MØTE NR. 11/2019

HOVEDUTSKRIFT
Naturforvaltningsutvalget
Møtested:

kommunestyresalen, Kvalsund
rådhus
Møtedato: 26.11.2019
Tid: Fra kl.: 14:00 til kl. 14:30
TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem

Navn
Jan Arvid Johansen
Stig M. Pettersen
Bente Israelsen

Forfall Møtt for

FO

Forfallskoder:
AN= Annen deltager
FO = Forfall meldt på forhånd
FU = Forfall som ikke er meldt på forhånd
FD = Forfall for deler av møtet
Organet var beslutningsdyktig med 2 av 3 representanter.
Fra adm. (evt. andre):

Enny Camilla Nordvik, landbruksrådgiver
Mari Stevning Bekken, formannskapssekretær

ORIENTERING:

Landbruksrådgiver, Enny Camilla Nordvik, orienterte om:
- Fefo meldt om skutt elg
- Påkjørte dyr i hjorteregisteret
Formannskapssekretær, Mari Stevning Bekken, orienterte om:
- Medlemmene i arbeidsutvalg for behandling av
søknader etter motorferdselloven (MAU) på befaring

MERKNADER:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Innkallingen
ble godkjent.

SAKSLISTE:

Det fremkom ingen merknader til sakslisten. Sakslisten ble
godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

Fra og med sak 72/19 til og med sak 73/19.

UTSKRIFTER:
Hovedutskrift er sendt til:

Medlemmene, kontrollutvalget, rådmann, ordfører,
kommunale ledere, saksbehandlere, VEFIK IKS, KUSEK IKS,

media, servicekontoret, biblioteket og kommunens
hjemmeside: www.kvalsund.kommune.no.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel
ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN

72/19

19/990
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL NFU 18.10.2019

73/19

19/1002
UTSETTING AV LØYPESTIKKER 2019-2020

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
72/19

Mari Stevning Bekken
19/990
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: 033
Møtedato
26.11.2019

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL NFU 18.10.2019
Leders innstilling:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte 18.oktober 2019 godkjennes.

Behandling:

Saken ble behandlet av 2 av 3 representanter i organet.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte 18.oktober 2019 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
73/19

Enny Camilla Nordvik
19/1002
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
26.11.2019

UTSETTING AV LØYPESTIKKER 2019-2020
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.
Behandling:

Saken ble behandlet av 2 av 3 representanter i organet.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i forskriftens § 6 innvilges Hammerfest og Kvalsund
snøscooterforening, Kokelv Bygde- og ungdomslag og Klubbukt bygdelag
dispensasjon til befaring og merking av snøscooterløyper i Kvalsund kommune.
Det innvilges dispensasjon til å anvende et nødvendig antall snøscootere for arbeidet.
Tidsperiode:
Fra og med 29.11.2019 til og med 04.05.2024.

Trasé:
Det innvilges dispensasjon til å befare og merke det løypenettet som er vedtatt av
kommunestyret i Kvalsund kommune. Dispensasjon gjelder også for inntaking av
merker/løypestikker i perioden.

Begrunnelse:
Det vil ikke være mulig å merke løypenettet i Kvalsund kommune uten å anvende
snøskuter i arbeidet. Det er påvist et særlig behov som ikke lar seg dekke på annen
måte.
Kjøring med snøskuter på snødekt mark vil ikke føre til varige skader på terrenget.
Det er søkt om å kjøre i et område hvor det er mye trafikk. Den ytterligere forstyrrelsen
kjøringen vil føre til er begrenset.

Vilkår:
-Kjøringen skal kun foregå på snødekt mark/ fastmark.
-Alminnelig tur og rekreasjonskjøring tillates ikke.
-Skader som oppstår i terrenget eller naturmiljøet som følge av kjøringen skal rettes
opp i ettertid.
-Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt (lovens § 8).
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskrifter, regler eller vilkår fastsatt i
medhold av loven eller medvirker hertil, er strafferettslig ansvarlig etter lovens § 12.
Kvalsund kommune gjør oppmerksom på det generelle motorferdselforbudet fra og
med 05.05. til og med 30.06. Dispensasjonen er ikke gyldig i denne perioden.

