Møte nr. 12/2019

MØTEINNKALLING
Naturforvaltningsutvalget
Naturforvaltningsutvalget holder møte den 09.12.2019 klokka 10:00 på
kommunestyresalen, Kvalsund rådhus.

Innkalte til møtet:
Funksjon

Navn

Leder

Jan Arvid Johansen

Nestleder

Stig M. Pettersen

Medlem

Bente Israelsen

Forfall Møtt for

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78 41 55 55, så
snart som mulig.
Forfallsgrunn må oppgis.
Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og på kommunens
hjemmesider.

Kvalsund 02.12.2019

Jan Arvid Johansen
Leder
(sign.)

SAKSLISTE
Utvalgssakstype/nr.

Arkivsaksnr.
Tittel

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN
74/19

19/1076
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL NFU 26.11.2019

75/19

19/979
GRUNNEIERS TILLATELSE TIL Å AVHOLDE JAKTPRØVER
OG DISPENSASJON FRA BÅNDTVANG

Sak 74/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

19/1076

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

74/19

09.12.2019

Naturforvaltningsutvalget

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL NFU 26.11.2019

Leders innstilling:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte 26.november 2019 godkjennes.

VEDLEGG:
-

Møteprotokoll NFU 26.11.2019

SAKSOPPLYSNINGER:
Møteprotokoll fra naturforvaltningsutvalgets møte 26.november 2019.

Rådmannens tilråding:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte 26.november 2019 godkjennes.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 75/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:

Enny Camilla Nordvik

Arkivsaksnr.:

19/979

Arkiv: K43

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

75/19

09.12.2019

Naturforvaltningsutvalget

GRUNNEIERS TILLATELSE TIL Å AVHOLDE
JAKTPRØVER OG DISPENSASJON FRA BÅNDTVANG

Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Sak 75/19

VEDLEGG:

Sak 75/19

SAKSOPPLYSNINGER:
Vest – Finnmark Fuglehundklubb har fremmet søknad om dispensasjon fra
båndtvangbestemmelsene for avholdelse av jaktprøver.
Det er søkt om dispensasjon i følgende perioder:
-Sennalandsprøven Høst 26.-27.09.2020
-Klubbmesterksap Høst 17.10.2020.
-Sennalandsprøven Vinter 25.04.2020 – 26.04.2020.

SAKSVURDERING:
Det rettslige grunnlaget er Lov om hundehold (hundeloven). Det følger av § 6 at «I
tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller
forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau,
geit, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.»
I tidsperioden fra og med 21.agust til og med 31.mars følger det av § 4 at hunder kan
være løse når de
a)

Blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller

b)

Er forsvarlig inngjerdet på et sted som er åpent for allmenn ferdsel».

I Kvalsund kommune er regler om båndtvang utvidet til å gjelde til og med 31.oktober.
På grunn av at Kvalsund kommune har utvidet perioden for båndtvang kreves det
dispensasjon for å gjennomføre alle de omsøkte prøvene
Det følger av § 9 tredje ledd at «En hund som nyttes som jakthund eller er under
trening eller prøve for dette kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra
bruksformålet når dette ikke er i strid med viltloven, naturmangfoldloven eller regler
om båndtvang.»
Vurderingen er om jakthundprøvene foregår på en aktsom måte slik det er naturlig ut
fra bruksområdet.

Sak 75/19

Jakthundprøvene skal gjennomføres i perioder hvor naturen er sårbar. Dette gjelder
særlig prøven som skal gjennomføres i april. Prøven skal gjennomføres på Sennalandet,
dette er et område hvor våren kommer sent. Dette gjør at naturen er mindre sårbar i
dette området, enn i lavlandet.
Prøvene vil bli gjennomført i en begrenset tidsperiode, og i et begrenset område. Dette
er med på å redusere de ulemper prøvene vil medføre.
Jaktprøvene skal gjennomføres av en fuglehundklubb, dette tilsier at prøven vil bli
gjennomført på en kontrollert måte. Det er også nærliggenede å anta at dette er godt
trente hunder. Dette er et arrangement som har blitt avholdt tidligere. Kommunen har
ikke mottatt tilbakemelding på at tiltaket har vært til ulempe tidligere.
Det følger av reindriftsloven §§ 65 og 66 at de som ferdes med hund i reinbeiteområder
må vise varsomhet slik at reinen ikke blir forstyrret unødig, skremmes eller at hund på
annen måte volder skade på tamrein.
Reinbeitedistriktene som hører til i området er blitt kontaktet av kommunen og bedt om
å komme med tilbakemelding dersom tiltaket ville være til ulempe for reindriften. Det
er ikke kommet tilbakemeldinger fra reindriften. Det fremkommer i søknaden at
fuglehundklubben vil være i kontakt med reindriften i forbindelse det omsøkte tiltaket.
Det vil bli stilt som vilkår at det skal tas særskilt hensyn til reindriften.
Gjennomføringen av pøvene kan være til ulempe for jakten, og det vil derfor bli stilt
som vilkår at fuglehundklubben tar kontakt med de jaktlagene som kan bli berørt av
tiltaket.
Vurderingen er at tiltaket foregår på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra
bruksområdet.
Det skal fremgå av enhver beslutning som fattes ved utøving av offentlig myndighet
hvordan prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 er vurdert jf. nml. § 7 i loven. I
nml. § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal
bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse
og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget
skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet.
Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belasntingen økosystemet er
eller vil bli utsatt for, jf. nml. § 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap
om hvilke virkninger et tiltak kan h på naturmiljøet, skal føre – var – prinsippet legges

Sak 75/19

til grunn, jf. nml. § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det
omsøkte tiltaket som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og
skadens karakter. I tillegg skal det etter § 12 tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker
og lokaliering av tiltaket som ut fra en samlet vurdering av den tidligere, nåværende og
fremtidige bruken av naturmangfoldet gir det samfunnsmessige beste resultatet.
En gjennomføring av det omsøkte tiltaket vil ikke føre til varig skade på terrenget.
Tiltaket må ansees for å være lite inngripende da det skal foregå over en kortere
periode, og over et begrenset område. Dette er med på å redusere den forstyrrelsen
prøvene vil føre til.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommune innvilger Vest Finnmark Fuglehundklubb dispensasjon fra
båndtvangbestemmelsene for bruk av fuglehund under jaktprøver innenfor avgrensede
områder i kommunen jf. vedlagt kart. Dispensasjonen gjelder i tidsperioden:
25.04 – 26.04.2020,
17.10.2020,
26. – 27.09.2020.
Begrunnelse:
Søknaden anses å gjelde for særlige bruksformål, avgrensede områder og for hunder
som har særskilt trening. Det omsøkte tiltaket skal foregå over et begrenset område, og
tidsperiode. Tiltaket vil ikke føre til varige skader på terrenget. Arrangementet skal
gjennomføres av en fuglehundklubb, og det kan derfor forventes at det har god kontroll
på hundene.
Vilkår:
Vest-Finnmark Fuglehundklubb plikter seg til å undersøke og varsle reindriften i det
aktuelle området, og ta særlig hensyn til disse.
Vest-Finnmark Fuglehundklubb plikter seg til å undersøke og varsle jaktlag i det
aktuelle området, og ta særlig hensyn til disse.

Sak 75/19

Dispensasjonen gjelder kun innenfor omsøkte områder og angitte tidsrom.
Hunden skal slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet.
Dersom hunden skulle gå på rein er hundeeier ansvarlig for eventuelle skader.
Gunnar Lillebo
rådmann

