kommunen; Inngangsparti ved 
Vistdal skole og innvendig og utvendig løft for Nesset voksenopplæring og Nesset frivillighetssentral. 
Estimerte kostnader kr 400 000 samt kr 13 000 i buffer.  
Om de estimerte kostnadene skulle vise seg å bli lavere enn estimert bør overskytende midler samt den 
avsatte bufferen inngå i utbedring av det elektriske anlegget ved Eresfjord skole som pågår. 



Gulvet i gymnastikksalen ved Eresfjord skole er en større investering og bør innarbeides i økonomiplan 
2018-2021. 
  
Vurdering 
Det har de siste årene vært mange og store investeringsprosjekt i forhold til renovering og vedlikehold 
kommunale formålsbygg. Her kan nevnes skolene i Nesset, Eidsvåg barnehage, pågående ombygging 
Nesset omsorgssenter, Nessethallen med mer.  
Lite midler har blitt brukt på renovering og vedlikehold av Kommunehuset. Rådmannen vurderer her er et 
stort behov for vedlikehold/renovering av denne bygningen. Det er behov for utskifting av 
ventilasjonsanlegget, nytt tak, utskifting av vinduer, utvendig kledning på store deler av bygningen, ny heis 
mm. Dette er et stort og kostnadskrevende prosjekt. Det er bestilt en tilstandsrapport av bygget og på 
bakgrunn av denne rapporten vil rådmannen vurdere legge fram sak til politisk behandling for å få dette 
investeringsprosjektet helt eller delvis inn i Budsjett og økonomiplan for 2018 – 2021.  
Videre er det påvist store råteskader i bærebjelke ved inngangsparti svømmehall ved Eidsvåg barne- og 
ungdomsskole. I tillegg er det behov for skifte av tak, inngangsdør og vinduer i dette inngangspartiet. 
Tilskuddsmidlene er beregnet på mindre vedlikeholdsprosjekt som kommunen ellers ikke ville ha prioritert 
å få utført i nær framtid.  
Rådmannen vurderer at innspill fra enhetsledere til hva vedlikeholdsmidlene skal brukes til er både 
fornuftig og formålstjenlig. Estimerte kostnader viser at vedlikeholdsmidlene vil kunne dekke kostnadene 
og gi bygningsmessig løft ved to av kommunens formålsbygg.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen fordyrende økonomiske konsekvenser. Vedlikeholdstilskuddet er et rent tilskudd fra staten, gitt av 
Det Kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement.  Nesset kommune er her gitt mulighet til 
utbedring og vedlikehold av bygningsmassen mot at tjenestene kjøpes. 
 
Betydning for folkehelse 
Å oppgradere bygningene er helsefremmende og vil bidra til økt trivsel for alle som skal benytte dem. Det 
er også et nødvendig perspektiv å besørge universell utforming i offentlige bygg.  



 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon*  Saksbehandler 
  22 24 90 90 Arild Kormeseth 

22247214 NO- Org no.  
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Engangstilskudd til kommunalt vedlikehold på Sørlandet og Vestlandet - utbetaling 

 

Det vises til rundskriv H-2391 den 10. februar 2017 om ovennevnte.  

 

Stortinget vedtok 17. desember 2016 ved behandlingen av statsbudsjettet 2017 et øremerket 

tilskudd til kommuner på Sørlandet og Vestlandet på 650 mill. kroner til vedlikehold og 

rehabilitering av veier, bygg og anlegg som er eid av kommunen, kommunalt foretak eller 

kirkelig fellesråd. Midlene er bevilget på kap. 576, post 60 Tilskudd til vedlikehold og 

rehabilitering i kommuner. 

 

400 mill. kroner ble fordelt på bakgrunn av ledighetstall fra NAV per august 2016, da 

arbeidsledigheten var 3,1 prosent. I statsbudsjettet ble det varslet at regjeringen ville komme 

tilbake til fordelingen av de resterende 250 mill. kronene på nyåret. De resterende 250 mill. 

kronene er nå fordelt til kommuner på Sørlandet og Vestlandet som hadde en arbeidsledighet 

per februar 2017 på mer enn 3,1 pst. Bare kommuner der ledigheten var høyere enn 3,1 

prosent, mottar tilskudd. Den vedlagte tabellen viser fordelingen av tilskuddet på 650 mill. 

kroner. Utbetalingen vil skje i begynnelsen av april. 

 

Med hilsen  

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Arild Kormeseth 

 seniorrådgiver 

Ifølge liste  

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 17/460-4 21.03.2017 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/engangstilskudd-til-kommunalt-vedlikehold-pa-sorlandet-og-vestlandet/id2539333/?q=engangstilskudd
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Adresseliste 

Arendal kommune Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL 

Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ 

Aukra kommune Kommunehuset 6480 AUKRA 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 

Bremanger kommune Postboks 104 6721 SVELGEN 

Bømlo kommune Kommunehuset 5430 BREMNES 

Eide kommune  6490 EIDE 

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 

Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE 

Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 

Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME 

Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flora kommune Markegata 51 6900 FLORØ 

Froland kommune Osedalen 4820 FROLAND 

Fræna kommune Rådhuset 6440 ELNESVÅGEN 

Gjerstad kommune Kommunehuset 4980 GJERSTAD 

Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD 

Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Haram kommune Storgata 19 6270 BRATTVÅG 

Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID 

Haugesund kommune Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 

Hægebostad kommune Birkeland 4595 TINGVATN 

Hå kommune Postboks 24 4368 VARHAUG 

Karmøy kommune Statsråd Vinjes gate 25 4250 KOPERVIK 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 

Kristiansand kommune Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S 

Kristiansund kommune Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 

Kvinnherad kommune Rådhuset 5470 ROSENDAL 

Lindesnes kommune Postboks 183 Vigeland 4524 LINDESNES 

Lindås kommune 
Felles postmottak 

Kvernhusmyrane 20 
5914 ISDALSTØ 

Meland kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG 

Midsund kommune Midsund 6475 MIDSUND 

Modalen kommune Mo 5729 MODALEN 

Nesset kommune Kommunehuset 6460 
EIDSVÅG I 

ROMSDAL 



Side 4 

 

Adresseliste 

Os kommune Postboks 84 5202 OS 

Radøy kommune Radøyvegen 1690 5936 MANGER 

Randaberg kommune Postboks 40 4096 RANDABERG 

Rauma kommune Vollan 8 A 6300 ÅNDALSNES 

Rennesøy kommune Postboks 24 4159 RENNESØY 

Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

Samnanger kommune Kommunehuset 5650 TYSSE 

Sande kommune Rådhuset 6084 LARSNES 

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES 

Selje kommune  6740 SELJE 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 

Songdalen kommune Postboks 53 4685 NODELAND 

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 

Stord kommune Postboks 304 5402 STORD 

Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 

Sund kommune Postboks 23 5371 SKOGSVÅG 

Søgne kommune Postboks 1051 4682 SØGNE 

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 

Tvedestrand kommune Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tysnes kommune Rådhuset 5685 UGGDAL 

Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 

Vestnes kommune Rådhuset 6390 VESTNES 

Vindafjord kommune Rådhusplassen 1 5580 ØLEN 

Øygarden kommune Øygarden rådhus 5337 RONG 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

 



 

 

K_nr. Kommune/fylke Fordelt Prop 1 S 

Fordeling etter 

arb. ledigh. feb -17 Samlet tilskudd 

901 Risør 2 414 000  1 972 000  4 386 000  

904 Grimstad 5 203 000  2 267 000  7 470 000  

906 Arendal 16 278 000  6 709 000  22 987 000  

911 Gjerstad    773 000     211 000     984 000  

914 Tvedestrand 1 948 000  1 159 000  3 107 000  

919 Froland    812 000     575 000  1 387 000  

928 Birkenes    741 000     176 000     917 000  

     

 Aust-Agder 28 169 000  13 069 000  41 238 000  

     

1001 Kristiansand 29 557 000  12 620 000  42 177 000  

1003 Farsund    277 000     495 000     772 000  

1004 Flekkefjord    266 000  1 894 000  2 160 000  

1014 Vennesla 4 069 000     493 000  4 562 000  

1017 Songdalen 1 672 000  1 018 000  2 690 000  

1018 Søgne 2 024 000     605 000  2 629 000  

1029 Lindesnes    138 000                 -       138 000  

1034 Hægebostad    107 000                 -       107 000  

     

 Vest-Agder 38 110 000  17 125 000  55 235 000  

     

1101 Eigersund 12 112 000  7 162 000  19 274 000  

1102 Sandnes 52 946 000  34 140 000  87 086 000  

1103 Stavanger 81 264 000  52 678 000              133 942 000  

1106 Haugesund 21 432 000  9 444 000  30 876 000  

1111 Sokndal    589 000     532 000  1 121 000  

1114 Bjerkreim       92 000     281 000     373 000  

1119 Hå                -       359 000     359 000  

1120 Klepp 4 912 000  3 690 000  8 602 000  

1121 Time 2 419 000  1 439 000  3 858 000  

1122 Gjesdal 4 295 000  3 043 000  7 338 000  

1124 Sola 15 934 000  12 861 000  28 795 000  

1127 Randaberg 3 335 000  2 995 000  6 330 000  

1130 Strand 6 310 000  4 247 000  10 557 000  

1142 Rennesøy    772 000     734 000  1 506 000  

1149 Karmøy 11 120 000  6 739 000  17 859 000  

1160 Vindafjord  1 474 000  1 474 000  

     

 Rogaland 217 532 000     141 818 000  359 350 000  

     

1201 Bergen 26 154 000  20 561 000  46 715 000  

1219 Bømlo 2 107 000  1 254 000  3 361 000  

1221 Stord 13 268 000  4 071 000  17 339 000  

1222 Fitjar    189 000     404 000     593 000  



 

 

K_nr. Kommune/fylke Fordelt Prop 1 S 

Fordeling etter 

arb. ledigh. feb -17 Samlet tilskudd 

1223 Tysnes    235 000     239 000     474 000  

1224 Kvinnherad 4 265 000     926 000  5 191 000  

1242 Samnanger    144 000     211 000     355 000  

1243 Os i Hordaland 3 515 000  3 856 000  7 371 000  

1245 Sund 2 582 000  1 536 000  4 118 000  

1246 Fjell 13 022 000  7 345 000  20 367 000  

1247 Askøy 4 969 000  2 514 000  7 483 000  

1252 Modalen                -       104 000     104 000  

1256 Meland 1 435 000     983 000  2 418 000  

1259 Øygarden 3 597 000  2 383 000  5 980 000  

1260 Radøy    911 000  1 084 000  1 995 000  

1263 Lindås 2 742 000  1 910 000  4 652 000  

1264 Austrheim 1 542 000     906 000  2 448 000  

1265 Fedje    201 000     252 000     453 000  

     

 Hordaland 80 878 000  50 539 000  131 417 000  

     

1401 Flora                -       438 000     438 000  

1438 Bremanger    861 000                 -       861 000  

1441 Selje                -          98 000        98 000  

     

 Sogn og Fjordane    861 000     536 000  1 397 000  

     

1504 Ålesund 1 468 000     877 000  2 345 000  

1505 Kristiansund 16 868 000  8 225 000  25 093 000  

1514 Sande i Møre og Romsdal                -       244 000     244 000  

1515 Herøy i Møre og Romsdal 2 413 000  4 487 000  6 900 000  

1516 Ulstein 3 959 000  3 728 000  7 687 000  

1517 Hareid 3 552 000  2 870 000  6 422 000  

1534 Haram 3 554 000  2 280 000  5 834 000  

1535 Vestnes    817 000     600 000  1 417 000  

1539 Rauma    666 000                 -       666 000  

1543 Nesset       90 000     323 000     413 000  

1545 Midsund    120 000     389 000     509 000  

1547 Aukra    415 000                 -       415 000  

1548 Fræna                -    2 384 000  2 384 000  

1551 Eide    528 000     506 000  1 034 000  

     

 Møre og Romsdal 34 450 000  26 913 000  61 363 000  

     

 Sør- og Vestlandet 400 000 000  250 000 000  650 000 000  

 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
972 417 858 

Avdeling Saksbehandler 
Even Vaboen 
22 24 72 39 

Vedlikeholdstilskudd til kommuner på Sør- og Vestlandet i 2016 - ubrukte 
midler overføres til 2017 

I 2016 ble det gitt et øremerket tilskudd til kommuner på Sørlandet og Vestlandet på 400 mill. 

kroner til vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg. Tilskuddet ble 

gitt til kommuner i Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og 

Romsdal med en arbeidsledighet over landsgjennomsnittet. 

 

Rapporteringen viste at i alt syv kommuner ikke hadde satt i gang prosjektene i tide eller ikke 

disponert hele tilskuddet i tråd med kriteriene i rundskriv H-8/16. For disse kunne det bli 

snakk om at noe av tilskuddet måtte betales tilbake.  

 

Alle de berørte kommunene har også mottatt vedlikeholdstilskudd for 2017. I stedet for å 

betale tilbake deler av 2016-tilskuddet, gis kommunene anledning til å benytte det ubrukte 

beløpet fra 2016 i inneværende år. Beløpet for den enkelte kommune er vist i tabellen.  

 

  Tildelt beløp i 2016 (1 000 kr) Beløp som overføres til 2017 (1 000 kr)  

1018 Søgne     1 853              2   

1103 Stavanger  76 976         564   

1124 Sola  16 256         135   

1201 Bergen  24 712      2 027   

1263 Lindås     3 032           524   

1441 Selje     1 702           17   

1543 Nesset        256              5   

Sum  124 787 3 274  

 

Ifølge liste  

 

 

Deres ref Vår ref 

16/2661-22 

Dato 

08.06.2017 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-816-engangstilskudd-til-kommunalt-vedlikehold-pa-sorlandet-og-vestlandet/id2506398/


 

 

Side 2 
 

Beløpene som er oppgitt i høyre kolonne, må da brukes i tråd med kriteriene for 2017-

tilskuddet, jf. rundskriv H-2391. Når kommunene våren 2018 skal rapportere på bruken av 

2017-tilskuddet, må rapporteringen da også omfatte dette beløpet.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Even Vaboen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 

Fylkesmannen i Hordaland 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Fylkesmannen i Rogaland 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 

Norges Kommunerevisorforbund 

 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/engangstilskudd-til-kommunalt-vedlikehold-pa-sorlandet-og-vestlandet/id2539333/
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Adresseliste 

 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Lindås kommune Felles postmottak 

Kvernhusmyrane 20 

5914 ISDALSTØ 

Nesset kommune Kommunehuset 6460 EIDSVÅG I 

ROMSDAL 

Selje kommune  6740 SELJE 

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 
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Rådmannens innstilling 
Det vises til høringsutkast til revidert forvaltningsplan fr rovvilt i region 6 Midt-Norge, juni 2017. 
Nesset kommune er tilfreds med at forvaltningsplanen legger opp til Nesset kommune inngår i ordningen 
med kvotefrijakt etter gaupe og ikke blir berørt av forvaltningsområdet for gaupe.  
 
 
 
Saksopplysninger 
Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har sendt ut på høring revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6, 
som omfatter fylkene Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag.  
 
I Norge er det i dag 8 forvaltningsområder for rovvilt. I hvert forvaltningsområde er det oppnevnt en 
Rovviltnemnd. Sekretariatfunksjonen for nemnda har fylkesmannen i Trøndelag.  
 
Forvaltningsplanen for rovvilt i region 6 Midt-Norge omfatter artene bjørn, gaupe, jerv, ulv og kongeørn. 
Forvaltningsplanens målsetting er; 

 Sikring av rovviltartenes overlevelse gjennom oppfylling av Stortingets bestandsmål 
 Lavere konflikter og å sikre næringsdrift gjennom målrettede virkemidler, herunder redusert tap 

forvoldt av fredet rovdyr og sikre aktivt bruk av utmarksbeite  
 Forutsigbarhet.  

 
Viktige forvaltningsprinsipp i forvaltningsplanen og forvaltning av rovvilt er: 

- De regionale bestandsmålene er satt som årlig ynglinger, det vil si at forvaltningen skal forsøke å 
komme nærmest mulig bestandsmålene hvert år 

- Alle ynglinger uavhengig om de befinner seg innenfor eller utenfor forvaltningsområdene telles 
med i forhold til å oppnå de regionale bestandsmålene  

- Alle områder som ligger utenfor forvaltningsområde for en art, f.eks bjørn, jerv eller gaupe, skal 
ansees som prioritert beiteområde sett i forhold til den arten 

Arkiv: :K47 
Arkivsaksnr: 2017/851-2 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



- I henhold til rovviltforlikets punkt 2.1.19 skal uttak av skadedyr gjøres raskt, samt at 
miljøforvaltningen i større grad skal bidra til å effektivere uttak, uavhengig av om bestandsmålene 
er nådd. 

 
Stortingets rovviltforlik i 2011 og nasjonale føringer legger opp til en tydelig soneforvaltning for alle de 
fire store rovdyrartene.  
Forvaltningsområde for bjørn ligger i nordre del av Nord-Trøndelag langs grensa mot Sverige.  
Forvaltningsområde for gaupe strekker seg fra Namskogan  i nord til Tingvollfjorden og elva Driva i sør. 
Forvaltningsområde jerv er inndelt i to områder. Det sørligste områder inngår deler av Nesset kommune.  
Det er lagt opp til fylkesvis bestandsmål på 7 årlige i Trøndelag og 3 i Møre og Romsdal.  
Når det gjelder ulv er det ikke et nasjonalt mål å etablere ynglinger i region 6.  
 
Vurdering 
I Nesset er rovviltproblematikken vesentlig knyttet til jerv og gaupe. Det i løpet av de ti siste årene gitt tre 
skadefellingsløyver på bjørn og ett fellingsløyve på ulv.  Det ble ikke skutt dyr.  
Rådmannen har gode erfaring med Statens naturoppsyn og fylkesmannen når det gjelder samarbeid og 
dialog ved uttak av skadedyr.  
I vinter ble det skutt fem gauper i Nesset, i tillegg ble et dyr drept ved påkjørsel av bil. I forvaltningsplanen 
er det lagt opp til at Nesset kommune ikke skal inngå i forvaltningsområde for gaupe, og fortsatt være åpent 
for «fri jakt».  Rådmannen har derfor ingen vesentlige merknader til planforslaget så lenge dagens ordning 
blir videreført.   
Når det gjelder forvaltningsområde for jerv strekker dette arealet seg fra Dovrefjell og til Fv 62 mellom 
Jordalsgrena og Eidsvåg, deretter videre langs fjordkanten inn til Eresfjord og til Nausteelva osv.  Nærmere 
avgrensing er beskrevet i pkt. 3.3.3 (side 18).  Beskrivelsen må endres fra Nesset til Eidsvåg. Det kan 
sikkert diskuteres hva som bør være naturlige vestlig avgrensing av forvaltningsområde i Nesset.  
Rådmannen har likevel ingen konkret forslag til endring.    
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Betydning for folkehelse 



ROVVILTNEMNDA I REGION  6
Møre  og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

2011/ 3:1
Deres  ref.: Vår dato:  21.06.2017

Vár ref.:  2017/3623 Arkivnr:  434.11

Adresseliste /____,.._.———--—-—*

Revidert forvaltningsplan for rowilt  i  region  6  Midt-Norge  legges  ut
til offentlig høring

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge legger herved ut forslag til revidert forvaltningsplan for
rovvilt i region 6 ut på offentlig høring. Forslaget til revidert forvaltningsplan for rovvilt kan
lastes ned på Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sine hjemmesider
https:f:’www.fv1kesmarmen.nofN ord-Trondelag/Horingerf  .

Høringsfristen er satt til 22. september  2017.

Høringsuttalelsene sendes til:
Rovviltnemnda i region  6  Midt-Norge
c/o Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Postboks  2600
7734  Steinkjer
Eller på e-post til: fmntgost@fylkesmannen.no

Forvaltningsplan for rovvilt i region  6  ble første gang vedtatt i november  2006.  Revideringen
har tatt utgangspunkt i gjeldende forvaltningsplan som ble godkjent av rovviltnemnda den 21.
november  2013.  Rovviltnemnda meldte om oppstart av arbeidet med revideringen av
forvaltningsplanen i mai 2016.

Rovviltnemnda ønsket flest mulig innspill før arbeidet med selve revideringen startet. Av den
gnmn ble perioden fra melding om oppstart og frem til 1. november  2016  satt av til en
innspillsperiode, slik at alle interesserte fikk anledning til å sende innspill. I løpet av
innspillsperioden ble det gjennomført fire innspillsmøter. Et av møtene var knyttet opp mot
reindriften, Grong kommune den 31. august  2016.  De tre andre innspillsmøtene var fylkesvise
møter i Verdal (Nord-Trøndelag) den 3. oktober, Oppdal (Sør-Trøndelag) den 17. oktober og
Molde (Møre og Romsdal) den 24. oktober. Sekretariatet startet arbeidet med revideringen
etter 1. november, blant annet med bakgnmn i innspillene. Alle innspillene, samt
Sekretariatets oppsummerende notat finner dere her: httns://www.fvlkesmannen.no/Nord-
Trondela il`o-o -klima/Rowilt/Rovviltnemda/Inns ill-til-reviderin -av-forvaltnin s lan/

Samtidig som rovviltnemnda meldte oppstart av arbeidet med revideringen av
forvaltningsplanen i mai 2016 ga nemnda sekretariatet i oppdrag å evaluere sentrale deler av
forvaltningsplanen. Sekretariatets evaluering fmner dere her:
htmszffwww.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20F MNT/Mili%c3%b8vemavde1in,<z,en
/Evaluering%20av%20forvaltningsplanen%20-%20januar%202017.pdf

Postadresse: Leder for rowiltnemnda: Saksbehandler:

Rovviltnemnda i region 6 Gunnar Alstad Inge Hafstad

cfo Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 974 89  360 74  16 80  66

Postboks  2600 goalstad@online.no frnntiha@fylkesmannen.no

7734  STEINKJER
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Det er rovviltnemndas målsetting at revidert forvaltningsplan skal godkjennes av nemnda i
slutten av 2017, og være gjeldende fra og med l. januar 2018. Dagens forvaltningsplan vil
uansett være gjeldende frem til ny revidert forvaltningsplan er godkjent av rovviltnemnda.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag slås sammen til et fylke fra og med den 1. januar 2018.
Forvaltningsplanen er derfor skrevet slik at Trøndelag er et fylke.

Forslag til revidert forvaltningsplan som nå legges ut på offentlig høring, høres opp mot
dagens forvaltningsplan. Rovviltnemnda foreslår følgende endringer:

0 Det er innarbeidet noen forvaltningsprinsipp i forvaltningsplanen. Noen er generelle,
mens andre er artsspesifikke om jerv og gaupe.

0 Yngleområdene defineres som forvaltningsområder for bjøm,jerv og gaupe. Ikke
områder med mål om yngling som i dagens forvaltningsplan.

0 Forollhogna i Sør-Trøndelag tas ut av forvaltningsområdet forjerv. Ny grense vil bli
fv. 30 ned til fylkesgrensen Sør-Trøndelag/Hedmark

0 Øvre Sunndal i Møre og Romsdal tas ut av forvaltningsområdet forjerv.

0 Geografisk fordeling av det regionale bestandsmålet forjerv. Det fylkesvise
bestandsmålet for jerv blir 7 i Trøndelag og 3 i Møre og Romsdal. Dette er i
utgangspunktet det samme som i dagens forvaltningsplan med 4 i Nord-Trøndelag og
3  i  Sør-Trøndelag, samt 3 i Møre og Romsdal. I dagens forvaltningsplan er det en
målsetting om at 2 av jerveynglingene er nord i Nord-Trøndelag og 2 i sør, avgrenset
av grensen mellom Luru og Skjækerfjell reinbeitedistrikt (Imsdalsvassdraget i Snåsa
kommune). I revidert forvaltningsplan er ikke det fylkesvise bestandsmålet for
Trøndelag geografisk oppdelt i en nordlig og sørlig del.

0 Ingen geografisk fordeling av det regionale bestandsmålet for gaupe. Det vil si at det
ikke er fylkesvise bestandsmål for gaupe. I dagens forvaltningsplan er regionens
bestandsmål på 12 familiegrupper fordelt på fylkesvise bestandsmål med 6
familiegrupper i Nord-Trøndelag, 4  i Sør-Trøndelag og 2 i Møre og Romsdal.

0 Kvotefri jakt på gaupe i Røros og Oppdal kommune, samt på F osenhalvøya. Kvotefri
jakt i de delene av Møre og Romsdal som ikke inngår i forvaltningsområdet for gaupe
videreføres.

All tekst er gjennomgått og revidert, samt at forvaltningsplanens oppbygning er noe endret.
Blant annet er det meste av data og statistikk flyttet fra forvaltningsplanen til vedlegg. Dette
er gjort med tanke på å oppdatere vedleggene ved behov, uavhengig av om forvaltningsplanen
revideres eller ikke.

Mindretallsforslag
I forbindelse med rovviltnemndas arbeid med revidert forvaltningsplan er det noen
mindretallsforslag som ikke er presentert i høringsutkastet. Dette gjelder følgende forslag:

0 Forvaltningsområdet forjerv holdes uendret.

0 Geografisk fordeling av det regionale bestandsmålet for jerv. F ylkesvise
bestandsmålet for jerv blir 7 i Trøndelag og 3 ynglinger i Møre og Romsdal. Det
fylkesvise bestandsmålet forjerv i Trøndelag fordeles med 3 ynglinger nord for E14 i
Stjørdalsdalføret og 4  ynglinger sør for E14.

0 Gaupe: Regionens bestandsmål på 12 familiegrupper fordeles med 8 familiegrupper i
Trøndelag (4  familiegrupper nord for E14 i Stjørdalsdalføret og 4 familiegrupper sør
for E14) og 4  familiegrupper i Møre og Romsdal.

0 Kvotefri jakt på gaupe i Lieme og Røyrvik kommune.
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Mindretallsforslagene er en del av den offentlige høringen, og rowiltnemnda ber om at
høringsinstansene også uttaler seg om disse.

På grunn av at region 3 Oppland sitt arbeid med samordningsoppdraget om forvaltning av den
sømorske jervebestanden har tatt lengre tid enn forutsatt, har ikke nemnda tatt inn spesielle
føringer knyttet til samordningsoppdraget  i  revidert forvaltningsplan. Imidlertid har nemnda
en målsetting om at det inngås en samarbeidsavtale med region 3 Oppland om forvaltningen
av jervebestanden i grenseområdene mellom Oppland og Møre og Romsdal, noe som også er
synligort i revidert forvaltningsplan.

For region 6 Midt-Norge hvor kalvingsområdene er i de samme områdene som rovdyrene, er
forvaltning av rovdyr i kalvingsområdene en stor og vanskelig utfordring. Reindriften drives
over store områder, og bortimot hele Nord-Trøndelag og store deler av Sør-Trøndelag er
reindriftsområder. Dette er utfordrende når det skal prioriteres mellom beiteområder og
kalvingsområder opp mot rovviltområder i en forvaltningsplan, og flere plasser vil det bli
overlappende områder. For region 6 hvor det er overlapp mellom kalvingsområdene og
forvaltningsområdene nedfelte forrige nemnd egne retningslinjer for forvaltning av rovdyr i
kalvingsområdene. I revidert forvaltningsplan foreslår rovviltnemnda at disse retningslinjene
videreføres. Retningslinjene er noe revidert.

Det er også anledning for andre enn de etater/organisasjoner/institusjoner og private som står
på adresselisten til å sende uttalelser til høringsutkastet. Høringsutkastet kan lastes ned på
Fy1kesmarmeniNord-Trøndelag sine hjemmesider httpsztfwwwfvlkesmannenno/N ord-
Trondelagzfloringera’.

Rovviltnemnda vil invitere til et høringsmøte for hele regionen i Stjørdal kommune tirsdag
den 19. september 2017 der det blir muligheter for å presentere sine høringsuttalelser for
rovviltnemnda. Det vil bli sendt ut egen invitasjon med detaljer om tidspunkt og sted for dette
møte medio august. Alle høringsuttalelsene vil bli lagt ut på rovviltnemndas hjemmeside
fortløpende: h szftwww. lkesmarmenno/nblNord-Trondela `l`o-o  -
klirna/Rovvilt/Rovviltnemda/

Hvis noen ønsker å få tilsendt forslaget i posten kan dette bestilles på e-post
fmntiha@fylkesmannen.no.

Med hilsen

Gunnar Alstad
Leder

Inge Hafstad
Sekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrifter
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I Innledning 
 

Rovviltnemnda i region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal) har med dette dokumentet 

revidert forvaltningsplanen av 21. november 2013. Den første forvaltningsplanen ble 

godkjent den 1. november 2006. I forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen har 

rovviltnemnda invitert organisasjoner, institusjoner o.l. til innspillsmøter slik at de har hatt 

muligheten til å komme med innspill i forkant av at arbeidet med revideringen av 

forvaltningsplanen startet.  

 

Ved Stortingets behandling av St. meld. nr. 15 og Inst. S. nr. 174 (2003 – 2004) ble landet 

delt inn i 8 forvaltningsområder. Hver region skal ha en Rovviltnemnd med betydelig ansvar 

innenfor rovviltforvaltningen. Rovviltnemndene oppnevnes av Klima- og miljødepartementet 

etter forslag fra de respektive fylkestingene. Pr. dags dato (1. januar 2018) er det tre 

representanter fra fylkestinget i Trøndelag og en representant fra fylkestinget i Møre og 

Romsdal. Sametinget oppnevner de to representantene fra Sametinget.  

 

Nemndenes ansvar og arbeidsoppgaver er hjemlet i Forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. 

mars 2005. I henhold til forskriften skal rovviltnemnda utarbeide en forvaltningsplan som 

skal legge til rette for og nå fastsatte regionale bestandsmål, samtidig som en sikrer 

forutsigbarhet for berørte parter, herunder landbruk, reindrift og andre utmarksbaserte 

næringer.  

 

Fylkesmannen i Trøndelag, ved klima- og miljøavdelinga, er sekretariat for nemnda. 

Sekretariatet har utarbeidet forslag til forvaltningsplan i nært samarbeid med 

sekretariatsgruppen. Sekretariatets forslag ble presentert ovenfor rovviltnemnda under møter 

den 20. april og 31. mai 2017. Endelig høringsutkast ble ferdigstilt i tråd med nemndas 

vedtak den 20. april og innspill under og etter møte den 31. mai 2017.  

 

Sekretariatsgruppen består av representanter fra avdelingene for landbruk, reindrift og klima- 

og miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Trøndelag, landbruksavdelingen og 

miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, samt representant fra 

Mattilsynet som er observatør.   

 

 

Sekretariatet skal årlig utarbeide en årsrapport som legges frem for rovviltnemnda innen 1. 

mai hvert år. Forvaltningsplanen for rovvilt i region 6 Midt-Norge skal revideres ved behov. 

 

Forvaltningsprinsipper 

Rovviltforliket og nasjonale føringer sier at det skal være tydelig soneforvaltning for alle 

rovdyrartene. Forvaltningsområdene skal være av en slik størrelse og avgrensning at det er 

realistisk at regionens bestandsmål kan oppnås innenfor forvaltningsområdene. Med denne 

forvaltningsplanen fastsetter rovviltnemnda forvaltningsområder for de rovviltartene 

regionen har bestandsmål for (bjørn, jerv og gaupe). Forvaltningsområdenes avgrensning tar 

Forvaltningsplanens målsetting er: 
• Sikring av rovviltartenes overlevelse gjennom oppfylling av Stortingets 

bestandsmål  

• Lavere konflikter og å sikre næringsdrift gjennom målrettede virkemidler, 

herunder redusere tap forvoldt av fredet rovdyr og sikre aktivt bruk av 

utmarksbeite 

• Forutsigbarhet 
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utgangspunkt i utbredelsen av den ynglende bestanden av bjørn, jerv og gaupe i region 6 

Midt-Norge. Hensynet til andre viktige samfunnshensyn og den todelte målsettingen, 

herunder viktige beiteområder for bufe og tamrein, vektlegges når områder som i 

utgangspunktet har ynglende bestand av rovdyr tas ut av forvaltningsområdet. 

 

Viktige forvaltningsprinsipp i forvaltningsplanen og forvaltningen av rovvilt er: 

 De regionale bestandsmålene er satt som årlige ynglinger, det vil si at forvaltningen 

skal forsøke å komme nærmest mulig bestandsmålene hvert år 

 Alle ynglinger uavhengig om de befinner seg innenfor eller utenfor 

forvaltningsområdene telles med i forhold til å oppnå de regionale bestandsmålene 

 Alle områder som ligger utenfor forvaltningsområde for en art, f. eks bjørn, jerv eller 

gaupe, skal ansees som prioritert beiteområde sett i forhold til den arten 

 I henhold til rovviltforlikets punkt 2.1.19 skal uttak av skadedyr gjøres raskt, samt at 

miljøforvaltningen i større grad skal bidra til å effektivisere uttak, uavhengig av om 

bestandsmålet er nådd. 

  

I region 6 Midt-Norge praktiseres tydeligst soneforvaltning i forvaltningen av bjørn, der 

forvaltningsområdet ligger i Indre Namdalen i Trøndelag. Forvaltningen av jerv og gaupe 

skal også være basert på tydelig soneforvaltning. Forvaltningsområdene for jerv og gaupe er 

vesentlig større enn hos bjørn, noe som gir større handlingsrom for mer skadebasert 

forvaltning innenfor forvaltningsområdet. Dette gjelder spesielt ved fastsettelse av kvoter for 

kvotejakt på gaupe og lisensfelling av jerv. En mer skadebasert forvaltning vil være 

konfliktdempende, spesielt opp mot beitenæringene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kravet om at dyr skal beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger gjelder for 

alle dyr, men muligheten for å sette inn tiltak og ta i bruk virkemidler vil være ulik i 

forvaltningsområdene for rovdyr og prioriterte beiteområder. Enkelte områder i regionen er 

definert som prioriterte beiteområder der det ikke er forvaltningsområde for noen av de 

aktuelle rovviltartene. Andre forvaltningsområder vil ha mål om ynglinger av en av 

rovviltartene, mens ingen områder vil ha mål om ynglinger av flere enn to rovviltarter. Mer 

om dette under kap. 3.1.  

 

Dette gjør at virkemiddelbruken i de ulike områdene også blir differensiert. Dette gjelder 

ikke minst tapsforebyggende tiltak og fellingsregimene. I områder som er prioritert for 

beitedyr skal virkemiddelbruken hovedsakelig rettes mot det skadegjørende rovviltet, i 

forvaltningsområdene for rovviltarten skal virkemiddelbruken hovedsakelig rettes mot 

beitedyrene. Dette betyr at forebyggende tiltaksmidler skal i utgangspunktet prioriteres til 

tiltak i forvaltningsområdene, samt at terskelen for å innvilge skadefellingstillatelse vil være 

høyere innenfor forvaltningsområdet enn den er utenfor forvaltningsområdene. Utenfor 

forvaltningsområdene er terskelen for å gi skadefellingstillatelse lav. 

Gjennom geografisk differensiering ønsker man å begrense skadene på husdyr og tamrein 

så langt som mulig. Differensieringen tar utgangspunkt i viktige beiteområder, 

skadesituasjonen og rovviltartenes utbredelse av den ynglende bestanden. 

Forvaltningsområdene for de ulike artene er lagt dit bestandsmålet kan nås og der de totalt 

sett vil gi minst konflikter med beitenæringen.  
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1.1 Nasjonale føringer i rovviltforvaltningen 

1.1.1 Internasjonale avtaler 

Norge har ratifisert en rekke internasjonale konvensjoner som forplikter oss til å sikre vern 

og fornuftig bruk av det biologiske mangfoldet og dets habitater. De viktigste av disse er:  

 Bernkonvensjonen (trådte i kraft i Norge i 1986).  

 Konvensjonen om biologisk mangfold (ratifisert av Norge i 1993).  

 

Norge er også tilsluttet konvensjoner som ikke har bevaring av fauna som formål, men som 

likevel har betydning for rovviltpolitikken. Dette gjelder blant annet FN-konvensjonen om 

sivile og politiske rettigheter, artikkel 27, ILO-konvensjon nr. 169 om urfolks rettigheter i 

selvstendige stater. ILO-konvensjonen nr. 169 skal bidra til å sikre samenes sosiale, 

økonomiske og kulturelle rettigheter, herunder utøvelse av samisk reindrift. For region 6 

betyr dette at sørsamisk reindriftsutøvelse skal sikres. 

 

I forhold til rovviltforvaltningen er det særlig spørsmål rundt tradisjonell samisk 

næringsutøvelse i form av tamreindrift som er av interesse. ILO-konvensjonen legger stor 

vekt på prosessuelle rettigheter. Blant annet skal myndighetene samarbeide med urfolk når 

det gjelder tiltak for å verne og bevare miljøet der urfolk bor. Dette er en prosessuell 

rettighet, ikke et materielt krav om at tiltak alltid skal være i samsvar med urfolks ønsker. 

Men bestemmelsen gir klare føringer for at medvirkningen skal ha et reelt innhold, og at 

begge parter skal anstrenge seg for å komme frem til omforente løsninger. 

 

Med denne forvaltningsplanen er det nemndas målsetting å forvalte rovviltbestandene i 

region 6 slik at bestanden er så nært de fastsatte bestandsmålene som mulig. Nasjonale og 

regionale bestandsmål er fastsatt gjennom arbeidet med stortingsmeldingen, innstillingen fra 

energi- og miljøkomitéen (Inst.S.nr. 174) og arbeidet med rovviltforskriften. I forbindelse 

med dette arbeidet er det foretatt en vurdering av om hvordan bestandsmålene påvirker 

samisk tamreindrift. Forholdet til ILO-konvensjonen er etter nemndas vurdering dermed 

ivaretatt. Eventuelle endringer av de nasjonale og regionale bestandsmålene er opp til de 

nasjonale myndighetene.   

1.1.2 Norsk lovgivning  

Naturmangfoldloven (lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold) og 

viltloven (lov av 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt) som er det juridiske 

hjemmelsgrunnlaget for rovviltforvaltningen. Etter naturmangfoldlovens formålsparagraf 

skal naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske 

prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 

menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for 

samisk kultur. Naturmangfoldloven åpner for at fredet vilt kan felles i spesielle tilfeller. Alle 

vedtak fattet av nemnda skal vurderes opp mot naturmangfoldlovens prinsipper i §§ 8-12, 

samt §§ 4 og 5 om forvaltningsmål. § 14 (vektlegging av andre viktige samfunnsinteresser og 

samiske interesser) i naturmangfoldloven vil i mange tilfeller også vektlegges når nemnda 

fatter sine vedtak. 

 

Rovviltforskriften (Forskrift om forvaltning av rovvilt) som er hjemlet i 

naturmangfoldloven og viltloven regulerer rovviltnemndenes virksomhetsområde, og sier 

blant annet at rovviltnemndene skal utarbeide en regional forvaltningsplan (§ 6 Regional 

forvaltningsplan for rovvilt). I forvaltningsplanen skal det etableres en geografisk 

differensiert forvaltning i regionen, jf. § 1 Formål som sier: 



 

6 

 

Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv 

og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til 

næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at 

hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter.  

 

Rovviltforskriften fastsetter de nasjonale og regionale bestandsmålene, ansvars- og 

myndighetsfordeling i rovviltforvaltningen, og beskriver bl.a. når nemnda har myndighet i 

rovviltforvaltningen og når nemnda ikke har myndighet. Se mer om regelverket på 

www.rovviltportalen.no.  

 

1.1.3 Miljøpolitisk bakgrunn 

I St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur og Innst.S.nr. 174 legger Regjeringen opp 

til en rovviltpolitikk som skal sikre bærekraftige rovviltbestander, en fortsatt aktiv og allsidig 

bruk av utmarksressursene og en opprettholdelse av levende lokalsamfunn. Dette er en 

videreføring, presisering og korrigering av forrige St.meld. nr. 35 (1996-1997) og Stortingets 

behandling av denne, Innst. S. nr. 301 (1996-1997). 

 

Rovviltforliket 2011 

I juni 2011 inngikk alle partiene på Stortinget et rovviltforlik (Representantforslag 163 S 

(2010-2011)). Rovviltforliket sier blant annet at norsk rovviltforvaltning skal skje innenfor 

rammen av bestemmelsene i naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, 

Bernkonvensjonen og den todelte målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre 

oppfølging av dette. Forliket sier videre at all forvaltning av rovdyr skal bygge på 

vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Det skal også legges vekt på regional forvaltning, 

respekt for eiendomsretten, og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. 

Rovviltforliket tar sikte på å styrke samarbeidet med Sverige om forvaltningen av rovdyr. 

Dette er spesielt viktig for region 6 som gjennom innvandrende rovdyr fra nabolandet er 

sterkt påvirket av Sveriges rovdyrforvaltning. Den to-delte målsettingen skal videreføres og 

utfordringen ligger i å ivareta begge deler uten at konfliktene mellom dem blir større enn 

nødvendig. Dyr på utmarksbeite har mange positive kvaliteter, og det er viktig å sikre 

levedyktig næringsvirksomhet i landbruket også i områder med rovvilt. Samtidig skal 

hensynet til dyrevelferd for beitedyr ivaretas. 

 

Sørsamisk reindrift er spesifikt nevnt i rovviltforlikets punkt 2.2.8; Det skal iverksettes 

nødvendige tiltak både innenfor rovviltforvaltningen og reindriften med sikte på å sikre 

situasjonen for sørsamisk tamreindrift. Sørsamisk reindrift utøves over store deler av 

Trøndelag, samt hele Trollheimen. Dette gjør rovviltsregion 6 Midt-Norge til et viktig 

område for sørsamisk reindrift. 

 

 

 

 

 

 

NINA Rapport 1268 Evaluering av regional rovviltforvaltning, NIBIO Rapport 63-2016 

Rovviltbestandenes betydning for landbruk og matproduksjon basert på norske ressurser, 

samt St.meld. nr. 21 (2015-2016) Ulv i norsk natur – bestandsmål for ulv og ulvesone er en 

direkte oppfølging av rovviltforliket fra 2011.  

Det er et mål at forvaltningsplanen legger til rette for den todelte målsettingen. Dette betyr 

å sikre rovviltbestandenes overlevelse, og matproduksjon basert på utmarksbeite.  

http://www.rovviltportalen.no/
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1.1.4 Landbrukspolitisk bakgrunn 

 

Landbruk 

St. meld. nr. 14 (1976-77) ”Om landbrukspolitikken” ga et betydelig løft for 

distriktslandbruket. Et resultat av denne politikken var at produktive arealer i distriktene 

(grovfor- og utmarksarealer) ble gitt lønnsomme rammebetingelser og dermed dannet 

grunnlag for utvikling av et sterkt husdyrhold i mange distrikter. Også etter Stortingets 

behandling av St. meld. nr. 19 (1999-2000) «Om norsk landbruk og matproduksjon» skal det 

legges til grunn en ansvarlig aktiv utnytting av landbrukets produksjonsgrunnlag i alle deler 

av landet. 

 

Den siste jordbruksmeldingen som ble lagt frem for Stortinget, St.meld. nr. 11 (2016-2017) 

Endring og utvikling – en fremtidsrettet jordbruksproduksjon, har som tidligere 

stortingsmeldinger et overordnet mål om «landbruk i hele landet». I næringskomitéens 

innstilling til Stortinget (Innst. 251 S) presiserte flertallet i komitéen at det overordnede målet 

er «landbruk over hele landet» og økt matproduksjon basert på norske ressurser, herunder 

utmarksbeite. Videre var det enighet i komitéen om at beiteressursene i utmark bør utnyttes 

bedre enn i dag. Næringskomiteens innstilling er enstemmig vedtatt av stortinget.  

 

Næringskomitéens innstilling slår fast at rovviltpolitikken legger klare begrensninger på 

bruken av beiteressursene i deler av landet. Stortinget har vedtatt en todelt målsetting om at 

landet skal deles inn i områder prioritert til henholdsvis beitedyr og rovvilt, samtidig viser 

komiteen til stortingets behandling av Meld. St. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur der det 

ble understreket at den todelte målsettingen skal opprettholdes og at det skal være mulig med 

levedyktig næringsvirksomhet i områder med rovvilt. 

 

Videre sier St.meld. nr. 11 (2016-2017) at den todelte målsettingen i rovviltpolitikken, som 

innebærer at beitenæringenes interesser skal ivaretas samtidig som man forvalter rovviltet i 

henhold til fastsatte bestandsmål, videreføres. Gjenoppbyggingen av og forvaltningen av 

bestander av de fire store rovviltartene (bjørn, ulv, gaupe og jerv) i tråd med vedtatt politikk 

har medført betydelige begrensninger for beitebruk i utmark for sau i flere områder. 

Stortinget har imidlertid vedtatt en todelt målsetting om at landet skal deles inn i områder 

prioritert til henholdsvis beitedyr og rovvilt. 

 

 

 

 

 

 

 

Reindrift 

De mål og retningslinjer som ligger til grunn for reindriftspolitikken er trukket opp i St.meld. 

nr. 28 (1991-92), - En bærekraftig reindrift, og Stortingets behandling av denne, jf. Innst. 

S. nr. 167 (1991-92). I innstillingen konkretiseres "En bærekraftig reindrift" gjennom 

følgende tre mål:  

1. Økologisk bærekraft 

2. Økonomisk bærekraft 

3. Kulturell bærekraft 

 

Stortinget presiserte ved behandlingen av forrige St.meld. nr. 35 (1996-97) at særlige hensyn 

må bli vist reindriften: «Komiteen mener reindriftsnæringa må behandles særskilt i 

Stortingsmeldingen legger opp til økt matproduksjon basert på norske ressurser, herunder 

utmarksbeite. Forvaltningsplanen vil legge til rette for en rovviltforvaltning som bidrar til 

at målsettingen oppnås. 

 



 

8 

 

rovviltsammenheng. Reindriften er den mest spesifikke samiske næring i Norge og den har 

avgjørende betydning for å bevare den samiske kulturen. Komiteen viser til at ILO-

konvensjonen om urfolk pålegger staten både forvaltningsrettslige og materielle plikter 

overfor samene».  

 

Landbruksmeldingen (Stortingsmelding nr. 9 (2011-2012)) sier at Regjeringen vil sikre en 

bærekraftig reindrift gjennom tilpasset reintall, reduserte tap og økt produksjon. Reindriften i 

nordlige delen av Trøndelag har hatt større tap det siste tiåret enn i den sørlige delen av 

Trøndelag. En av årsakene til dette er større rovviltbestander i nordlige delen enn i den 

sørlige delen av Trøndelag. Tap av reinsdyr på beite er i mange tilfeller tap som er forvoldt 

av fredet rovvilt. Reinen er særlig sårbar for tap til rovdyr på senvinteren og i 

kalvingsperioden om våren. I 2016 la Sametinget frem en egen sametingsmelding om 

reindrift som også påpeker at dagens rovviltpolitikk og –forvaltning skaper store utfordringer 

for reindrift.  

 

Dagens Regjering la våren 2017 frem en ny Stortingsmelding om reindrift (Meld. St. 32 

(2016-2017)). Regjeringen presenterer i meldingen strategier som skal legge til rette for at 

næringen skal utnytte sitt potensial og sine muligheter i en rasjonell og markedsorientert 

retning. Reindriftsmeldingen slår fast at reindriften alltid har måtte forholde seg til ulike 

forekomster av bjørn, jerv, ulv, gaupe og kongeørn. Imidlertid har omleggingen av 

rovviltpolitikken de siste ti-årene medført økende utfordringer for reindriften. Det vil være 

viktig å videreføre arbeidet med tapsreduserende tiltak, både av reindriftsfaglig karakter og i 

rovviltforvaltningen. Stortingsmeldingen er planlagt behandlet av Stortinget før sommeren 

2017, og ligger nå (mai 2017) til behandling i næringskomitéen.  

 

Sørsamisk tamreindrift har utfordringer knyttet til forekomst av rovdyr i region 6 Midt-

Norge. Rovviltforlikets punkt 2.2.8 sier at det skal iverksettes nødvendige tiltak både 

innenfor rovviltforvaltningen og reindriften med sikte på å sikre situasjonen for sørsamisk 

tamreindrift. Et viktig tiltak vil være å holde bestanden av gaupe og jerv på bestandsmålene 

for regionen. 

 

 

 

 

 

1.1.5 Dyrevelferd 

Dyrevelferdsloven (Lov av 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd) sier blant annet at «Dyr 

skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.» Det er 

dyreeier som har det direkte ansvaret for velferden til sine dyr også på utmarksbeite, men alle 

aktører, inkludert rovviltforvaltningen, har plikt til å ta hensyn til dyrs velferd. Tap på beite 

er alltid forbundet med lidelse. I forarbeidene til dyrevelferdsloven vises det til at rovdyr 

utgjør den største enkeltårsaken til tap av sau på beite. Imidlertid er beite i utmark et 

vesentlig velferdsgode for dyrene, og et visst skade- og tapsomfang er påregnelig ved beite i 

utmark. Tilsvarende oppgis rovviltskader å utgjøre en viktig årsak til tap i reindriften, 

samtidig som denne næringen er helt avhengig av utmarksbeite. Det gjelder derfor å finne 

den riktige balansen mellom beitebruk og hva som kan aksepteres av lidelse på beite.  

 

De politiske føringene for forvaltningen av rovvilt og beitedyr tilsier at forvaltningen skal 

gjennomføres på en slik måte at risikoen for tap og lidelse reduseres mest mulig gjennom 

forebyggende tiltak og bestandsregulering. Beiterestriksjoner skal være siste utvei. Økt 

Det er et mål at forvaltningsplanen skal sikre at den regionale rovviltforvaltningen ikke er 

til hinder for en bærekraftig reindriftsutøvelse. 
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satsing på forebyggende og konfliktdempende tiltak omfatter også tyngre tiltak som 

inngjerding av beiteområder og omstilling til annen drift i de områder der det er størst 

konflikter mellom rovdyr og beitedyr. Det legges stor vekt på å ha god samhandling mellom 

rovviltforvaltninga og Mattilsynet. 

 

 

 

 

 

 

1.2 Bestandsovervåking 

Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt skal gi data om status og utvikling i 

rovviltbestandene, herunder også beskrive det antall årlige ynglinger som er dokumentert 

og/eller antatt i regionene. Miljødirektoratet har hovedansvaret for programmet, mens 

innsamlingsmetodikk og tolkning/systematisering av data er lagt til Rovdata. Rovdata har 

ansvaret for formidling, drift og utvikling av det nasjonale overvåkningsprogrammet for 

rovvilt, samt å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. Rovdata er en selvstendig organisasjon 

underlagt NINA.  De har etablert en egen rapporteringsside, www.skandobs.no, der 

allmennheten kan registrere sine egne observasjoner (sportegn) av store rovdyr. Statens 

naturoppsyn (SNO) kontrollerer alle yngelrelaterte observasjoner slik at ynglingene 

dokumenteres. Se www.rovdata.no for mer informasjon. Feltregistreringene utføres i 

hovedsak av SNO.  

 

Nøyaktige data er en forutsetning for en forsvarlig forvaltning av rovdyr. Dette er særlig 

viktig i Norge, som har en aktiv forvaltning av store rovdyr basert på konkrete politiske 

målsetninger med eksakte bestandsmål. SNO har en sentral rolle i forbindelse med 

bestandsovervåkingen. Det er derfor viktig at SNOs allerede gode kompetanse på rovvilt 

styrkes ytterligere, og at de sikres tilstrekkelige ressurser for å utføre sine oppgaver innen 

rovviltforvaltningen.   

 

Rovdata videreutvikler og sikrer best mulig metoder i overvåkingen. De arbeider også for å 

samordne overvåkingsmetoder med de øvrige landene i Fennoskandia, som består av Norge, 

Sverige, Finland, Kolahalvøya og Karelen i Russland. På denne måten kan man sammenstille 

bestandsdata på tvers av landegrensene og presentere bestandsoversikter for artene i felles 

rapporter for Fennoskandia. Feltregistreringene utføres i hovedsak av Statens naturoppsyn 

med bistand fra en rekke lokale aktører. Lokal medvirkning skal sikres gjennom en aktiv 

bruk av lokale rovviltkontakter og andre lokale aktører. Biologiske prøver (ekskrementer, 

blod, hår) samles inn av personell fra SNO, elgjegere m.fl. Rovviltnemnda vil støtte gode 

tiltak som sikrer lokal medvirkning med bruk av forebyggende og konfliktdempende 

tiltaksmidler. 

 

I enkelte tilfeller har rovviltnemnda behov for oppdatert kunnskap om bestandssituasjonen 

for de enkelte rovdyrartene. Rovdata må, så langt det lar seg gjøre, levere dette når det 

etterspørres av nemndene. 

 

 

 

 

Det er et mål at rovviltforvaltningen bidrar til at utmarksbeiting og tamreindrift kan 

gjennomføres i tråd med dyrevelferdsloven og at det ikke oppstår behov for 

beiterestriksjoner. 

 

Forvaltningsplanen skal bidra til å sikre lokal medvirkning i det nasjonale 

overvåkningsprogrammet. 

 

http://www.skandobs.no/
http://www.rovdata.no/
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II Fakta og utfordringer 

2.1 Bufenæring i Region 6 

Konflikten mellom rovvilt og bufenæring er i all hovedsak knyttet til utmarksbeite. 

Utmarksbeite inngår i fôrgrunnlaget for både sau, geit og storfe. Bruken av utmarksbeite er 

imidlertid forskjellig for ulike dyreslag samtidig som omfanget av ulike dyreslag varierer. 

Saueholdet er den produksjon med størst andel utmarksbeite Dette gjelder både i antall 

fôrenheter og i fôrenheter pr. produsert kjøttmengde. Ei søye, inkludert hennes lam, henter 

mellom 1/3 og 1/2 av årsfôret fra utmarka. Det er saueholdet en ser de største 

tapsutfordringene med rovvilt. Storfehold og geitehold har i liten grad hatt problemer med 

rovvilt.  

 

Utmarksarealet i region 6 blir benyttet til beite i varierende grad. Buskapsstørrelse og 

økonomisk betydning av saueproduksjonen varierer mellom kommunene. Buskapsstørrelsen 

i Trøndelag ligger godt over landsgjennomsnittet. Utmarksbeite med sau er organisert i 

beitelag overstore deler av regionen. Organisert beitebruk gir statistikk som viser omfang av 

sauehold og tap av sau på utmarksbeite. Oppslutningen om Organisert Beitebruk er på ca. 85 

% av alle sauer som er sluppet på utmarksbeite, men det varierer mellom fylkene og de ulike 

beiteområdene. 

 

2.2 Reindrift i region 6 

Det er mange årsaker til tap av rein. De viktigste tapsårsakene er rovvilt, sykdom, ulykker og 

ugunstige vær- og beiteforhold. Hovedårsaken til at reindriftsnæringen er spesielt utsatt for 

rovvilttap er at reinen, som det eneste domestiserte beitedyret, finner sin næring i utmark 

gjennom hele året. Dette innebærer at driftsformen i seg selv gir en økt tapsrisiko, og at 

rovvilt alltid har vært en rammefaktor for reindrifta. Det finnes få tapsforebyggende tiltak 

som er effektive for reindriften, pga. større begrensninger når det gjelder driftstilpasninger 

for reindrift enn for annet dyrehold.  

 

Dette ble også understreket av Stortinget ved behandlingen av St.meld.nr.15 (2003-2004). 

Stortinget påpeker her behovet for en forvaltning som i størst mulig grad skiller tamrein fra 

rovviltbestandene, noe som er en tilnærmet umulig oppgave i region 6 Midt-Norge. Videre 

forutsetter Stortinget at hensynet til tamreindriften må veie tungt ved forvaltningen av 

rovviltbestandene, og et raskt uttak av rovdyr når disse kommer inn i tamreinområder og gjør 

skade. (Jf Innst. S. nr. 174 (2003-2004), s.16). 

 

I 2009 nedsatte daværende Miljøverndepartementet, i samråd med Landbruks- og 

matdepartementet, en arbeidsgruppe som skulle vurdere tiltak og gi råd til myndighetene for 

å bedre situasjonen for den sørsamiske tamreindriften. Arbeidsgruppens rapport konkluderte 

blant annet med at en stor del av nedgangen i produktivitet i reindriften må forklares med 

økte tap til fredet rovvilt. Arbeidsgruppens rapport var en av årsakene til at det kom inn et 

eget punkt 2.2.8 i rovdyrforliket fra 2011 om sørsamisk tamreindrift som sier: Det skal 

iverksettes nødvendige tiltak både innenfor rovdyrforvaltningen og reindriften med sikte på å 

sikre situasjonen for sørsamisk tamreindrift.  

 

Produktivitet uttrykkes i ulike sammenhenger som slaktekvantum per rein 

(slakteproduktivitet) eller som totalproduksjon per rein (totalproduktivitet). Med 

totalproduksjon menes slakteuttak i kilo korrigert for endring i reintall omregnet til kg. 

Dersom reintallet ikke endrer seg et år, vil de to produktivitetsberegningene gi samme 

resultat. Totalproduktivitet og slakteproduktivitet relatert til reintall kan fortelle mye om 
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hvordan tilpasningen mellom rein og beite er i et område. Eksempelvis vil en høy 

totalproduksjon per livrein ofte innebære god kalvetilgang, lite tap og gode slaktevekter, 

mens en lav totalproduksjon per livrein gir signaler om lav kalvetilgang, høye tap og/eller 

lave slaktevekter. I vedlegg 6 Reindrift vises utviklingen i produktivitet i de to 

reinbeiteområdene som hovedsakelig befinner seg i region 6 (Nord-Trøndelag og Sør-

Trøndelag/Hedmark). 

 

 

 
 

III Mål for forvaltning av rovvilt i region 6 
 

3.1 Den todelte målsettingen 

Norsk rovviltforvaltning skal skje innenfor rammen av den todelte målsettingen som ble 

nedfelt etter rovviltforliket i 2004 og stadfestet i rovviltforliket i 2011. Forvaltningsplan 

ivaretar den todelte målsettingen bl.a. ved at det er etablert prioriterte beiteområder (ikke mål 

om yngling av noen rovdyrart) i Oppdal og Rennebu, Nærøy nord for Foldafjorden og 

fastlandsdelen av Leka, samt Fosenhalvøya, de sørvestlige delene av Møre og Romsdal og 

øykommunene som Leka, Vikna, Hitra, Frøya, Smøla. Samtidig er bl.a. hele Trollheimen og 

Forollhogna prioritert for beitedyr i forhold til jerv, og hele regionen med unntak av 

forvaltningsområdet for bjørn er prioritert for beitedyr i forhold til bjørn. Oppdal er den 

største sauekommunen i vår region med nesten 50 000 sau og lam sluppet på utmarksbeite i 

2016. Andre store sauekommuner i regionen er Rennebu, Midtre Gauldal, Verdal og Rauma 

(se vedlegg 5, fig. 1).  

 

Prioritering av forebyggende tiltaksmidler til forvaltningsområdene for rovdyrartene, samt 

randsonene av forvaltningsområdene for bjørn og jerv skal bidra til å ivareta den todelte 

målsettingen med målrettede bruk av forebyggende tiltaksmidler. Dette er mest aktuelt i 

forhold til sau. 

 

Områder som ligger utenfor forvaltningsområde for en art, f. eks bjørn, jerv eller gaupe, skal 

ansees som prioritert beiteområde sett i forhold til den arten. Dette betyr at utenfor 

forvaltningsområdet for f.eks. bjørn skal beitedyr prioriteres foran bjørn. Terskelen for å gi 

skadefellingstillatelse vil derfor være vesentlig lavere utenfor forvaltningsområdet for bjørn 

enn innenfor. Det samme vil være gjeldende innenfor og utenfor forvaltningsområdene for 

jerv og gaupe. Når bestanden er på eller over regionens bestandsmål for henholdsvis bjørn, 

jerv og gaupe vil terskelen for å gi skadefellingstillatelse innenfor forvaltningsområdet bli 

lavere. 

 

3.2 Forvaltning av rovdyr i kalvingsområdene 

Stortingsforliket fra 2011 vedrørende norsk rovviltpolitikk slår i punkt 2.2.19 fast at 

soneinndelingen må forvaltes tydelige, ved at en skiller mellom prioriterte beiteområder og 

prioriterte rovviltområder. Samtidig slås det fast i samme punkt at det ikke skal være rovdyr 

som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde 

for tamrein. Prioriterte rovviltområder er i forvaltningsplanen for region 6 definert som 

forvaltningsområder for den enkelte rovdyrarten. Reindriften drives over store områder og 

bortimot hele Trøndelag er reindriftsområder. Dette er utfordrende når det skal prioriteres 

mellom beiteområder/kalvingsområder opp mot rovviltområder i en forvaltningsplan. Dette 
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fører til at det er stort overlapp mellom kalvingsområder og forvaltningsområder. For region 

6 er det derfor nødvendig å nedfelle egne retningslinjer for forvaltning av rovdyr i 

kalvingsområdene. Dette må også sees i lys av rovviltforlikets punkt 2.2.8 om å sikre 

situasjonen for sørsamisk tamreindrift. 

 

Når vi ikke kan skille rovvilt og rein, er det nødvendig med grep som sikrer at en kan forvalte 

rovviltet i kalvingsområdene innenfor forvaltningsområdene på samme måte som utenfor 

forvaltningsområdene. For både bjørn og jerv må en kunne ta ut individer både i forbindelse 

med ordinær lisensfelling, skadefellinger samt ekstraordinære skadeforebyggende uttak i alle 

kalvingsområder for rein. Når kalvingsperioden er i gang er det vanligvis ikke ønskelig å gå 

inn i området for å ta ut skadegjørende individer. Uttak bør derfor i stor grad skje i forkant av 

kalvingstiden. Tilgrensende fjellområder til kalvingsområdene bør inngå i området slik at det 

får en naturlig avgrensning. I brev fra Klima- og miljødepartementet v/daværende statsråd 

Tine Sundtoft datert 12. mars 2015 står det at i forvaltningsområdene for rovdyr skal det 

legges til rette for tiltak som gjør at tamreindrift kan kombineres med oppnåelse av 

bestandsmålene for rovdyr. 

 

I nevnte brev står det også at på grunn av de store rovdyrenes behov for tilstrekkelige 

leveområder og kalvingsområdenes antall og størrelse vil det i mange tilfeller være overlapp 

mellom forvaltningsområder for rovdyr og kalvingsområder for tamrein. I slike tilfeller vil 

det normalt ikke være hensiktsmessig eller praktisk gjennomførbart å skille ut 

kalvingsområder for tamrein som prioriterte beiteområder når det er mål om yngling av 

rovdyr i det samme eller nærliggende områder. Kalvingsområdene for tamrein er imidlertid i 

en spesiell situasjon, da kalvingstida er en særlig sårbar periode for rovdyrskader. Dette 

innebærer at for å forebygge rovdyrskader skal det være en lavere terskel for å ta ut rovdyr i 

kalvingstida også i forvaltningsområder for rovdyr enn det ellers ville ha vært i slike 

områder. Når det foreligger rom innenfor rammen av bestandsmålet for aktuell rovviltart, og 

øvrige omstendigheter taler for at det ikke finnes noen annen tilfredsstillende løsning, skal 

felling av skadegjører i kalvingsområdene vurderes også i tilfeller hvor området samtidig er 

et forvaltningsområde for rovdyr. Dette er den bakenforliggende årsaken til at retningslinjene 

for forvaltning av rovdyr innenfor kalvingsområdene for tamrein videreføres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retningslinjer for forvaltning av rovdyr innenfor kalvingsområdene for rein: 

 I definerte forvaltningsområder 

o Prioriteres i forbindelse med ekstraordinære uttak, fortrinnsvis før 

kalvingsperioden (uttak av restkvote i tråd med rovviltforlikets punkt 2.2.4 

og 2.2.5) 

o Lavere terskel for skadefellingstillatelser før 15. juni 

o Prioriteres i forhold til tildeling av FKT-midler 

o Reinbeitedistriktets samlede belastning skal vektlegges 

 Utenfor forvaltningsområder 

o Lavere terskel for skadefellingstillatelser 

 Uttak av rovvilt i kalvingsområdene 

o For å sikre mest mulig ro under kalvingsperioden bør forebyggende uttak 

av rovvilt gjøres før kalvingsperioden 
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3.3 Forvaltningsområdene 

Forvaltningsplanen for rovvilt bygger på de nasjonale bestandsmål for de enkelte 

rovviltartene i regionen. Forvaltningsplanen legger vekt på en langsiktig geografisk 

differensiering som innebærer et best mulig skille mellom beitedyr og faste forekomster av 

rovvilt basert på en avveining av de kryssende hensyn som skal ivaretas. Innenfor rammen av 

det nasjonale regelverket er det utarbeidet nærmere retningslinjer og prioriteringer for bruk 

av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak, og det gis anbefalinger om bruk av 

landbrukspolitiske-  og reindriftspolitiske virkemidler. Hovedhensikten er å bidra til en 

langsiktig, samordnet og målrettet strategi for tilpasninger innenfor regionen som forventes å 

gi lavere tap og konflikter grunnet rovvilt. 

 

Rovviltforliket og nasjonale føringer sier at det skal være tydelig soneforvaltning for alle 

rovdyrartene. Det er ønskelig at regionens bestandsmål oppnås innenfor 

forvaltningsområdene.  Forvaltningsområdene skal være av en slik størrelse og avgrensning 

at det er realistisk at dette kan oppnås. Imidlertid vil yngling av rovdyr utenfor 

forvaltningsområdene forekomme. For å minimalisere forekomsten av rovdyr utenfor de 

respektive forvaltningsområdene vil rovviltnemnda regulere dette ved fastsettelse av kvote 

for lisensfelling og kvotejakt, samt signalisere ovenfor Miljødirektoratet behov for 

ekstraordinære uttak av jerv og bjørn. 

 

På Rovdata sine hjemmesider www.rovdata.no finnes til enhver tid oppdatert bestandsstatus 

for de forskjellige rovviltartene.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rovdata.no/
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3.3.1 Bjørn 

 

Med bakgrunn i bestandssituasjonen for bjørn per i dag, både på norsk og svensk side og 

binners spredningsmønster, vil sjansene for at det etablerer seg ynglende binner være størst i 

tilknytning til de deler av Trøndelag hvor det er registrert binner.  

Med den kunnskapen en har om unge bjørners vandringsmønster, samt den store 

bjørnebestanden i Jämtlands län, vil en årlig måtte forvente forekomst av bjørn utenfor 

området med mål om ynglende bestand av bjørn.  

 

Bjørn  

Regionalt bestandsmål 

Region 6 Midt-Norge har et bestandsmål på 3 årlige ynglinger. Dette tilsvarer tilnærmet 48 

individer av bjørn, forutsatt samme fordeling mellom hannbjørner og binner som i 2016. 

 

Utregningen er basert på data fra bestandsregistreringer utført i 2016, der det ble registrert 

29 individer ved hjelp av DNA-analyser av innsamlet materiale, noe som gir 1,8 estimerte 

ynglinger. Større andel binner enn hva som ble registrert i 2016 vil medfører færre 

individer. 

 

Forvaltningsområdet: 

Trøndelag: Avgrenset av Nordlandsgrensen i nord, riksgrensen mot Sverige i øst, E6 i 

vest og Jørstadelva, Imsa og vassdraget (Grønningen, Skjelbreid, Holden) sørøstover til 

riksgrensen i sør. Fra det punktet Imsa krysser veien innover til Grønningen følger grensen 

veien. Grensen går på østsiden av vassdraget (se kart fig. x). 

 

Innenfor forvaltningsområdet: 

I forvaltningsområdet for bjørn vil en ofte få store konflikter knyttet til reindrifts- og 

sauenæringen. Tunge, langsiktige tiltak for å hindre tap av rein og sau må prioriteres i disse 

områdene. Midler til rovdyravvisende gjerder, forsinket slipp om våren, tidlig nedsanking 

og tiltak som ellers skiller bjørn og sau er svært aktuelle.  

 

Utenfor forvaltningsområdet: 

Områdene utenfor forvaltningsområdet regnes som prioritert beiteområder i forhold til 

bjørn. Utenfor forvaltningsområdet for bjørn skal terskelen for uttak av skadegjørende 

bjørn være lav. Det vil allikevel årlig kunne oppstå skader p.g.a. bjørn i randsonen til 

forvaltningsområdet, og forebyggende tiltak bør kunne prioriteres også her. 

 

Rovviltnemnda vil gi årlige råd om ekstraordinære uttak i forhold til skadesituasjonen for 

bufe og tamrein for hele regionen. Miljødirektoratets ekstraordinære uttak av bjørn (uttak 

av restkvote etter lisensfelling) skal prioriteres i kalvingsområder for tamrein (se kap. 3.2). 
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Fig. 8: Kart over forvaltningsområde for bjørn i region 6 Midt-Norge. 
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3.3.2 Gaupe 

 

 

Gaupe  

Bestandsmål: 

Region 6 Midt-Norge har et bestandsmål på 12 årlige ynglinger (familiegrupper). Dette 

tilsvarer ca. 72-75 individer. 

 

Forvaltningsområdet: 

Trøndelag: Kommunene Namsskogan, Grong og Snåsa vest for E6, Nærøy sør for 

Foldafjorden, hele kommunene Fosnes, Høylandet, Namsos (unntatt vest for fjorden 

Løgnin), Overhalla, Steinkjer, Verdal, Meråker, kommunene Inderøy, Levanger, Stjørdal 

øst for E6, hele kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Meldal, Melhus, Klæbu, 

Trondheim, Malvik, Selbu, Midtre Gauldal, samt de deler av Holtålen og Tydal som er 

vest for følgende grense linje;  

Startpunkt i nord der Skarpdalsvegen krysser kommunegrensen mellom Meråker og Tydal 

kommune, derfra langs Skarpdalsvegen til der denne møter Essandvegen, derfra langs 

Essandvegen til Østby, fra Østby langs bekk til elva Nea der 705 Stugudalsvegen krysser 

Nea. Derfra langs 705 i sørlig retning til vegkryss med Løvøyvegen (Sakrismoen) derfra 

langs Løvøyvegen til kryss med Harvollvegen, videre langs Harvollvegen til kryss med 

Grønsjøvegen, videre langs Grønsjøvegen til Grønsjøvollan. Derfra oppstrøms langs elva 

Grøna til møte med kommunegrensen mellom Tydal og Holtålen kommune. Derfra i 

rettlinje til Rundkollen 1080moh og videre til Øvre Kjølitjønna. Fra Øvre Kjølitjønna 

nedstrøms langs Storbekken til der den møter elva Gaula, og videre nedstrøms langs 

Gaula til den møter 572 Reitvegen. Videre i nordvestlig retning langs 572 til der denne 

møter Rv 30 ved Unsholtan. Videre i sørøstlig retning langs Rv 30 til kommunegrensen 

Holtålen/Røros. Derfra langs kommunegrensen Holtålen/Røros og sørover til 

fylkesgrensen Sør-Trøndelag/Hedmark. 

 

Møre og Romsdal: Kommunene Gamle Aure, Halsa, Tingvoll, Rindal, Surnadal og den 

delen av Sunndal kommune som ligger nord for elva Driva. 

 

Innenfor forvaltningsområdet: 

Det er en målsetting at det regionale bestandsmålet oppnås innenfor forvaltningsområdet. 

Bestanden av gaupe skal være mest mulig jevnt fordelt. 

 

I områder med gaupeskader skal det satses på effektive tapsforebyggende tiltak. Dette vil 

for eksempel være tilskudd til forsinket slipp om våren. Kvotejakt er det primære 

bestandsregulerende tiltaket, og kvotene skal settes med bakgrunn i bestandssituasjonen, 

skadeomfanget på bufe og tamrein.  

 

Utenfor forvaltningsområdet: 

Områdene utenfor forvaltningsområdet regnes som prioritert beiteområder i forhold til 

gaupe. Utenfor forvaltningsområdet skal bestanden av gaupe holdes på lavest mulig nivå, 

men forekomst må påregnes. I de deler av Møre og Romsdal som ikke inngår i 

forvaltningsområdet for gaupe er det kvotefri jakt. Kvotefri jakt også i kommunene Røros 

og Oppdal, samt Fosenhalvøya. 
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Fordeling av ynglinger, avskytingen og skadebildet viser at gaupa er etablert over store deler 

av regionen. Gaupebestanden vil kunne forvaltes effektivt gjennom kvotejakt, der kvotene i 

de enkelte delområdene fastsettes ut fra skadebildet på husdyr og tamrein.  

 

For gaupe er det ikke geografisk fordeling i form av fylkesvise bestandsmål. Det regionale 

bestandsmålet for gaupe på 12 familiegrupper (ynglinger) skal fortrinnsvis oppnås innenfor 

forvaltningsområdet for gaupe.  

 

 
Fig. 9: Kart over forvaltningsområde for gaupe i region 6 Midt-Norge. 
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3.3.3 Jerv 

Jerv  

Bestandsmål: 

Region 6 Midt-Norge har et bestandsmål på 10 årlige ynglinger. Dette tilsvarer ca. 62-64 

individer. Fylkesvise bestandsmål på 7 årlige ynglinger i Trøndelag og 3 i Møre og 

Romsdal.  

 

Forvaltningsområdet: 

Trøndelag: Avgrenset av grensen mot Nordland i nord, riksgrensen mot Sverige i øst, E6 

fra Nordlandsgrensen til kommunegrensen mellom Stjørdal og Malvik kommuner i vest. 

Vestlig grense følger videre kommunegrensen mellom Selbu og Malvik kommuner frem til 

fv. 963, følger fv. 963 ned til Selbusjøen, videre over til utløpet av Nea, følger Nea 

oppover Neavassdraget til kommunegrensen mellom Selbu og Tydal kommuner. Grensen 

følger kommunegrensene mellom Selbu/Tydal, Selbu/Holtålen og Holtålen/Midtre Gauldal 

ned til fv. 30. Grensen følger videre fv. 30 ned til fylkesgrensen mellom 

Trøndelag/Hedmark. 

 

Møre og Romsdal: Avgrenset i øst av fylkesgrensen mellom Oppland og Møre og 

Romsdal ved Grønliskarstinden (1926 m.o.h), så i rett linje nordvestover til Seterfjellet 

(1812 m.o.h.). Rett linje videre til Storsetra der elven Grynna møter elven Grøa. Grensen 

følger så elven Grøa nordover og ned til elven Driva. Grensen følger elven Driva ned til 

Tingvollfjorden, videre langs sørsiden av Tingvollfjorden til Eidsøra. Videre fv. 62 fra 

Eidsøra til Nesset, og langs fjordkanten fra Nesset og inn til utløpet av Nausteelva. Følger 

Nausteelva opp til brua der fv. 660 krysser Nausteelva. Følger fv. 660 over til 180º sving i 

Horndalen. Følger elva Visa opp igjennom Horndalen til Slenesvatnet, følger så kraftlinjen 

gjennom Østre Melkallskaret og ned Øyan i Grøvdalen. Videre i rett linje fra Øyan og til 

toppen av Mjølvafjellet (1216 m.o.h.) og i rett linje ned til Sogge bru. Fra Sogge bru følger 

grensen fv. 63 over til Valldal. Fra Valldal følger grensen fjordkanten til Linge ferjekai, så 

i rett linje over fjorden til Eidsdal. Fra Eidsdal følger grensen fv. 63 til Geiranger og videre 

langs fv. 63 til fylkesgrensen mot Oppland. I sør følges fylkesgrensen helt frem til 

Grønliskarstinden. 

 

Innenfor forvaltningsområdet: 

Det er en målsetting at det regionale bestandsmålet oppnås innenfor forvaltningsområdet. 

Bestanden av jerv skal være mest mulig jevnt fordelt.  

 

Ofte oppstår det store tap av rein og sau til jerv. I områder med jerveskader skal det satses 

på effektive tapsforebyggende tiltak. Tilskudd til tidlig nedsanking er et aktuelt tiltak i 

forhold til bufenæringen. Miljødirektoratets ekstraordinære uttak av jerv (uttak av 

restkvote etter lisensfelling) skal prioriteres i områder der det er sammenfall mellom 

kalvingsområder for tamrein og forvaltningsområder (se kap. 3.2).  

 

Utenfor forvaltningsområdet: 

Områdene utenfor forvaltningsområdet regnes som prioritert beiteområder i forhold til 

jerv. Utenfor forvaltningsområdet skal det fastsettes tilstrekkelige kvoter for lisensfelling 

dersom det nasjonale bestandsmålet for jerv i regionen er nådd. Det vil årlig kunne oppstå 

skader p.g.a. jerv også utenfor forvaltningsområdet, og forebyggende tiltak bør kunne 

prioriteres her, spesielt i randsonene til forvaltningsområdet. Rovviltnemnda vil gi årlige 

råd og prioriteringer om ekstraordinære uttak i forhold til skadesituasjonen for bufe og 

tamrein for hele regionen. 
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Fig. 10: Kart over område med mål om ynglinger av 10 jerv i regionen.  
 

Forvaltningen av jervebestanden i Møre og Romsdal og Oppland bør samordnes i langt større 

grad enn i dag. Det er derfor nemndas målsetting at det inngås en samarbeidsavtale e.l. for en 

samordna forvaltning av jervebestanden i dette området (Reinheimen, Dovrefjell og 

Sunndalsfjella). 
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3.3.4 Ulv 

Det er ikke et nasjonalt mål å etablere ynglinger av ulv i region 6. En må imidlertid forvente 

streifende individ av ulv innenfor hele regionen. Individer på streif fra østlig/nordlig 

utbredelse kan være av stor betydning for det genetiske mangfoldet i den sørskandinaviske 

ulvebestanden. Terskelen for skadeuttak av slike individer bør av den grunn ligge høyere enn 

for streifdyr fra den sørskandinaviske bestanden. Det kan bli viktig med raske DNA-analyser 

av streifende ulv. Ulv som tar tamrein og husdyr/bufe skal allikevel tas raskt ut (Jf. bl.a. 

Fylkesmannens arbeidsgruppens rapport over tiltak for sørsamisk reindrift, september 2009). 

Med hensyn til samisk tamreindrift er det et klart geografisk skille mellom samiske 

tamreinområder og ulvesonen. Nesten hvert år registreres det streifdyr av ulv i regionen. Ved 

noen tilfeller er det registrert skade på sau eller rein forårsaket av disse. I all hovedsak dreier 

det seg om dyr som kommer fra den sørskandinaviske bestanden, men i noen tilfeller kan det 

være genetisk viktige individer fra den finsk-russiske ulvebestanden.  

For best mulig å kunne ta vare på de genetisk verdifulle individene i den sør-skandinaviske 

ulvepopulasjonen, ble det i januar 2012 utarbeidet felles retningslinjer mellom daværende 

Direktoratet for naturforvaltning og Naturvårdsverket i Sverige. Retningslinjene sier at 

genetisk status for skadegjørende individ skal tillegges betydelig vekt ved vurdering om det 

skal gis tillatelse til felling eller ikke. Imidlertid er dette ikke til hinder for felling hvis de 

samlede kriteriene for felling eller er oppfylt og der andre tiltak er vurdert. Det kan ikke 

forutsettes at ethvert genetisk verdifullt individ i populasjonen kan identifiseres til enhver tid, 

for eksempel ved akutte skader på sau og tamrein på sommeren, eller i områder uten 

snødekke. Skadegjørende individ bør likevel, så langt det er mulig, identifiseres for i størst 

mulig grad å fastslå genetisk status.  

 

3.3.5 Kongeørn 

Kongeørnbestanden skal opprettholdes på 2004-nivå og med dagens utbredelse. I NINA 

Rapport 1158 Estimering av antall hekkende par kongeørn basert på kjent forekomst i Norge 

i perioden 2010-2014 blir bestanden estimert til 72 (25-96) okkuperte kongeørn territorier i 

Møre og Romsdal, 76 (61-87) i Sør-Trøndelag og 67 (64-69) i Nord-Trøndelag. Selv om 

bestandsestimatene fra 2004 ikke direkte kan sammenlignes med estimatet fra 2010-2014 

antar NINA i sin rapport at den nasjonale bestanden er innenfor det bestandsintervallet som 

oppgis i 2004 (850-1200). Kongeørna er registrert som hekkende fugl i hele regionen. 

Ungfugl av kongeørn vil streife over store områder inntil de blir 5-6 år og etablerer seg som 

hekkefugl i egne territorier. 

 

Kongeørn blir kartlagt og overvåket gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for 

rovvilt. Overvåkingen blir delt mellom en ekstensiv og intensiv del. Den ekstensive 

overvåkingsdelen går ut på overvåking og kartlegging av nåværende og tidligere 

hekketerritorier. Overvåkinga skal gi grov informasjon om endringer i ørnas bruk av arealer 

og leveområder. Gjennom denne overvåkinga er det også lagt opp til at man i fremtiden, i 

intervaller på for eksempel ti år, skal kunne kontrollere eventuelle endringer i antall 

territorier som er i bruk. 

 

Den intensive overvåkingsdelen gjennomføres i tolv ulike områder i Norge (se vedlegg 

kongeørn). De utvalgte områdene sikrer en god geografisk spredning langs nord-sør-

gradienten og øst-vest-gradienten i Norge, og inkluderer kystnære bestander. For region 6 er 

det tre områder som er aktuelle; Børgefjell, Aure og Åmotsdalen. Det nasjonale 

overvåkingsprogrammet for kongeørn ble startet opp fra våren 2012 i deler av 
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overvåkingsområdet, og de resterende områdene som er utpekt inngikk fra og med 2013. I 

hvert av disse områdene vil det over tid bli fulgt opp ca. 15 faste territorier innenfor et 

område med radius på ca. 50 km. Se www.rovdata.no for mer informasjon om overvåking av 

kongeørn bestanden i Norge. 

 

I dag er det Fylkesmannen som har ansvaret for forvaltningen av kongeørn. Ut fra 

grunnleggende forhold ved kongeørnas biologi, med store forflytninger i løpet av et år, samt 

det å skille mellom territorielle hekkefugler og yngre ikke-territorielle fugler som forflytter 

seg over store avstander er fylker for så vidt et avgrenset forvaltningsområde. Imidlertid er 

det håndtering av akutte skadesituasjoner på sau og tamrein som er fylkesmannens 

hovedoppgave ved forvaltningen av kongeørn, noe som taler for at et fylke er et 

hensiktsmessig forvaltningsområde.  

 

Rovviltforskriftens § 12 sier at myndigheten til å beslutte skadefelling av kongeørn er lagt til 

fylkesmannen. Fellingsvedtak på kongeørn kan fattes gjennom enkeltvedtak i akutte saker 

der det voldes vesentlig skade på bufe eller tamrein, men det er ikke tillat med felling 

utelukkende for å forhindre fremtidig skade. For felling av kongeørn er det et vilkår at andre 

tiltak for å forebygge skade er utprøvd i rimelig utstrekning. Forsøk på felling skal rettes mot 

skadegjørende individ og avgrenses i tid og rom.  

 

Det er en pågående prosess fra sentralt hold for å vurdere eventuelle endringer i gjeldende 

forvaltning av kongeørn, som man ennå ikke vet utfallet av. Uavhengig av dette bør det 

jobbes for å fremme mer kunnskap om kongeørn som skadevolder på beitedyr. 

Rovviltnemnda vil derfor prioritere søknader om konfliktdempende tiltak som fremmer mer 

kunnskap om kongeørn generelt og kongeørn som skadevolder på beitedyr spesielt.  

 

 

 

IV Virkemidler og tiltak i rovviltforvaltningen  

4.1 Kunnskap 

En av de tydeligste konfliktene rundt rovvilt i dag, er uenighet om bestandsstatus og adferd 

hos rovdyr. Økte bevilgninger til bestandsovervåking de siste årene, gir muligheter for økt 

innsats og fortsatt optimalisering av metodikken. Opprettelsen av Rovdata er med på å styrke 

den lokale medvirkningen i overvåknings- og registreringsarbeidet, samtidig som den nye 

nettportalen www.rovdata.no styrker informasjonsflyten mellom de forskjellige aktørene, 

herunder beitenæringen, lokalbefolkning, forskning og forvaltning. At en fortsatt har stor 

åpenhet omkring overvåkningen skaper ytterligere legitimitet for arbeidet.  

 

Som et ledd i å øke lokalbefolkningens interesse for å varsle inn tips om ynglinger, har 

rovviltnemnda vedtatt å videreføre en kompensasjon på kroner 10 000,- for den som gir 

opplysninger som fører til at tidligere ukjente ynglinger av jerv blir registrert. 

 

Informasjon bygd på mest mulig sikker kunnskap må utvikles og prioriteres nasjonalt, dette 

slik at man regionalt og lokalt har et godt produkt i tilknytning til temaet «å leve med 

rovdyr». Rovviltnemnda i region 6 vil i tillegg arbeide for å utvikle tilpasset informasjon til 

prioriterte målgrupper innenfor region 6, og at sentrale myndigheter prioriterer 

informasjonstiltak. I vår region har vi et autorisert rovdyrsenter. Namsskogan rovdyrsenter, 

som er tilknyttet Namsskogan familiepark, er med på å styrke myndighetenes satsning på 

kunnskapsoppbygning. Mer informasjon om rovdyrsenteret finner dere her: 

www.rovdyrsenter.no  

http://www.rovdata.no/
http://www.rovdata.no/
http://www.rovdyrsenter.no/
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4.2 Jakt, felling og fangst av rovdyr  

Kvotejakt er en ordinær jakt med hjemmel i viltlovens § 9 (jaktbare viltarter og jakttider) på 

et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i viltloven. Det er offentlige 

myndigheter som fastsetter kvoten. Det er kun åpnet for kvotejakt på gaupe av rovviltartene. 

Lisensfelling er en skademotivert felling, hvor et bestemt antall individer av en viltart kan 

felles med hjemmel i naturmangfoldloven. Du må være registrert som lisensjeger i 

Jegerregisteret for å delta i lisensfellingen.  

 

Kvotejakt på gaupe: 

Kvote for kvotejakt på gaupe skal fastsettes minimum tre måneder før jaktstart (før 1. 

november). Rovviltforliket av 2011 stadfester at kvotejakt skal være hovedvirkemiddelet for 

bestandsregulering av gaupebestanden. Hvis bestanden av gaupe i gjennomsnitt de siste tre 

årene ligger over det regionale bestandsmålet har rovviltnemnda myndighet til å fastsette 

kvote for kvotejakt på gaupe. Om bestanden er under dette nivået vil Miljødirektoratet besitte 

myndighet til å fatte vedtak om kvote. Figur x viser hvilke områder som er omfattet av 

kvotejakt og hvilke områder der det er kvotefri jakt på gaupe, mens det enkelte års mer 

detaljerte kvotejaktsområdene vedtas i forbindelse med vedtak om kvote. Disse vil kunne 

endres med bakgrunn i skadesituasjon og bestanden av gaupe. 

 

Kvote for kvotejakt fastsettes på grunnlag av: 

 Bestanden skal holdes så nært bestandsmålet som mulig og mest mulig spredt 

innenfor forvaltningsområdet 

 Kvoten målstyres til område med størst tap av sau og tamrein  

 Skadesituasjonen for tamrein vektlegges særskilt 

 Den samlede belastningen av alle rovviltarter inkl. kongeørn skal vektlegges ved 

fordeling og fastsetting av kvote 

 Sannsynligheten for innvandring fra Sverige skal vurderes og vektlegges ved 

fastsetting av kvote 

 

Selv om bestandsmålet for regionen ikke er nådd kan det åpnes opp for kvotejakt i områder 

med betydelige skader av sau og tamrein, og der en kan påregne en stor innvandring av 

gaupe fra Sverige 

 

Kvotefri jakt 

Retningslinjene for rovviltforskriften sier at rovviltnemnda kan sette av egne områder for 

kvotefri jakt i forbindelse med sitt årlige vedtak om kvotejakt på gaupe. Imidlertid kan det 

bare åpnes for kvotefri jakt på gaupe så lenge dette skjer innenfor rammen av det regionale 

bestandsmålet for gaupe i regionen. Dersom det settes av områder til kvotefri jakt på gaupe er 

det en forutsetning at bestandsmålet for regionen nås i de andre delene av regionen, og at 

områder med kvotefri jakt på gaupe er områder der det normalt ikke opptrer gaupe i ynglende 

bestander. Det forutsettes videre at rovviltnemnden gjennom sine årlige vedtak om kvoter og 

eventuelle områder for kvotefri jakt på gaupe bidrar til en størst mulig grad av forutsigbarhet 

for berørte næringsinteresser. Dette innebærer at områder for kvotefri jakt på gaupe innenfor 

en region bør være relativt stabile fra år til år. 

 

I utgangspunktet skal det være kvotefri jakt på gaupe i følgende områder (se fig. 11): 

 Røros og Oppdal kommuner   
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 Fosenhalvøya – Namsos kommune sør for Namsenfjorden og vest for Løgnin, 

Inderøy kommune vest for Trondheimsfjorden, samt hele kommunene Namdalseid, 

Flatanger, Verran, Leksvik, Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Rissa og Ørlandet. 

 De delene av Møre og Romsdal som ikke inngår i forvaltningsområdet for gaupe 

 

 
Fig 11: Område for kvotejakt og kvotefri jakt på gaupe.  
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Lisensfelling av bjørn, jerv og ulv: 
Når bestandsmålet for bjørn, ulv og/eller jerv i regionen er nådd, kan rovviltnemnda åpne for 

lisensfelling. Kvotene for lisensfelling skal fastsettes slik at bestanden holdes mest mulig i 

tråd med de bestandsmål som er fastsatt. Hvis bestanden av jerv i gjennomsnitt de siste tre 

årene er over det regionale bestandsmålet har rovviltnemnda myndighet til å fastsette kvote 

for lisensfelling. Om bestanden er under dette nivået vil Miljødirektoratet besitte myndighet 

til å fatte vedtak om kvote. I forhold til bjørn har rovviltnemnda myndighet til å fastsette 

kvote for lisensfelling hvis regionens bestandsmål på 3 årlige ynglinger oppnås, eller at den 

nasjonale bestanden er på 10 årlige ynglinger eller mer. Når kriteriene ikke oppnås er det 

Miljødirektoratet som har myndighet til å åpnet for lisensfelling av bjørn. For ulv vil 

Rovviltnemnda i Region 6 alltid ha myndighet til å fastsette kvote for lisensfelling alle den 

tid det ikke er bestandsmål for arten i region 6. 

 

Lisensfellingen skal rettes inn mot områder med størst skadepotensial slik at fellingen får 

best mulig skadeforebyggende effekt. Lisensfelling er det viktigste virkemiddelet for å 

regulere bestandene av jerv, ulv og bjørn. Ekstraordinære uttak av bjørn og jerv (uttak av 

restkvote etter lisensfellingsperioden, jf. rovviltforliket 2.2.4) skal prioriteres i områder der 

det er sammenfall mellom kalvingsområder for reindrift og forvaltningsområder. Dette skal 

skje primært før kalvingsperioden starter primo mai. Ekstraordinære uttak av jerv bør 

fortrinnsvis skje i lisensfellingsperioden, mens det for bjørn bør skje rett etter 

lisensfellingsperioden eller om våren. 

 

Kvote for lisensfelling av jerv fastsettes på grunnlag av: 

 Bestanden skal holdes så nært bestandsmålet som mulig og mest mulig spredt 

innenfor forvaltningsområdet 

 Skadesituasjonen i de ulike lisensfellingsområdene 

 Skadesituasjonen for tamrein vektlegges særskilt 

 Den samlede belastningen for alle rovviltarter, kongeørn inkludert, skal vektlegges 

ved fastsetting av kvotestørrelse og fordeling 

 

Region 6 har ikke bestandsmål for ulv, og det skal ikke være stasjonære ulver i regionen. 

Imidlertid forekommer streifdyr nesten årlig og skader forvoldt av ulv dokumenteres både på 

sau og tamrein. Med bakgrunn i dette vil det ved behov være aktuelt å vedta kvote for 

lisensfelling av ulv også i region 6 Midt-Norge. 

 

4.3 Skadefelling 

I perioder der det foreligger vedtak om betinget skadefelling kan Fylkesmannen av eget tiltak 

eller etter søknad fatte vedtak om iverksetting av felling for å forhindre skade eller fremtidig 

skade. Dette innenfor rammen av kvote for betinget skadefelling gitt av rovviltnemnden, jf. 

Forskrift om forvaltning av rovvilt § 8, eller Miljødirektoratet, jf. § 13. Miljødirektoratet kan 

alltid fatte vedtak om skadefelling.  

 

Det er et mål at skadedyr skal tas ut så raskt og effektivt som mulig. Imidlertid er det et stort 

potensiale for mer effektiv skadefelling. Skadefelling, og da spesielt på barmark, er en 

krevende øvelse. Nemnda vil oppfordre kommunene som har kommunale eller 

interkommunale skadefellingslag om å søke konfliktdempende tiltaksmidler for styrke 

kompetansen for skadefellingslaget.  
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I områder med store rovviltskader bør det etableres kommunale eller interkommunale 

fellingslag, som skal delta aktivt i forsøket på felling. Det er i utgangspunktet kommunenes 

eget ansvar å opprette skadefellingslag. Opplæring av jaktledere bør prioriteres. Disse skal 

skoleres og følges opp årlig. For å effektivisere skadefellingsforsøkene oppfordres det til 

interkommunalt samarbeid. Det gis godtgjørelse til personell som bidrar i skadefellingsforsøk 

i regi av kommunale og/eller interkommunale fellingslag. 

 

Fylkesmannens hjemmel til å gi skadefellingstillatelse ligger i rovviltforskriftens § 9 som 

blant annet sier «Ved vurdering av om det skal gis tillatelse til skadefelling skal det legges 

vekt på føringer i regional forvaltningsplan, jf. forskriften § 6. Felling kan bare gjennomføres 

dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning, og ut fra prinsippet om geografisk 

differensiert forvaltning». Rovviltforskriftens § 9 sier at det skal tas særlig hensyn til:  

 Områdets betydning som beitemark 

 Skadenes omfang og utvikling 

 Potensialet for fremtidige skader 

 Muligheten for å gjennomføre forebyggende tiltak 

 

I utgangspunktet er terskelen for å innvilge søknad om skadefelling svært lav utenfor 

forvaltningsområdene. Terskelen vil variere avhengig av om skadene er oppstått utenfor eller 

innenfor forvaltningsområdet for den aktuelle rovdyrarten og om det regionale bestandsmålet 

er oppnådd. Hvis skadesituasjonen oppstår på innmark så bør terskelen for å innvilge søknad 

om skadefelling være lav, uavhengig av om området er innenfor eller utenfor 

forvaltningsområdet. Det er spesielt for gaupe at dette kan være aktuelt. 

 

Fylkesmennene har i beitesesongen vakttelefon for rovvilt der søker av skadefelling 

formidler søknaden muntlig til fylkesmannen. I de aller fleste tilfellene vil saksbehandlingen 

foregå muntlig, og svar på søknaden vil bli formidlet muntlig til søker. Imidlertid skal søker 

skrive en skriftlig søknad i ettertid og fylkesmannen er pliktig til å skrive et skriftlig svar på 

søknaden. Bakgrunnen for at saksbehandlingen foregår muntlig i første omgang er for å korte 

ned saksbehandlingstiden til det minimale. 

 

4.4 Tapsreduserende tiltak rettet mot rein- og bufenæringen  

Det er fastsatt egen forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 

konfliktdempende tiltak. I forskriftens formålsparagraf (§1 Formål) står det: «Målsettingen 

med tilskuddsordningen er å sikre iverksettelse av effektive forebyggende tiltak for å 

begrense de skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i landbruket, samt 

konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper. 

Landbruks-, dyrevelferd- og miljøvirkemidler skal samlet bidra til måloppnåelsen». 

 

Hovedprioriteringer ved bruk av forebyggende tiltaksmidler (uprioritert rekkefølge):   

 Forvaltningsområdene for rovdyr skal prioriteres.  

 De delene av randsonene til forvaltningsområdene for bjørn og jerv der det 

erfaringsmessig er skader forvoldt av bjørn og jerv skal også prioriteres 

 Tiltakene bør være direkte tapsforebyggende og ha så liten skadeforskyvende effekt 

som mulig 

 De skal være praktisk og økonomisk gjennomførbare 
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 Søknader fra reinbeitedistrikt, beitelag og kommunale rovviltutvalg skal prioriteres 

foran søknader fra enkelt reineiere og enkeltbrukere 

 Forebyggende tiltak i kalvingsområdene for tamrein prioriteres 

 

Planlagte tiltak er å foretrekke, men det vil alltid være behov for å sette inn akutte tiltak. 

Disse tiltakene er ofte både direkte tapsreduserende og generelt konfliktdempende. 

Godtgjørelse til kommunale og interkommunale fellingslag ved fellingsforsøk og utgifter 

knyttet opp til fellingsforsøk skal også dekkes opp av forebyggende og konfliktdempende 

tiltaksmidler. 

 

God reindrift og godt bufehold er i seg selv tapsforebyggende. Forvaltningen bør samarbeide 

med næringene og Mattilsynet for å motivere til dette. Rovviltnemnda fordeler hvert år en 

økonomisk ramme til tiltak til de 2 fylkene, med en prioritering for bruken av disse. 

Imidlertid er det den enkelte fylkesmann som fatter vedtak i enkeltsaker. 

 

Forskriften deler tiltakstypene i tre forskjellige kategorier: 

 Tiltak med direkte tapsreduserende effekt 

Tiltak som fysisk skiller rovdyr og beitedyr kommen inn under denne kategorien. Dette kan 

være tiltak som f.eks. tidlig nedsanking/forsinket slipp, hjemmebeite, rovdyravvisende 

gjerder m.v. Utvidet tilsyn i kombinasjon med andre tiltak, driftsomstilling grunnet rovvilt og 

andre tiltak som kan være direkte tapsreduserende kommer også inn under dette punktet. 

 Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget 

Kunnskapsgrunnlaget er i utgangspunktet godt innen forvaltningen av rovvilt. Imidlertid vil 

det alltid være behov for utprøving av nye forebyggende tiltak, samt evaluere effektene av 

igangsatte tiltak. Tiltak for å avklare tapsforhold, herunder elektronisk overvåking bruk av 

kadaverhund, kommer også inn under dette punktet. 

 Konfliktdempende tiltak 

Det kan gis tilskudd til personer, kommuner og organisasjoner for tiltak som har til hensikt å 

dempe konflikter forårsaket av rovvilt. Tiltaket skal bidra til økt kunnskap om og forståelse 

for rovvilt og/eller rovviltforvaltning. Tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres. 

 

Forskriften og kommentarene til forskriften, samt annen relevant informasjon om 

forebyggende og konfliktdempende tiltak ligger ute på www.rovviltportalen.no. Søknader om 

tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak skal sendes inn via elektronisks 

søknadssenter innen 15. januar hvert år. Søknadene behandles av den respektive 

fylkesmannen med bakgrunn i føringer i forskriften m/kommentarene, forvaltningsplanen og 

den budsjettmessige situasjonen. 

 

Søknader om omstilling grunnet rovvilt sendes også via elektronisk søknadssenter, men har 

søknadsfrist 15. februar hvert år. Søknader om omstilling behandles av Miljødirektoratet. 

Fylkesmannen og aktuell kommune uttaler seg om søknaden. 

 

4.4.1  Forebyggende tiltak rettet mot sau 

Det er generelt vanskelig å finne gode tiltak og virkemidler som kan sikre sau og rovvilt 

tilhold i samme område til samme tid.  Flere av de prioriterte tiltakene vil kunne være 

aktuelle på enkeltbruk og i beitelag der utfordringene er store. Det er avgjørende for å lykkes 

at en sørger for god lokal medvirkning og utnytting av den kunnskap og erfaring som finnes 

innenfor næringa. Tiltak innenfor forvaltningsområdene for de ulike rovviltartene skal 

prioriteres, samt i utsatte randsoner for forvaltningsområdene for jerv og bjørn. I områder 

http://www.rovviltportalen.no/
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med årlige tunge rovviltskader på sau, vil tiltak som skiller rovdyr og sau være det som er 

absolutt mest effektivt for å forhindre tap og bør prioriteres.  

 

Tidlig nedsanking er et typisk tiltak som skiller rovdyr og sau fysisk. Tidlig nedsanking er 

mest egnet ved akutte skadesituasjoner. For å optimalisere effekten bør hele 

beitelag/beiteområdene sanke sauene samtidig. Tiltaket kan fungere godt som planlagt tiltak i 

de foretakene som evner å få ned store deler av besetningen før normal sankedato (> 80 %). 

Imidlertid er det mange foretak som har begrenset tilgang på areal for beite og 

grovfôrproduksjon, og dermed små muligheter til planlagt tidlig nedsanking. Ved planlagt 

tidlig nedsanking for å forebygge en forventet rovviltskade skal forvaltningsområdet for jerv 

prioriteres. Det skal legges særskilt vekt på områder med årvisse tap forvoldt av jerv. 

 

Normal sankedato settes til 10. september for Trøndelag og 15. september for Møre og 

Romsdal. For å få tilskudd til tidlig nedsanking skal sankingen starte minimum ti dager før 

normal sankedato. Det gis en fast kompensasjon (kr pr. dyr pr. dag) i forbindelse med tidlig 

sanking. Et slikt tilskudd kan gis fram til og med normal sankedato. Tiltaket er frivillig og 

verken fylkesmannen eller rovviltnemnda kan fatte vedtak om tvungen tidlig nedsanking. 

Imidlertid kan Mattilsynet fatte vedtak om tvungen nedsanking. Også denne typen 

nedsanking gir rett på økonomisk støtte, men da over Landbruks- og matdepartementets 

budsjett. Det er utarbeidet en egen standard for tidlig nedsanking. 

 

I visse områder kan forsinket slipp bidra til å redusere tap av lam. Dette gjelder spesielt der 

kongeørn og gaupe er skadevolder. Forsinket slipp medfører at lammene blir større og mer 

robuste ved beiteslipp, og dermed noe mindre utsatt for rovdyr. Innenfor forvaltningsområdet 

for bjørn eller der streifende bjørn ofte gjør stor skade, kan seint beiteslipp redusere tidlig tap 

av søyer mens lamma er små og svært avhengige av mora.  

 

Normal slippdato settes normalt til 1. juni. For å få tilskudd til forsinket slipp skal slipp 

forsinkes minimum ti dager etter normal slippdato. Det gis ikke tilskudd til sau sluppet 

tidligere enn ti dager etter normal slippdato. Forsinket slipp skal gjennomføres på alle dyr i 

besetningen, og bør gjennomføres på alle dyr i et beitelag/beiteområde. 

 

4.4.2  Forebyggende tiltak i reindrift 

I region 6 Midt-Norge er det ikke mulig å skille all rein og faste forekomster av rovvilt 

gjennom fysisk geografisk differensiering. I viktige reinbeiteområder vil derfor beskatningen 

av rovviltbestandene være et viktig forvaltningsmessig tiltak. Driftsform kan allikevel 

påvirke reinens evne til å tilpasse seg rovdyra. Det samme vil årlige variasjoner i klimatiske 

forhold som f.eks. snødybde, nedising av beiter som kan føre til at reinen beiter i mere 

rovviltutsatte områder, noe som kan redusere reinens kondisjon. 

 

I motsetning til sau som slippes og sankes i en forholdsvis kort beitesesong (3 – 4 mnd.), 

beiter rein i utmark hele året. Reineierne er henvist til sine siidaer og flytting av rein til 

beiteområder utenfor reinbeitesiida er ikke aktuelt. Det viktigste skadeforebyggende tiltaket 

for reindriftsnæringen er å holde bestandene av gaupe og jerv ned mot bestandsmålene. 

Kvotejakt på gaupe er et effektivt bestandsregulerende tiltak, mens effektivisering av 

lisensfelling av jerv vil derfor være et direkte skadeforebyggende tiltak.  

 

Mest aktuelle forebyggende tiltak i reindrifta er, foruten skadefelling: 

 Tidlig slakt 

Med tidlig slakt menes slakt før ca. 1. november. 
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 Flytting av rein 

Flytting av rein fra rovdyrutsatte områder til mindre rovdyrutsatte områder. Dette er 

imidlertid utfordrende i region 6 der de aller fleste reinbeitedistrikt er helårsdistrikt med få 

muligheter til å flytte reinen bort fra rovdyrutsatte områder. 

 Intensiv gjeting (kalvingsperioden) 

I kalvingsperioden kan det være aktuelt med intensiv gjeting når spesielt bjørn er 

hovedutfordringen.  

 

4.4.3 Konfliktdempende tiltak  

Stortinget sluttet seg til energi- og miljøkomiteen sin innstilling (S. nr. 174), der det slås fast 

at mange mennesker som lever i rovviltområder, opplever frykt for rovdyr og at 

livskvaliteten dermed forringes. Dette gjenspeiles i «Forskrift for tilskudd til forebyggende 

og konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader». 

 

Skadefelling og lisensfelling av jerv og bjørn (og ulv) er utfordrende, og nemnda vil 

prioritere gode tiltak for å bedre uttellingen av skadefelling og ikke minst lisensfellingen, slik 

at en større andel av kvoten tas ut gjennom ordinær lisensfelling. Effektivisering av 

lisensfelling av jerv og bjørn, samt styrking av kompetansen til kommunale og 

interkommunale skadefellingslag for å bedre uttellingen når det gis skadefellingstillatelser vil 

derfor være et av de viktigste tiltakene rovviltnemnda ønsker det skal brukes 

konfliktdempende midler til. 

 

Gode kvalitetssikrede bestandsestimat vil også være konfliktdempende. Nemnda ønsker 

derfor å bidra med midler til tiltak som styrker kvaliteten på den nasjonale 

bestandsovervåkingen av de fire store rovdyrene og kongeørn. Samtidig må den statlige 

finansieringen styrkes på dette punktet. Nemndas bidrag skal dog på ingen måte erstatte 

annen statlig finansiering. 

 

Prosjekt som bidrar til å øke kunnskapen hos barn og ungdom om rovdyr, både rovdyrs 

biologi og utfordringene beitenæringen har med tilstedeværelse av rovdyr, vil være 

konfliktdempende.  

 

Hovedprioriteringer ved bruk av konfliktdempende tiltaksmidler (uprioritert 

rekkefølge):   

 Tiltak som effektiviserer lisensfelling av jerv og bjørn 

 Tiltak for å styrke kompetansen til kommunale og interkommunale skadefellingslag  

 Tiltak som styrker nasjonal bestandsovervåking 

o Skal ikke erstatte statlig finansiering  

 Tiltak rettet mot barn og ungdom 

 Sikre god dialog med aktuelle brukere/aktører 

 

4.4.4 Andre økonomiske virkemidler 

Forvaltningsplanen skal også gi anbefalinger om bruken av landbrukspolitiske og 

reindriftspolitiske virkemidler for å bidra til en samordnet virkemiddelbruk og reduserte tap 

og konflikter. En langsiktig, samordnet og målrettet strategi for tilpasninger innenfor 

regionen skal gradvis gi lavere tap og konflikter grunnet rovvilt. 
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 Regionale miljøprogram (RMP). Tilskuddene forvaltes av FM. Til organiserte beitelag 

kan det gis tilskudd til drift. Beitelaga kan kombinere tilskuddet med midler til 

skadeforebyggende tiltak mot rovviltskader i aktuelle områder.   

 

 Tilskudd til tiltak i beiteområder. Utmarksbeiting i Norge foregår i stor grad i regi av 

beitelag som organiserer flere beitebrukere innenfor et definert utmarksbeiteområde. 

Tilskudd til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i 

beiteområdene. Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av 

beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i 

beiteområdene. Tilskuddet forvaltes av fylkesmennene. 

 

 Tilskudd over reindriftsavtalen. Opprettholdelse og styrking av tilskudd til kalveslakt 

støttes.       

 

 Spesielle miljø tiltak i landbruket (SMIL).  Tilskuddene forvaltes av kommunene. 

Tiltaket kan i enkelte tilfeller samordnes med midler til forebyggende tiltak, ved for 

eksempel tilskudd til rovdyrsikre gjerder eller inngjerding av beitemark til bruk ved tidlig 

sanking eller forsinket slipp. 

 

4.5 Dialogmøter 

Det er mange aktører innenfor rovviltforvaltningen, slik at det er viktig å skape stor grad av 

tillit mellom miljøforvaltningen, landbruks- og reindriftsforvaltningen, landbruksnæringen, 

reindriftsnæringen, kommunene, miljøvernorganisasjoner og ulike andre 

interesseorganisasjoner. Den regionale rovviltnemnda vil organisere sitt arbeid slik at 

dialogen med lokal forvaltning, næringsinteresser og miljøvernorganisasjoner blir god. 

Nemnda vil til enhver tid bestrebe mest mulig åpenhet rundt møter og aktiviteter i regi av 

rovviltnemnda. Alle ordinære vedtaksmøter i nemnda er åpne for tilhørere. 

 

Rovviltnemnda vil fortsatt ta initiativet til årlige dialogmøter med regionale lag og 

organisasjoner, og for øvrig ha løpende kontakt.  En skal ha god kontakt med høyskoler, 

universitet og forskningsinstitusjoner for å ha et best mulig faglig grunnlag for arbeidet i 

rovviltnemnda. Kunnskap om forvaltning av rovvilt i Sverige (Länstyrelsen i Jämtland/ 

Naturvärdsverket), rovviltnemndene i region 3 (Oppland), 5 (Hedmark) og 7 (Nordland) i 

Norge vil ha spesiell interesse for rovviltnemnda og vil følges opp med jevnlig kontakt. 

Fylkesmennene bør på eget initiativ ha fylkesvise kontaktmøter med lag og organisasjoner. 

 

Det er viktig å ha et godt samarbeid mellom forvaltningsmyndighetene (rovvilt, landbruk og 

dyrevelferd) slik at en får en størst mulig samordning av virkemiddelbruken.  
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V Vedlegg  
 

1 Rovviltregioner i Norge 

Figuren viser en oversikt over rovviltregionene i Norge. Region 1 (Vestlandet; Vest-Agder, 

Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) har ikke mål om ynglende rovdyr. 

 

 
Oversikt over rovviltregionene med de regionale målsettingene. 

* For region 8 har Stortinget bestemt av minst 4 årlige ynglinger av gaupe og minst 3 årlige ynglinger av jerv 

skal være i Finnmark  

** Minst tre helnorske kull, kull i grenserevir medregnes med en faktor på 0,5. Region 4 og 5 deler på 

forvaltningsområdet for ulv. 

 

 

2 Oversikt over aktørene i rovviltforvaltningen  

 

Landbruks- og 

matdepartementet ↔ 
Klima- og miljødepartementet   

  

↕ 
↕   

  Miljødirektoratet Statens naturoppsyn 

  ↕ 

↕ 
  Rovviltnemnda 

  ↕ 
Mattilsynet  

↔ 
Fylkesmennene i Trøndelag/Møre 

og Romsdal 

 Lokale 

rovviltkontakter 

  ↕   
  Kommunene   

 

2: 12 gaupe 

3: 6 gaupe, 4 jerv 

4: 5 gaupe, 4-6 ulv** 

5: 10 gaupe, 5 jerv, 3 bjørn, 4-6 ulv** 

6: 12 gaupe, 10 jerv, 3 bjørn 

7: 10 gaupe, 10 jerv, 1 bjørn 

8: 10 gaupe (4), 10 jerv (3), 6 bjørn* 
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3 Oversikt over forvaltningsorganenes ansvarsområder 

 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 

 
Tab. 1: Oversikt over medlemmene i rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge.  

Faste medlemmer 

Gunnar Alstad, leder Fylkestinget i Trøndelag 

Ida Marie Bransfjell, nestleder Sametinget 

Bengt Mattias Jåma Sametinget 

Anne Berit Skjerve Sæther Fylkestinget i Trøndelag 

Gunn Iversen Stokke Fylkestinget i Trøndelag 

Frank Sve Fylkestinget i Møre og Romsdal 

Varamedlemmer 

Ola Kristian Johansen Fylkestinget i Trøndelag 

Idar Bransfjell Sametinget 

Ellinor Jåma Sametinget 

Siw Bleikvassli Fylkestinget i Trøndelag 

Stig Klomsten Fylkestinget i Trøndelag 

Tove-Lise Torve Fylkestinget i Møre og Romsdal 

  

 

 

Klima- og miljødepartementet 
 Overordnet viltmyndighet 

 Klageinstans for vedtak fattet av rovviltnemndene 

Miljødirektoratet 
 Overordnet fagmyndighet 

 Klageinstans for vedtak fattet av fylkesmennene 

 Faglig tilrådning til Klima- og miljødepartement i 

klagesaker. 

Regional rovviltnemnd 
 Utarbeide forvaltningsplan for sin region 

 Kvoter for betingede skadefellingstillatelser på 

gaupe, jerv, ulv og bjørn. 

 Kvoter for lisensfelling av jerv, ulv og bjørn. 

 Kvote for kvotejakt på gaupe. 

Fylkesmannen 
 Forvaltning av kongeørn 

 Skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor 

kvote fastsatt av rovviltnemnd/Miljødirektorat 

 Administrasjon av kvotejakt og lisensfelling 

 Sekretariat for regional rovviltnemnd 
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5 Vedlegg sau 

 
Tab. 1: Antall søyer over ett år pr. 31. juli fra 2006 - 2016 

Fylke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

NT 34434 33443 31151 32208 32336 31867 31413 32591 35475 37193 38992 

ST 54736 53094 52171 52794 53363 53578 53745 52605 58020 61657 64891 

MR 51680 49716 49142 50333 50590 50220 48115 49031 52992 55069 57657 

 
Tab. 2: Oversikt over antall saueprodusenter i 2007, 2010 – 2016. 

Fylke 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

N-Trøndelag 548 523 513 491 500 546 550 561 

S-Trøndelag 756 706 698 712 687 735 755 763 

M og 

Romsdal 

1129 1031 1028 1007 995 1064 1065 1083 

 

 

 
Fig. 1: Antall sau og lam på utmarksbeite i region 6 i 2016 (søknader om produksjonstilskudd, PT 010 per 

31.7.16, kodene 431 og 432). 
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Fig. 2: Antall sau og lam på utmarksbeite fra 1985 og fram til 2016 i de 3 fylkene basert på organisert beitebruk 

 

 

 
Fig. 3: Tapsprosent på sau og lam på utmarksbeite fra 1970 og fram til 2016 i de 3 fylkene basert på organisert 

beitebruk 
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Fig. 4: Antall sau og lam sluppet på utmarksbeite i og utenfor prioriterte beiteområder i 2016. Totalt antall sau 

og lam sluppet vs. antall sluppet i prioritert beiteområde, rene prioritert beiteområder og prioritert i forhold til 

bjørn, jerv og gaupe (kilde: søknader om produksjonstilskudd). 

 

I følge sauenæringens søknader om produksjonstilskudd for dyr på utmarksbeite slippes ca. 

55 % av all sau og lam som slippes på utmarksbeite ut i rene beiteprioriterte områder der det 

ikke er målsetting om yngling av noen av de tre rovviltartene region 6 har regionale 

bestandsmål for. Nesten all sau (98 %) som ble sluppet i 2016 ble sluppet utenfor 

forvaltningsområdet for bjørn, mens 75 % av all sau ble sluppet utenfor forvaltningsområdet 

for jerv. Tilsvarende tall for gaupe er 65 % (se fig. 4). Det er også verdt å merke seg at nesten 

all sau som slippes innenfor forvaltningsområde for bjørn slippes i rovdyravvisende gjerder. 

 

6 Vedlegg reindrift 

 
Tab. 1: Nøkkeltall i reindriften - Nord-Trøndelag 

  
Distrikt 

Areal 
Km2 

Fastsatt 
reintall 

Reintall 
31.3.2007 

Reintall 
31.3.2016 

Antall 
siidaandeler 

FOVSEN NJAARKE/FOSEN 4339 2100 1745 1863 6 

GASKEN – LAANTE/ 
FÆREN 

2429 1600 920 1349 4 

SKÆHKERE/SKJÆKERFJELL 2380 2000 1927 1989 5 

LÅARTE/LURU 2729 2800 1823 2278 6 

TJÅEHKERE/ØSTRE 
NAMDAL 

6607 5000 4383 4323 12 

ÅARJEL NJAARKE/VESTRE 

NAMDAL 

3816 2400 1685 2069 6 

TIL SAMMEN 22300  15900 12483 13871 39 
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Tab. 2: Nøkkeltall i reindriften - Sør-Trøndelag og Hedmark 

  
Distrikt 

Areal 
Km2 

Fastsatt 
reintall 

Reintall 
31.3.2007 

Reintall 
31.3.2016 

Antall 
siidaandeler 

SVAHKEN/ELGÅ 1007 3000 2548 2673 6 

GÅEBRIEN/RIAST-HYLLING 1929  5200* 4719 4468 10 

SAANTI/ESSAND 2324 4500 4538 4290 9 

TROLLHEIMEN 2235 1600 1571 1541 5 

FEMUND (vinterdistrikt)** 1103 9000    

      

TIL SAMMEN 8598   13600 13376 12972 30 

 

* Øvre reintall er ennå ikke endelig fastsatt 

** Femund vinterdistrikt er felles vinterbeite for Saanti og Gåebrien sijte 
 

 

 
Fig. 1: Reintall i vinterflokk i Sør-Trøndelag/Hedmark og Nord-Trøndelag i perioden 85/86-15/16 

(Ressursregnskapet for reindriftsnæringen) 
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Fig. 2: Tap målt i % for Sør-Trøndelag/Hedmark og Nord-Trøndelag i perioden 85/86-15/16 (Ressursregnskapet 

for reindriftsnæringen) 

 

 

 
Fig. 3: Totalproduksjon pr. livrein. Kg pr. dyr i perioden 00/01 – 15/16 (Ressursregnskapet for 

reindriftsnæringen) 
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Fig. 4: Fordeling av antall rein pr. reinbeiteområde på utmarksbeite i og utenfor prioriterte beiteområder i 

reindriftsåret 2015/16. For Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde er tall fra Elgå reinbeitedistrikt tatt ut. I 

tillegg er ikke tall fra Kappfjell/Bindal reinbeitedistrikt ikke tatt med (kilde: ressursregnskapet for reindrift). 

 

Hvis vi ser på tall fra ressursregnskapet for reindrift i region 6 for 2015/16 ser vi at kun 14 % 

av tamreinene beiter i rene prioriterte beiteområder. Her er Trollheimen reinbeitedistrikt tatt 

med i sin helhet, selv om den delen av Trollheimen som befinner seg i Møre og Romsdal er 

innenfor forvaltningsområdet for gaupe. All annen rein befinner seg i områder der det er 

målsetting om yngling av en eller to rovdyrarter. Kappfjell/Bindal reinbeitedistrikt er ikke 

tatt med. Den delen av Kappfjell/Bindal reinbeitedistrikt som ligger i Nord-Trøndelag er 

beiteprioritert område (se fig. 4). 
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Fig. 5: Kart over kalvingsområdene for tamrein i region 6.  
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Fig 6: Kart over reinbeiteditriktene i region 6 Midt-Norge. Femund vinterdistrikt er felles vinterbeite for Saanti 

og Gåebrien sijte. 
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7 Vedlegg gaupe 
 

Tabell 1: Oversikt over antall familiegrupper før jakt i perioden 2005 – 2016 totalt og fylkesvis innenfor 

forvaltningsområde for gaupe, samt totalt for regionen/fylkene. Grønne/røde felt angir om bestandsmålet er 

oppnådd/ikke oppnådd innenfor forvaltningsområdet regionvis/fylkesvis (www.rovbase.no). 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

I forvaltningsområdet 9 10 10 14 17 14 11 6 3 7 12 11,5 

Totalt i region 6 14 17 15 23 26,5 20 18 14 8 12,5 17 14,5 

I forvaltningsområdet 8 7 7 10 10 9 8 4 1 3 5 4,5 

Totalt i Nord-Trøndelag 13 12 12 16 16,5 13 13 11 6 6,5 10 6,5 

I forvaltningsområdet 1 3 3 4 6 4 3 2 1 2 5 4,5 

Totalt i Sør-Trøndelag 1 5 3 7 9 6 4 2 1 2 5 4,5 

I forvaltningsområdet 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 2,5 

Totalt i Møre og 
Romsdal 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 2 3,5 

 

 

 

8 Vedlegg jerv 

 
Tabell 1: Oversikt over antall ynglinger i perioden 2005 – 2016 totalt og fylkesvis innenfor forvaltningsområde 

for jerv, samt totalt for regionen/fylkene. Grønne/røde felt angir om bestandsmålet er oppnådd/ikke oppnådd 

innenfor forvaltningsområdet regionvis/fylkesvis (www.rovbase.no). 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

I forvaltningsområdet 13 6 9 9 9 8 8 9 7 5 9 7 

Totalt i region 6 15 10 13 14 13 15 12 13 12 10 12 11 

I forvaltningsområdet 9 5 8 4 4 5 4 7 4 4 6 2 

Totalt i Nord-Trøndelag 9 5 8 5 6 7 5 8 6 6 7 4 

I forvaltningsområdet 2 0 0 1 2 1 2 1 2 0 3 2 

Totalt i Sør-Trøndelag 3 3 2 3 4 4 2 3 3 1 4 3 

I forvaltningsområdet 2 1 1 4 3 2 2 1 1 1 0 3 

Totalt i Møre og 
Romsdal 3 2 3 6 3 4 5 2 3 3 1 4 

 
 

 

http://www.rovbase.no/
http://www.rovbase.no/
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9 Vedlegg kongeørn 

 

Figur 1: Kart over de foreslåtte områdene for intensiv overvåking av kongeørn i Norge. Røde punkter viser 

TOV-områder med etablert overvåking av ungeproduksjon hos kongeørn. (TOV = Program for terrestrisk 

naturovervåking). Kart © Rovdata 
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10 Forvaltningsområder for rovvilt i region 6 Midt-Norge 

 
Fig 1: Oversiktskart over forvaltningsområdene for bjørn, jerv og gaupe. Områder som ikke er skravert eller 

farget er definert som prioriterte beiteområder. 
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11 Vedlegg FKT-midler 

 
Tab 1: Forebyggende tiltaksmidler (i millioner kr.) fordelt til fylkene perioden 2007-2017. 

Fylke 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Møre og 
Romsdal 

950 
000 

1 650 
000 

1 650 
000 

1 900 
000 

1 800 
000 

1 750 
000 

1 950 
000 

1 950 
000 

2 290 
000 

2 400 
000 

2 375 
000 

Sør-
Trøndelag 

1 200 
000 

2 500 
000 

1 950 
000 

2 400 
000 

2 300 
000 

2 250 
000 

2 800 
000 

3 250 
000 

3 810 
000 

3 700 
000 

3 350 
000 

Nord-
Trøndelag 

4 500 
000 

9 600 
000 

11 400 
000 

10 700 
000 

9 900 
000 

9 500 
000 

8 650 
000 

8 300 
000 

6 900 
000 

6 650 
000 

7 025 
000 

Totalt 
6 650 

000 
13 750 

000 
15 000 

000 
15 000 

000 
14 000 

000 
13 500 

000 
13 400 

000 
13 500 

000 
13 000 

000 
12 750 

000 
12 750 

000 

 
 

 
Fig 1: Fordelingen av FKT-midler mellom fylkene i periodene 2007-2017  



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 21/17 19.09.2017 
Nesset kommunestyre  19.10.2017 

 
 
 
 

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av tilsyn og feiing av 
fyringsanlegg 
 

Vedlegg 
1 Utkast til lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av tilsyn og feiing av fyringsanlegg 
2 Særutskrift Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av tilsyn og feing. 

 

Rådmannens innstilling 
Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg for Nesset 
kommune godkjennes. Vedtaket fattes med hjemmel i § 28 i brann- og eksplosjonsvern-loven av 14. juni 
2002 nr. 20, samt forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 nr.1710. 
 
Gebyrsats skal justeres årlig i forbindelse med økonomiplan og budsjett.  
 
 
Vedtaksmyndighet 
Iht. delegasjonsreglementets pkt. 3.2 avgjøres saken av Kommunestyret. 
 
Saksopplysninger 
 
Hjemmel for kommunens plikt til å gjennomføre tilsyn og kontroll med fyringsanlegg finner vi i: 

 Lov av 14. juni 2002 nr 20 - Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h 
 
o h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

 
 

• Forskrift av 17. desember 2015 nr 1710   Forskrift om brannforebygging  
 

o § 6.Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg 
Eieren av et byggverk skal melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort 
andre vesentlige endringer av fyringsanlegget. 
Eieren skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. Dersom det blir oppdaget feil på 
anlegget som vesentlig øker risikoen for brann, skal anlegget stenges for bruk dersom feilen 
ikke utbedres umiddelbart. 

Arkiv: :M88 
Arkivsaksnr: 2016/378-4 

Saksbehandler: Bernt Angvik  



Etter å ha mottatt et varsel om feiing eller tilsyn, skal eieren sørge for at feieren har 
tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget 

 
o § 14.Kartlegging av risikoen for brann 

Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, 
helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal herunder kartlegge utsatte 
grupper i kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann, og 
brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv. 

 
o § 15.Planlegging av det forebyggende arbeidet 

Kommunen skal fastsette satsingsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å redusere den 
kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte. Satsningsområdene og tiltakene skal 
prioriteres og begrunnes. 
 

o § 16.Gjennomføring av det forebyggende arbeidet 
Kommunen skal gjennomføre tiltak i samsvar med planen for det forebyggende arbeidet, og på 
bakgrunn av hendelser, bekymringsmeldinger og lignende som gir ny kunnskap om risikoen 
for brann. 
 

o § 17.Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av 
byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som 
medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all 
sot blir fjernet og brakt til egnet sted. 
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til 
oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget 
etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget. 
 

 
Nåværende feiertjeneste i Nesset kommune har sitt grunnlag i forskrift om brannforebyggende tiltak og 
tilsyn av 1. juli 2002. 
 
Da denne forskriften ble innført medførte det store endringer for feiertjenesten. De største endringene var 
følgende: 

 Feiertjenesten ble utvidet til også å omfatte tilsyn av fyringsanlegg. 
 Feie- og tilsynsarbeidet ble behovsprøvd, men med minimums feie- og tilsynsintervaller. 
 Krav til kompetanse ble innført 
 Utstrakte muligheter for samarbeid med andre kommuner, private, osv. 
 Feiervesenet skal utføre motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring. 
 Feiervesenet skal levere skriftlig dokumentasjon til eier/bruker etter utført feiing/tilsyn. 

 
Nesset kommune har tidligere ikke hatt lokal forskrift for gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn, men 
vedtatt årlig fastsettelse av gebyr for tjenesten. Dette har gitt innbyggerne i Nesset kommune en 
feiertjeneste med den kvalitet og hyppighet de har krav på.  
 
Molde kommune som har ansvaret som brannsjef oppfordrer kommunen til å utarbeide en lokal forskrift 
med bakgrunn i ny forskrift fra 01.01.2016.  
Fra 1. januar 2016 erstattet forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 den tidligere forskrift om 
brannforebyggende tiltak og tilsyn fra 2002.  
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har uttalt følgende i forhold til forståelse av innholdet i 
Brannforskriften:   

«I tidligere forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kunne kommunen gjennom lokal 
forskrift bestemme om og hvor ofte feiing og tilsyn skulle foretas med fyringsanlegg som 
benyttes til oppvarming av bebyggelse som kun ble benyttet korte deler av året. 



Risikovurderingen som har ligget til grunn for at kommunen tidligere har besluttet å ikke 
skulle gjennomføre pliktig feiing og tilsyn med fyringsanlegget i alle eller deler av 
fritidsboligene i sin kommune, vil nå kunne være grunnlag for å vurdere behovet for tilsyn og 
feiing av disse. 

Nå skal alle boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming av 
byggverk ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Det er ikke lenger mulighet 
for å unnta fritidsboliger. Minimumsfrekvensen på fire år er fjernet, noe som gir 
kommunen muligheten til å ha lengre tilsyns- og feiefrekvenser enn fire år. Tilsynsfrekvens 
og feiefrekvens trenger ikke være like. 

Dersom brann- og redningsvesenets oppgaver nå blir økt vil kommunen på bakgrunn av økte 
gebyrinntekter for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, kunne ansette mer personell. Gebyret 
skal kun dekke feiing og tilsyn med fyringsanlegget, og skal følge selvkostprinsippet. 

Det vil være forskjellige frekvenser på utførelse av tilsyn og feiing avhengig av risikoen på 
fyringsanlegget». 

Endringene i ny forskrift om brannforebygging skal bidra til et enklere regelverk med større frihet og 
ansvar for kommunene. Ny forskrift innebærer at ressursene som kommunene bruker for å forebygge brann 
skal kunne benyttes mer effektivt, basert på lokale vurderinger av risiko og sårbarhet. Med denne bakgrunn 
er minimumskrav til hyppighet for feiing og tilsyn erstattet med krav om at tilsyn og feiing skal utføres ved 
behov. Dette medfører også at fyringsanlegg i fritidsboliger skal underlegges behovsprøvd feiing og tilsyn.  
 
Ettersom ny forskrift om brannforebygging ikke omtaler gebyrfritak, er forutsetningene for fritak tatt inn og 
kommentert i den lokale forskrift. 
 
Saken har vært til behandling i kommunestyre sitt møte 20.10.16 sak PS 99/16. Følgende vedtak ble fattet:  

«Saken utsettes. Tas opp til ny behandling i TNM før endelig vedtak i kommunestyret.» 
 

Under drøftingene i kommunestyret ble det foreslått noen endringer i utkast til forskrift. Disse endringene 
er innarbeidet i vedlagt utkast til forskrift. 
 
Vurdering 
Behov for feiing av røykkanaler må vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg. Det er hensiktsmessig å 
vurdere rengjøringsbehovet ved tilsyn. Også gjennomføringen av tilsyn med fyringsanlegg skal være basert 
på vurdering av risiko. For å fange opp endringer i risikoforhold ved fyringsanlegget, samt for å få vurdert 
behovet for feiing, er det vurdert som hensiktsmessig å ha en normal minimumshyppighet på hvert 4. år for 
tilsyn med fyrings-anlegg. Det gis også mulighet til å ha lenger tilsyns- og feiefrekvens enn fire år. 
Tilsynsfrekvens og feiefrekvens trenger ikke være like.  Der det er spesielle risikoforhold (f.eks. 
bygningsmiljøets karater, kvaliteten på fyringsanlegget, eller fyringsmønster) skal tilsynshyppigheten 
tilpasses dette. Basert på en faglig vurdering, kan feiervesenet gjennomføre tilsynet som en egenmelding 
fra eier. 
 
Ved tilsyn med fyringsanlegg er det ikke anledning til å føre tilsyn med andre forhold med betydning for 
brannsikkerheten, som slokkeutstyr og røykvarslere. Tilsynet er imidlertid en god anledning til å informere 
om behovet og viktigheten av å ha fungerende røykvarsler og slokkeutstyr. Videreføring av denne formen 
for informasjons- og motivasjonstiltak ved tilsyn vurderes som et viktig brannforebyggende tiltak i 
kommunens arbeid med å følge opp den nye forskriften. 
 
Forskriften legger til rette for at ressursene i feiertjenesten skal benyttes mer effektiv og treffsikkert i 
forhold til risiko. 
 



Økonomiske konsekvenser 
Gebyret skal kun dekke kostnadene med feiing og tilsyn med fyringsanlegg, og skal følge 
selvkostprinsippet. Årlig justering av gebyr behandles i forbindelse med økonomiplan og budsjett 
Betydning for folkehelse 
Tilsyn og feiing av alle fyringsanlegg er med å sikre at det ikke skjer uforutsette hendelser som går ut over 
liv og helse.
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Lokal forskrift om gebyr for 
gjennomføring av lovbestemt 
tilsyn med og feiing av 
fyringsanlegg i Nesset kommune 
 

 

 

Fastsatt av kommunestyre den xx.xx.2017 med hjemmel i 
lov av 14. juni 2002 nr 20 om vern mot brann- eksplosjon 
og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets 
redningsoppgaver § 28.  

  

Vedtak, dato, saksnummer
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INNLEDNING OG BAKGRUNN 
Nåværende feiertjeneste i Nesset kommune har sitt grunnlag i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 
av 1. juli 2002.  
 
Da denne forskriften ble innført medførte det store endringer for feiertjenesten. De største endringene var 
følgende:  
 feiertjenesten ble utvidet til også å omfatte tilsyn av fyringsanlegg.  
 feie- og tilsynsarbeidet ble behovsprøvd, men med minimums feie- og tilsynsintervaller.  
 krav til kompetanse ble innført  
 utstrakte muligheter for samarbeid med andre kommuner, private, osv.  
 feiervesenet skal utføre motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring.  
 feiervesenet skal levere skriftlig dokumentasjon til eier/bruker etter utført feiing/tilsyn.  
 
Fra 1. januar 2016 erstattet forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 den tidligere forskrift om 
brannforebyggende tiltak og tilsyn fra 2002. En av hovedendringene i ny forskrift om brannforebygging er et 
enklere regelverk med større frihet og ansvar for kommunene. Ny forskrift innebærer at ressursene som 
kommunene bruker for å forebygge brann skal kunne benyttes mer effektivt, basert på lokale vurderinger av 
risiko og sårbarhet. Med denne bakgrunn er minimumskrav til hyppighet for feiing og tilsyn erstattet med krav 
om at tilsyn og feiing skal utføres ved behov. Dette medfører også at fyringsanlegg i fritidsboliger skal 
underlegges behovsprøvd feiing og tilsyn.  
 
Behov for feiing av røykkanaler må vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg. Det er hensiktsmessig å vurdere 
rengjøringsbehovet ved tilsyn. Også gjennomføringen av tilsyn med fyringsanlegg skal være basert på 
vurdering av risiko. For å fange opp endringer i risikoforhold ved fyringsanlegget, samt for å få vurdert 
behovet for feiing, er det vurdert som hensiktsmessig å ha en normal minimum-hyppighet på hvert 4. år for 
tilsyn med fyrings-anlegg. Der det er spesielle risikoforhold (f.eks bygningsmiljøets karater, kvaliteten på 
fyringsanlegget, eller fyringsmønster) skal tilsyns-hyppigheten tilpasses dette. Basert på en faglig vurdering, 
kan feiervesenet gjennomføre tilsynet som en egenmelding fra eier.  
 
Ved tilsyn med fyringsanlegg er det ikke anledning til å føre tilsyn med andre forhold med betydning for 
brannsikkerheten, som slokkeutstyr og røykvarslere. Tilsynet er imidlertid en god anledning til å informere om 
behovet og viktigheten av å ha fungerende røykvarsler og slokkeutstyr. Videreføring av denne formen for 
informasjons- og motivasjonstiltak ved tilsyn vurderes som et viktig brannforebyggende tiltak i kommunens 
arbeid med å følge opp den nye forskriften om brannforebygging.  
 
Ettersom ny forskrift om brannforebygging ikke omtaler gebyrfritak, er forutsetningene for fritak tatt inn og 
kommentert i denne lokale forskriften.  
 
Forskriften legger til rette for at ressursene i feiertjenesten skal benyttes mer effektiv og treffsikkert i forhold til 
risiko.  
 
SAMMENDRAG 
Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg i Nesset 
kommune innføres med virkning fra 01.01.2019.  
 
Årlig justering av gebyr behandles i forbindelse med økonomiplan og budsjett. 
 
Annet feiearbeid utført av feiervesenet utføres etter brann- og redningstjenesten sine gjeldene timesatser. 
 
 
 
 
 
§ 1 VIRKEOMRÅDE 
Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med feiing av fyringsanlegg i Nesset kommune 
omfatter alle bygninger med skorsteiner tilknyttet fyringsanlegg. 

Kommentar 
Virkeområdet omfatter alle fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, inkludert fyringsanlegg i 
fritidsboliger. 
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§ 2 DEFINISJONER 
Feiing: rengjøring av røykkanaler og uttak av sot.  
 
Feiervesen: organisert enhet av kvalifiserte feiermestere og feiere.  
 
Fyringsanlegg: ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat der varme produseres ved forbrenning av fast, 
flytende eller gassformig brensel, inklusiv røykkanal og eventuelt matesystem for brensel.  
 
Tilsyn: tilsyn med om fyringsanlegget er intakt, virker som forutsatt og er tilfredsstillende sikret mot brann og 
annen skade. 
 
Matesystem: anlegg for tilførsel av fast, flytende eller gassformig brensel.  
 
Røykkanal: kanal for transport av røykgasser fra fyringsanleggets røykuttak til fri luft, herunder røykrør, 
anbringer og skorstein.  
 
Skorstein (pipe): vertikal del av røykkanel: Skorstein kan omfatte flere vertikale røykkanaler. 
 
Kommentar 
I tillegg til tilsyn med fyringsanlegget vil feiervesenet utføre informasjon og veiledning om røykvarslere, 
slokkeutstyr, rømningsveier og andre forhold av forebyggende art som kan bidra til et sikrere hjem. 
 

§ 3 HYPPIGHET 
Tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk skal utføres etter behov, normalt med en 
minimumshyppighet på hvert fjerde år. Etter feiervesenets vurdering kan det gis tilbud om at tilsyn kan 
gjennomføres som egenmelding.  
 
Feiing av røykkanaler skal utføres etter behov. Behovet fastsettes ved tilsyn eller etter feierens vurdering. Etter 
brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget skal det gjennomføres tilsyn.  
 
Kommentar  
Etter ny forskrift om brannforebygging skal både tilsyn og feiing være behovsprøvd for hvert enkelt 
fyringsanlegg. Vurdering av behov for feiing gjøres vanligvis ved tilsyn. For å fange opp endringer i 
fyringsmønster, forfall o.l. må normalt tilsyn gjennomføres med en minimumshyppighet på hvert 4. år. Etter 
risikovurdering vil det for enkelte fyringsanlegg og områder være behov for hyppigere tilsyn og feiing, imens 
det i andre tilfeller kan være aktuelt å redusere hyppigheten. 
Feiervesenet kan etter en faglig risikovurdering gi bygningseier tilbud om at et tilsyn gjennomføres som en 
egenmelding. Egenmeldingen skal dokumenteres og arkiveres i henhold til feiervesenets til enhver tid 
gjeldende rutiner. Dersom bygningseier ikke responderer på et tilbud om egenmelding, skal ordinært tilsyn 
gjennomføres.  
 
Tilsynet etter brann eller røykgasseksplosjon i fyringsanlegget har som formål å avklare om fyringsanlegget 
fortsatt kan brukes, eller om det må nedlegges fyringsforbud inntil feil og mangler er utbedret. 
 

§ 4 GEBYR 
For tilsyn med fyringsanlegg som benyttes til oppvarming av byggverk etter behov, samt feiing av røykkanaler 
etter behov, betales et årlig gebyr i henhold til «Gebyrregulativ for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing»  
Annet feierarbeid utført av feievesenet, utføres etter brann- og redningstjenestens gjeldende satser. 

 
Årlig justering av gebyr behandles i forbindelse med økonomiplan og budsjett. 
 
Gebyrfritak forutsetter at ildstedet ikke er i bruk. 
 
Kommentar  
Fyringsanlegg med vanlig skorsteinsløp gjelder i hovedsak boliger og fritidsboliger. Etter ny forskrift, og med 
bakgrunn i risikoen for brann i tilknytning til fyringsanlegg i fritidsbolig, skal nå fritidsboliger følges opp med 
tilsyn som vanlige boliger. Feiing skal utføres etter behov også for fritidsboliger.  
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Gebyrfastsettelsen er basert på prinsippet om at gebyret kun skal dekke kostnaden for denne kommunale 
ytelsen. Gebyret beholdes som en årlig avgift. Det gjennomføres en årlig justering av gebyret i forbindelse med 
økonomiplan og budsjett.  
 
Når feiervesenet har gitt tilbud om tilsyn og /eller feiing, er grunnlaget for innkreving av gebyr å betrakte som 
tilfredsstillende. Dette innebærer at nytt tidspunkt for utførelse av tjenesten kan avtales uten ekstra kostnad for 
huseier.  
 
Etter pipebrann utfører feievesenet kontroll av pipen. Ved slik kontroll vil ikke huseier  
bli belastet med ekstra gebyr/timesats, men tjenesten dekkes inn via ordinært feie/tilsynsgebyr.  
 
Bygningseiere kan få gjennomført feiing eller tilsyn etter ordinær arbeidstid. Slike tilfeller må avtales med 
feiervesenet og faktureres med et tilleggsgebyr etter gjeldene timesatser.  
 
Forutsetningen for gebyrfritak er tilfredsstillende sikring mot bruk. Dette innebærer fysisk atskillelse av 
ildstedet og skorsteinen. Dette kan skje ved å fjerne røykrørstilkoplingen og mure igjen hullet i skorsteinen.  
 
Når tilfredsstillende sikring mot bruk er gjennomført skal gebyr ikke ilegges. Det er eier eller bruker av 
fyringsanlegget som har ansvar for skriftlig å underrette feiervesenet om:  

 at fyringsanlegg ikke er i bruk  
 at det ønskes fritak for feiing  
 at fyringsanlegget er sikret slik at det ikke kan brukes for oppvarming.  

 
Eventuelt gebyrfritak innvilges fra den dato skriftlig underretting av feiervesenet er mottatt. Feiervesen kan 
føre tilsyn med at fyringsanlegg ikke er i bruk.



 
 

 
 

 
 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 35/16 29.09.2016 

Nesset kommunestyre 99/16 20.10.2016 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 41/16 10.11.2016 
 
 
 

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av tilsyn og feiing. 
Vedlegg 
1 Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg for 

Nesset kommune 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg for Nesset 
kommune godkjennes. Vedtaket fattes med hjemmel i § 28 i brann- og eksplosjonsvern-loven av 14. juni 
2002 nr. 20, samt forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015. 
 
Gebyrsats skal justeres årlig i forhold til den generelle pris- og lønnsveksten. 
 
Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.09.2016  
Molde brann- og redningstjeneste v/Jon Børge Horneland orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Rådmannen la til følgende i sin innstilling: 
 
 Forskriften gjøres gjeldene fra 01.01.2017. 
 
Rådmannens innstilling, med tillegg, ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016 
Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg for Nesset 
kommune godkjennes. Vedtaket fattes med hjemmel i § 28 i brann- og eksplosjonsvern-loven av 14. juni 
2002 nr. 20, samt forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015. 
 
Gebyrsats skal justeres årlig i forhold til den generelle pris- og lønnsveksten. 
 
Forskriften gjøres gjeldene fra 01.01.2017. 
 

Arkiv: M88 
 

Arkivsaksnr: 2016/378-2 
 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 



 
Behandling i Nesset kommunestyre - 20.10.2016  
Rådmannen endret første avsnitt av § 4 i forskriften til følgende: 
 

For tilsyn med fyringsanlegg som benyttes til oppvarming av byggverk etter behov, samt feiing av 
røykkanaler etter behov, betales pr 01.01.2016 årlig gebyr beregnet etter selvkost. 
 
Annet feierarbeid utført av feiervesenet, utføres etter brann- og redningstjenestens gjeldende 
timesats.  
 
Gebyrfritak forutsetter at ildsted ikke er i bruk.  

 
Molde brann- og redningstjeneste v/Jon Børge Horneland var til stede og svarte på spørsmål.  
 
Edmund Morewood ba om gruppemøte.  
 
Arild Svensli fremmet følgende utsettelsesforslag: 
 

Saken utsettes. Tas opp til ny behandling i utvalg for teknisk, næring og miljø før endelig behandling 
i kommunestyret. 

 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.10.2016 
Saken utsettes. Tas opp til ny behandling i utvalg for teknisk, næring og miljø før endelig behandling i 
kommunestyret. 
 
 
Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 10.11.2016  
Notat datert 10.11.2016 ble ekspedert til medlemmenes iPad den 10.11.2016 
 
Arild Svensli fremmet følgende forslag til vedtak: 
Saken utsettes til 2017. 
 
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 10.11.2016 
Saken utsettes til 2017. 
 
 
 
Saksopplysninger 
Nåværende feiertjeneste i Nesset kommune har sitt grunnlag i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 
av 1. juli 2002. 
 
Da denne forskriften ble innført medførte det store endringer for feiertjenesten. De største endringene var 
følgende: 

 Feiertjenesten ble utvidet til også å omfatte tilsyn av fyringsanlegg. 
 Feie- og tilsynsarbeidet ble behovsprøvd, men med minimums feie- og tilsynsintervaller. 
 Krav til kompetanse ble innført 
 Utstrakte muligheter for samarbeid med andre kommuner, private, osv. 
 Feiervesenet skal utføre motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring. 
 Feiervesenet skal levere skriftlig dokumentasjon til eier/bruker etter utført feiing/tilsyn. 



 
Nesset kommune har tidligere ikke hatt lokal forskrift for gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn, men 
vedtatt årlig fastsettelse av gebyr for tjenesten. Dette har gitt innbyggerne i Nesset kommune en feiertjeneste 
med den kvalitet og hyppighet de har krav på.  
 
Molde kommune som har ansvaret som brannsjef oppfordrer kommunen til å utarbeide en lokal forskrift med 
bakgrunn i ny forskrift fra 01.01.2016.  
Fra 1. januar 2016 erstattet forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 den tidligere forskrift om 
brannforebyggende tiltak og tilsyn fra 2002. En av hovedendringene i ny forskrift om brannforebygging er et 
enklere regelverk med større frihet og ansvar for kommunene. Ny forskrift innebærer at ressursene som 
kommunene bruker for å forebygge brann skal kunne benyttes mer effektivt, basert på lokale vurderinger av 
risiko og sårbarhet. Med denne bakgrunn er minimumskrav til hyppighet for feiing og tilsyn erstattet med 
krav om at tilsyn og feiing skal utføres ved behov. Dette medfører også at fyringsanlegg i fritidsboliger skal 
underlegges behovsprøvd feiing og tilsyn.  
 
Ettersom ny forskrift om brannforebygging ikke omtaler gebyrfritak, er forutsetningene for fritak tatt inn og 
kommentert i den lokale forskriften. 
 
Vurdering 
Behov for feiing av røykkanaler må vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg. Det er hensiktsmessig å vurdere 
rengjøringsbehovet ved tilsyn. Også gjennomføringen av tilsyn med fyringsanlegg skal være basert på 
vurdering av risiko. For å fange opp endringer i risikoforhold ved fyringsanlegget, samt for å få vurdert 
behovet for feiing, er det vurdert som hensiktsmessig å ha en normal minimumshyppighet på hvert 4. år for 
tilsyn med fyrings-anlegg. Der det er spesielle risikoforhold (f.eks. bygningsmiljøets karater, kvaliteten på 
fyringsanlegget, eller fyringsmønster) skal tilsynshyppigheten tilpasses dette. Basert på en faglig vurdering, 
kan feiervesenet gjennomføre tilsynet som en egenmelding fra eier. 
 
Ved tilsyn med fyringsanlegg er det ikke anledning til å føre tilsyn med andre forhold med betydning for 
brannsikkerheten, som slokkeutstyr og røykvarslere. Tilsynet er imidlertid en god anledning til å informere 
om behovet og viktigheten av å ha fungerende røykvarsler og slokkeutstyr. Videreføring av denne formen for 
informasjons- og motivasjonstiltak ved tilsyn vurderes som et viktig brannforebyggende tiltak i kommunens 
arbeid med å følge opp den nye forskriften. 
 
Forskriften legger til rette for at ressursene i feiertjenesten skal benyttes mer effektiv og treffsikkert i forhold 
til risiko. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Årlig justering av gebyr behandles i forbindelse med økonomiplan og budsjett. 
 
Betydning for folkehelse 
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