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saksnr
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PS 1/14 Forsøksordning med etablering av snøscooterløype 1-4 2013/1251

PS 2/14 Rune Olsen og Elin Monsen. Søknad om motorferdsel i 
utmark

2011/683

PS 3/14 NINA. Søknad om motorferdsel i utmark 5-6 2011/620

Rognan, 08.01.14

Finn-Obert Bentsen
Ordfører 



Saltdal kommune Arkiv: K01

Arkivsaksnr: 2013/1251

Saksbehandler:  Frode Tjønn

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 1/14 14.01.2014

Sign. Eksp. til:
Kommunal- og moderniseringspartementet
Klima og miljøverndepartementet

Forsøksordning med etablering av snøscooterløype

Vedlegg
1 Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper
2 Forskrift om kommunalt forsøk med 

snøscooterløyper

Sakens bakgrunn
Saltdal formannskap behandlet i sak 93/13 datert 18.9.2013- Høring på forskrift om kommunalt 
forsøksprosjekt med snøscooter. Vedtaket ble oversendt Miljøverndepartementet. 

Regjeringen har besluttet å iverksette ordningen. Det er utformet en standardisert forskrift som 
gir nærmere bestemmelser om forsøket, herunder planprosess kommunen må gjennomføre og 
hvilke begrensinger og hensyn som gjelder for anlegging av løypene. 

For å kunne delta i forsøksordningen, må kommunestyret vedta forskriften og sende den til 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet via Miljøverndepartementet for stadfesting. Siste 
frist for innsending er 1. april. 2014. 

Departementet vil stadfeste forskriftene fortløpende. Kommunen kan starte opp planarbeidet før 
forskriftene er stadfestet.

Vurdering
Forskriften stadfestes av kommunen for å kunne delta i prøveprosjektet. Det vises til øvrige 
dokumenter i saken og hvordan planprosessen skal håndteres. 



Rådmannens innstilling
Saltdal kommunestyre vedtar Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløype i Saltdal 
kommune med hjemmel i lov 26.juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning §§ 3 og 5, jfr. 
Kgl. Res. 11 desember 1992 nr. 1050. 



Saltdal kommune Arkiv: K01

Arkivsaksnr: 2011/683

Saksbehandler:  Rune Berg

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 2/14 14.01.2014

Sign. Eksp. til: Rune Olsen. Evensgård 8255 Røkland

Rune Olsen. Søknad om motorferdsel i utmark §6

Foreliggende dokumenter:
Søknad fra Rune Olsen. Evensgård 8255 Røkland

Sakens bakgrunn
Søknaden gjelder utkjøring av åte til åtebu i forbindelse med lisensjakt på jerv. Transport fra 
egen bolig og opp til åtebu på Evensgårdfjellet.

Vurdering
Det er fra kommunens side ønskelig at en lykkes med uttak av jerv innenfor disse områdene.
Kommunen ser derfor positivt på søknaden om transport av åte i forbindelse med jerv jakta.
Kommunen setter følgende vilkår med transporten:
• Dispensasjonen gjelder til og med 15 februar 2014.
• Det er under utkjøring av åte forbudt å drive med sporregistrering, forfølging eller
lokalisering av dyr. Overtredelse er brudd på lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, og
viltloven § 21bokstav b og c. Dispensasjonen gjelder kun etter fastlagt løype som er angitt på
kart. Det gis kun tillatelse til å bruke åte av rein eller elg. Åte må ikke transporteres og
plasseres slik at det utgjør sjenanse, eller alvorlige helseskader for mennesker eller dyr i
området.

Grunnlaget for avgjørelsen

Ved ikrafttredelse av naturmangfoldloven 01.07.09 skal søknader etter den generelle 
dispensasjonsbestemmelsen skal derfor vurderes etter naturmangfoldloven. 

Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til prinsippene i 
naturmangfoldlovens § 8 til 12.



Begrunnelse

For å få transportert ut åte, er det behov for å bruke snøskuter. Omfanget av kjøringen vil både i 
tid og avstand være begrenset.

Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av snøskuter til transport av åte i dette området å være i strid 
med formålet.

Kunnskapsgrunnlaget § 8
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 
innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje.

Føre-var § 9
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på 
ferdselen både mht antall snøscootere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er 
satt vil skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre 
for stor belastning på området.

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12
Ikke aktuelt i denne saken.

Konklusjon
Omsøkte tiltak, med de begrensinger som er gitt i antall, sted og tid, vurderes ikke til å være i 
strid med formålet og det gis derfor dispensasjon.

Rådmannens innstilling
Rune Olsen gis dispensasjon fra lov om motorferdsel etter §6, tillatelse til transport av åte fra 
bilvei etter fjellveien og videre til jervjakt bua.



Saltdal kommune Arkiv: K01

Arkivsaksnr: 2011/620

Saksbehandler:  Rune Berg

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 3/14 14.01.2014

Sign. Eksp. til:

NINA. Søknad om dispensasjon til landing med Helikopter

Foreliggende dokumenter:
Søknad fra Nina. Norsk institutt for naturforskning.

Sakens bakgrunn
Nina fikk høsten i 2013 i oppdrag fra Miljødirektoratet å evaluere dagens overvåkingsmetodikk 
ved å samle inn data på forflytning hos gaupe i Nordland fylke. Gaupene vil bli bedøvet fra 
helikopter og bli påsatt GPS- halsbånd etter standard metodikk. 

Bruk av helikopter betinger landingstillatelse gitt av kommunen. Søknaden gjelder i perioden 
15.2.2014 til 31.12.2016. I forbindelse med fangst og oppfølging av gaupene i etterkant vil det 
kunne bli nødvendig med bruk av snøscooter. Både landingstillatelse med helikopter og bruk av 
snøscooter betinger grunneiers tillatelse, samt dispensasjon for verneområder. Når det gjelder 
tillatelse fra grunneiere kommer kommunen til å sørge for at dette blir ordnet.  

Vurdering
Det er fra kommunens side svært gledelig at det endelig blir et forskningsprosjekt på gaupe 
innenfor vår kommune og nabokommuner. Saltdal kommune har i flere år etterspurt et 
merkeprosjekt som kan danne mer kunnskap om områdebruk for gaupe i kommunen. 
Kommunen har igjennom mange år tatt inaktiv til registrering av sporing av familiegrupper av 
gaupe. Prosjektet vil på sikt kunne bidra positivt med tanke på de problemer bitenæringa har 
med tap til gaupe. Det å få en mye bedre oversikt over leveområde for gaupe vil gjøre det 
enklere å sette bestandstall og kvoter i forbindelse med kvotejakt på gaupe. 

 Grunnlaget for avgjørelsen
Ved ikrafttredelse av naturmangfoldloven 01.07.09 skal søknader etter den generelle 
dispensasjonsbestemmelsen skal derfor vurderes etter naturmangfoldloven. 

Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til prinsippene i 
naturmangfoldlovens § 8 til 12.



Begrunnelse
For å få gjennomført merkeprosjekt er det behov for å lande med helikopter. Omfanget vil både i 
tid og avstand være begrenset.

Med gitte vilkår vurderes ikke landing med helikopter å være i strid med formålet.

Kunnskapsgrunnlaget § 8
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy. Samtidig vet vi at dette vil foregå i kontrollerte former i et begrenset tidsrom, og 
vil ha minimal innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje.

Føre-var § 9
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det bør vektlegges god dialog med 
reindrifta og kommunen samt at dyreliv og andre brukere av utmarka blir ivaretatt. Med de 
vilkår som er satt vil ikke tiltaket skade naturmangfoldet. 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10
Landing med helikopter det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil 
medføre for stor belastning på området.

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12
Ikke aktuelt i denne saken.

Konklusjon
Omsøkte tiltak, med de begrensinger som er gitt i antall, sted og tid, vurderes ikke til å være i 
strid med formålet og det gis derfor dispensasjon.

Rådmannens innstilling

Saltdal kommune stiller seg positiv til at Norsk institutt for naturforskning skal foreta 
merkeprosjekt på gaupe i Saltdal kommune. Det gis dispensasjon etter §6 til Norsk institutt for 
naturforskning innenfor perioden 15.2.2014 til 31.12.2016.   
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