Ibestad kommune

MØTEPROTOKOLL
Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik
Møtedato: 29.06.2011
Tid: Kl 09.00 – 16.15
Til stede på møtet
Medlemmer:
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Fra adm. (evt. andre): Roald Pedersen, Geir Sætre
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Orienteringer:
Ordføreren orienterte om opsjon på leie av lokalene som ble
disponert til asylmottaket.
Formannskapet stilte seg positivt til dette.
Idéminister Erik Holm Melby orienterte om strategisk
innovasjonssatsing på reiseliv i Ibestad 2011 – 2012
Annet:
Siv Normann Henriksen tok opp problemstillinga vedrørende å få
ambulansehelikopter til Harstad. Hun anmoder Ibestad kommune til å
profilere seg i denne saken.

Behandlede saker:

78/11 – 93/11

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

Hamnvik, 30.06.2011

Roald Pedersen
Ass.rådmann
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HAMNVIK
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78/11
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.06.2011
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra møte 08.06.2011 godkjennes.

Behandling:
Protokollen enstemmig godkjent.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
Protokoll fra møte 08.06.2011 godkjennes.

79/11
SØKNAD OM OMGJØRING AV LÅN TIL STØNAD
OLE-MORTEN OG CATHRINE H. LIND
Rådmannens innstilling:
Ibestad kommunen omgjør ansvarlig lån til tilskudd fra Jordbruksfondet for Ole Morten Lind.
Rådmannen delegeres myndighet til å utforme vilkår for tilskuddet.

Behandling:
Rådmannens innstilling falt enstemmig.
Forslag fra Erik Roll:
1. Ibestad kommune innvilger søknaden med kr 50.000,- som er innenfor maks
tilskottsordning.
2. Søkeren innvilges avdragsutsettelse til 2013.
3. Som klausul settes at eiendommen ikke kan selges de første 5 år.
Omforent forslag fra 4 av formannskapets medlemmer:
Ibestad kommune gir tilbud om avdragsutsettelse for 2011 og 2012 for lån kr 150.000,-.
Avdragstida forlenges tilsvarende.
Omforent forslag ble vedtatt med 4 stemmer mot 2 stemmer for Erik Rolls forslag (Erik Roll
og Siv N. Henriksen).

Formannskapets vedtak: med 4 mot 2 stemmer.
Ibestad kommune gir tilbud om avdragsutsettelse for 2011 og 2012 for lån kr 150.000,-.
Avdragstida forlenges tilsvarende.
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80/11
SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - 103/13
Rådmannens innstilling:
Ibestad kommune gir dispensasjon fra jordloven § 12 og godkjenner deling av eiendommen
g/bnr. 103/13 med følgende vilkår:
1. Hver av de eksisterende boligene skal sammenføyes med hver av de fradelte
eiendommer.
2. Delelinjen tilpasses ved oppmåling på teigen overfor fylkesveien.
3. Der skal ikke settes opp stengsler mellom teigene på nersiden av fylkesveien.
4. Fulldyrket areal på 2,3 da på nedsiden av fylkesveien skal leies ut til aktivt
landbruksforetak.
5. Gebyr skal være innbetalt før fradelingsvedtaket anses som gyldig.
Ibestad kommune gjør oppmerksom på at dette vedtaket er gjort etter jordloven og at
fradelingen må behandles etter Plan og bygningsloven før der er gitt endelig tillatelse til
fradeling.

Behandling:
Rådmannen trekker pkt 5 i innstillingen.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med overnevnte endring.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
Ibestad kommune gir dispensasjon fra jordloven § 12 og godkjenner deling av eiendommen
g/bnr. 103/13 med følgende vilkår:
1. Hver av de eksisterende boligene skal sammenføyes med hver av de fradelte
eiendommer.
2. Delelinjen tilpasses ved oppmåling på teigen overfor fylkesveien.
3. Der skal ikke settes opp stengsler mellom teigene på nersiden av fylkesveien.
4. Fulldyrket areal på 2,3 da på nedsiden av fylkesveien skal leies ut til aktivt
landbruksforetak.
Ibestad kommune gjør oppmerksom på at dette vedtaket er gjort etter jordloven og at
fradelingen må behandles etter Plan og bygningsloven før der er gitt endelig tillatelse til
fradeling.
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81/11
SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR 83, BNR 31
Rådmannens innstilling:
Ibestad kommune avslår med hjemmel i jordloven § søknaden om fradeling av bolighus med
tomt fra g/bnr. 83/31. Begrunnelsen er redegjort for i saksfremlegget som vedlegges vedtaket.

Behandling:
Omforent forslag fra formannskapet:
1. Søknad om fradeling godkjennes da det foreligger samfunnsinteresser av betydning.
2. Adkomst til øvrig del av eiendommen må ikke hindres av denne fradelingen.
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
1. Søknad om fradeling godkjennes da det foreligger samfunnsinteresser av betydning.
2. Adkomst til øvrig del av eiendommen må ikke hindres av denne fradelingen.

82/11
SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 104, BNR 3 –
HERDUN HÅGENSEN
Rådmannens innstilling:
Ibestad kommune gir dispensasjon fra jordloven § 12 og godkjenner fradeling av parsell på ca
1 da rundt eksisterende våningshus/bygninger og omdisponering av parsellen til fritidsformål i
hat. § 9 med følgende vilkår:
1. Gammel gårdsvei som går gjennom tunet på eiendommen bør flyttes og ny gårdsvei, i
henhold til vedlagt skisse fra søker, må opparbeides før /fradeling kan foretas.
2. Tilkomstrett skal tinglyses.
3. Gebyr skal være innbetalt før fradelingsvedtaket anses som gyldig.
4. Fradelt fritidseiendom ligger på en landbrukseiendom og støy, lukt og beitedyr fra
normal landbruksdrift kan ikke påklages.
Ibestad kommune gjør oppmerksom på at dette vedtaket er gjort etter jordloven og at
fradelingen må behandles etter Plan og bygningsloven før der er gitt endelig tillatelse til
fradeling.

Behandling:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny saksbehandling.
Enstemmig vedtatt.
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Formannskapets vedtak: enstemmig.
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny saksbehandling.

83/11
DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR 116, BNR 4 –
ROLV GUNNAR BAKKELUND
Rådmannens innstilling:
Ibestad kommune avslår med hjemmel i jordloven § søknaden om fradeling av bolighus med
tomt fra g/bnr. 116/4,25. Begrunnelsen er redegjort for i saksfremlegget som vedlegges
vedtaket.

Behandling:
Dag Brustind fratrådte som inhabil.
Omforent forslag fra formannskapet:
Søknad om fradeling godkjennes da det foreligger samfunnsinteresser av betydning.
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
Søknad om fradeling godkjennes da det foreligger samfunnsinteresser av betydning.

84/11
SØKNAD OM DELING - GNR 109 BNR 47
Rådmannens innstilling:
Ibestad kommune gir dispensasjon fra jordloven § 12 og godkjenner fradeling av parsell på ca
1 da omdisponering av parsellen til boligformål i htt. § 9 med følgende vilkår:
1. Det kan ikke søkes omdisponering av tomten fra boligformål til fritidsformål før det er
gått 10 år fra oppmåling.
2. Tilkomstrett må sikres.
3. Saksbehandlingsgebyr skal være innbetalt før fradelingsvedtaket etter jordloven anses
som gyldig.
4. Fradelt boligtomt ligger i et område med aktivt landbruk; støy, lukt og beitedyr fra
normal landbruksdrift kan ikke påklages.
Ibestad kommune gjør oppmerksom på at dette vedtaket er gjort etter jordloven og at
fradelingen må behandles etter Plan og bygningsloven før der er gitt endelig tillatelse til
fradeling.
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Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
Ibestad kommune gir dispensasjon fra jordloven § 12 og godkjenner fradeling av parsell på ca
1 da omdisponering av parsellen til boligformål i htt. § 9 med følgende vilkår:
1. Det kan ikke søkes omdisponering av tomten fra boligformål til fritidsformål før det er
gått 10 år fra oppmåling.
2. Tilkomstrett må sikres.
3. Saksbehandlingsgebyr skal være innbetalt før fradelingsvedtaket etter jordloven anses
som gyldig.
4. Fradelt boligtomt ligger i et område med aktivt landbruk; støy, lukt og beitedyr fra
normal landbruksdrift kan ikke påklages.
Ibestad kommune gjør oppmerksom på at dette vedtaket er gjort etter jordloven og at
fradelingen må behandles etter Plan og bygningsloven før der er gitt endelig tillatelse til
fradeling.

85/11
SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR 109 BNR 35
Rådmannens innstilling:
Ibestad kommune gir dispensasjon fra jordloven § 12 og godkjenner fradeling av parsell på ca
1 da rundt eksisterende våningshus og omdisponering av parsellen til fritidsformål i htt. § 9
med følgende vilkår:
1. Tilkomstrett skal tinglyses.
2. Gebyr skal være innbetalt før fradelingsvedtaket anses som gyldig.
3. Fradelt fritidseiendom ligger på en landbrukseiendom og støy, lukt og beitedyr fra
normal landbruksdrift kan ikke påklages.
Ibestad kommune gjør oppmerksom på at dette vedtaket er gjort etter jordloven og at
fradelingen må behandles etter Plan og bygningsloven før der er gitt endelig tillatelse til
fradeling.

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
Ibestad kommune gir dispensasjon fra jordloven § 12 og godkjenner fradeling av parsell på ca
1 da rundt eksisterende våningshus og omdisponering av parsellen til fritidsformål i htt. § 9
med følgende vilkår:
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1. Tilkomstrett skal tinglyses.
2. Gebyr skal være innbetalt før fradelingsvedtaket anses som gyldig.
3. Fradelt fritidseiendom ligger på en landbrukseiendom og støy, lukt og beitedyr fra
normal landbruksdrift kan ikke påklages.
Ibestad kommune gjør oppmerksom på at dette vedtaket er gjort etter jordloven og at
fradelingen må behandles etter Plan og bygningsloven før der er gitt endelig tillatelse til
fradeling.

86/11
SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM
G/BNR 108/17 SEVERIN ØVERLI
Rådmannens innstilling:
Ibestad kommune med hjemmel i jordloven § 12 godkjennes fradeling av to parseller, hver på
ca 1 da med omdisponering til boligformål i htt. § 9 fra g/bnr. 108/17 med følgende vilkår:
1. Det kan ikke søkes omdisponering av tomten fra boligformål til fritidsformål før det er
gått 10 år fra oppmåling.
2. Tilkomstrett må sikres.
3. Saksbehandlingsgebyr skal være innbetalt før fradelingsvedtaket etter jordloven anses
som gyldig.
4. Fradelte boligtomt ligger i et område med aktivt landbruk; støy, lukt og beitedyr fra
normal landbruksdrift kan ikke påklages.
Ibestad kommune gjør oppmerksom på at dette vedtaket er gjort etter jordloven og at
fradelingen må behandles etter Plan og bygningsloven før der er gitt endelig tillatelse til
fradeling.

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
Ibestad kommune med hjemmel i jordloven § 12 godkjennes fradeling av to parseller, hver på
ca 1 da med omdisponering til boligformål i htt. § 9 fra g/bnr. 108/17 med følgende vilkår:
1. Det kan ikke søkes omdisponering av tomten fra boligformål til fritidsformål før det er
gått 10 år fra oppmåling.
2. Tilkomstrett må sikres.
3. Saksbehandlingsgebyr skal være innbetalt før fradelingsvedtaket etter jordloven anses
som gyldig.
4. Fradelte boligtomt ligger i et område med aktivt landbruk; støy, lukt og beitedyr fra
normal landbruksdrift kan ikke påklages.
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Ibestad kommune gjør oppmerksom på at dette vedtaket er gjort etter jordloven og at
fradelingen må behandles etter Plan og bygningsloven før der er gitt endelig tillatelse til
fradeling.

87/11
SØKNAD OM FRADELING ELDRE UBEBODD BOLIG- GNR 85 BNR 12
ALF ERIK ERIKSEN OG ODDGEIR ERIKSEN
Rådmannens innstilling:
Ibestad kommune avslår med hjemmel i jordloven § søknaden om fradeling av bolighus med
tomt fra g/bnr. 85/12. Begrunnelsen er redegjort for i saksfremlegget som vedlegges vedtaket.

Behandling:
Omforent forslag fra formannskapet:
1. Søknad om fradeling godkjennes da det foreligger samfunnsinteresser av betydning.
2. Eiendommen gis adkomstrett via eksisterende vei.
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
1. Søknad om fradeling godkjennes da det foreligger samfunnsinteresser av betydning.
2. Eiendommen gis adkomstrett via eksisterende vei.

88/11
SØKNAD OMDISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSENE NØYSOMHETEN VEST
Rådmannens innstilling:
1) I medhold av Plan- og bygningslovens §19-2 gir Ibestad kommune dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsenes § III, pkt 1. 2 for omregulere 2 stk tomter til 1 tomt.
2) På omdisponert areal gis tillatelse til oppføring av rekkehus med til sammen 4
boenheter.

Behandling:
Siv Normann Henriksen fratrådte som inhabil.
En klage på nabovarsel ble fremlagt på møtet og tatt med i behandlingen.
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny saksbehandling.
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Enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny saksbehandling.

89/11
SØKNAD OM LANDINGSTILLATELSE - 07.-11.07.11
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark § 6 gir Ibestad kommune dispensasjon til Tour
De Andørja TC, v/Heliteam AS, til å lande på følgende steder:
Engenes, mellom tindan, Klåpheia, Årbostad v/Skogtun og på toppen av Årbostadtinden.
Formålet med flyvingen er sightseeing, mulig filming av sykkelrittet og frakt av personell og
utstyr/mat i forbindelse med arrangementet og vil gjelde for perioden 07 – 11.07.2011.
Det vurderes at aktiviteten ikke vil føre til uakseptable skade på natur eller miljø.
Det presiseres at tillatelsen er gitt etter LMU og at det også innhentes egen tillatelse fra
grunneiere på aktuell eiendom(er), jfr LMU § 10.
Begrunnelse: Det er et stort sportsarrangement med ”kompleks” transportlogestikk.
Arrangøren har lagt opp til en høy sikkerhetsfaktor og arrangementet går over en kort periode.
Dette gjør at det er nødvendig med effektive transportmidler for å få personell og utstyr på
plass til rett tid. Transport med helikopter er eneste mulighet i slikt tilfelle.

Behandling:
Arne Ekman fratrådte som inhabil.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark § 6 gir Ibestad kommune dispensasjon til Tour
De Andørja TC, v/Heliteam AS, til å lande på følgende steder:
Engenes, mellom tindan, Klåpheia, Årbostad v/Skogtun og på toppen av Årbostadtinden.
Formålet med flyvingen er sightseeing, mulig filming av sykkelrittet og frakt av personell og
utstyr/mat i forbindelse med arrangementet og vil gjelde for perioden 07 – 11.07.2011.
Det vurderes at aktiviteten ikke vil føre til uakseptable skade på natur eller miljø.
Det presiseres at tillatelsen er gitt etter LMU og at det også innhentes egen tillatelse fra
grunneiere på aktuell eiendom(er), jfr LMU § 10.
Begrunnelse: Det er et stort sportsarrangement med ”kompleks” transportlogestikk.
Arrangøren har lagt opp til en høy sikkerhetsfaktor og arrangementet går over en kort periode.
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Dette gjør at det er nødvendig med effektive transportmidler for å få personell og utstyr på
plass til rett tid. Transport med helikopter er eneste mulighet i slikt tilfelle.

90/11
KLEIVA FISKEFARM OG GRATANGLAKS AS - SØKNAD OM UTVIDELSE AV VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING
Rådmannens innstilling:
Ibestad kommune tilråder søknad om utvidelse av akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret
og regnbueørret på lokalitet nr 11340 Bjørnstein, Ibestad kommune for samdrift mellom
Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS.
Uttalelse:
Søknaden kom inn til kommunen 05.05.2011. Den var lagt ut på offentlig høring 6.mai til
6.juni 2011. Annonsert i landsdelsavisen Nordlys, lokalavisen HT og i Norsk Lysningsblad.
Høringsfrist ble satt til 6. juni 2011.
Lokaliteten er tidligere godkjent og da det ikke skal gjøres endringer på eksisterende anlegg og
plasseringen av dette er tidligere gitt godkjennelse fremdeles gyldig.
Ibestad kommune oppfatter utvidelsen som ikke omstridt i og med at der ikke er kommet
merknader i løpet av høringsperioden. Kommunen har tillit til de faglige vurderingene som er
gjort av fagmyndighetene i denne saken og ser derfor ikke behov for å be om ytterligere
konsekvensutredning før søknaden behandles.
For Ibestad kommune er det viktig å være en aktiv tilrettelegger for næringen, men samtidig
ser vi behovet for en helhetlig vurdering av akvakultur vs. fiskeri- og andre næringsinteresser i
kystsonen.

Behandling:
Vibeke Aspdal fratrådte som inhabil.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
Ibestad kommune tilråder søknad om utvidelse av akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret
og regnbueørret på lokalitet nr 11340 Bjørnstein, Ibestad kommune for samdrift mellom
Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS.
Uttalelse:
Søknaden kom inn til kommunen 05.05.2011. Den var lagt ut på offentlig høring 6.mai til
6.juni 2011. Annonsert i landsdelsavisen Nordlys, lokalavisen HT og i Norsk Lysningsblad.
Høringsfrist ble satt til 6. juni 2011.
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Lokaliteten er tidligere godkjent og da det ikke skal gjøres endringer på eksisterende anlegg og
plasseringen av dette er tidligere gitt godkjennelse fremdeles gyldig.
Ibestad kommune oppfatter utvidelsen som ikke omstridt i og med at der ikke er kommet
merknader i løpet av høringsperioden. Kommunen har tillit til de faglige vurderingene som er
gjort av fagmyndighetene i denne saken og ser derfor ikke behov for å be om ytterligere
konsekvensutredning før søknaden behandles.
For Ibestad kommune er det viktig å være en aktiv tilrettelegger for næringen, men samtidig
ser vi behovet for en helhetlig vurdering av akvakultur vs. fiskeri- og andre næringsinteresser i
kystsonen.

91/11
SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING
HAMNVIK HANDELSSTED-DONSEGÅRDEN
Rådmannens innstilling:
1. Hamnvik Handelssted Donsegården v/ Einar Johan Dons som styrer og Gunn Torild
Dons som stedsfortreder gis serverings- og skjenkebevilling i perioden 01.07.2011 –
31.12.2015.
2. Hamnvik Handelssted Donsegården v/ Einar Johan Dons som styrer og Gunn Torild
Dons som stedsfortreder gis skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 etter alkohollovens
§§ 1-7.
3. Serverings- og skjenkested skal være Hamnvik Handelssted Donsegården,
”Donsebrygga” og ” Butikken” i Donseanleggets lokaler gnr. 87, bnr. 17/18 i Ibestad
kommune.
4. Ellers gjelder vilkår om åpningstider m.v. slik de fremgår av kommunens forskrift om
åpnings- og lukningstider for serveringssteder i Ibestad kommune.

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
1. Hamnvik Handelssted Donsegården v/ Einar Johan Dons som styrer og Gunn Torild
Dons som stedsfortreder gis serverings- og skjenkebevilling i perioden 01.07.2011 –
31.12.2015.
2. Hamnvik Handelssted Donsegården v/ Einar Johan Dons som styrer og Gunn Torild
Dons som stedsfortreder gis skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 etter alkohollovens
§§ 1-7.
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3. Serverings- og skjenkested skal være Hamnvik Handelssted Donsegården,
”Donsebrygga” og ” Butikken” i Donseanleggets lokaler gnr. 87, bnr. 17/18 i Ibestad
kommune.
4. Ellers gjelder vilkår om åpningstider m.v. slik de fremgår av kommunens forskrift om
åpnings- og lukningstider for serveringssteder i Ibestad kommune.

92/11
Unntatt offentlig ofl §13
SØKNAD OM STARTLÅN

93/11
ELGTILDELING 2011
Rådmannens innstilling:
1. Med hjemmel i Forskrift om hjortetvilt mv… § 6 (Fravik av minstearealet)
opprettholder Ibestad kommune vedtak i sak 92 / 10 med følgende minstearealet ved
tildeling av fellingstillatelser for følgende områder:
Rolla 1550 daa pr dyr
Andørja 1700 daa pr dyr.
2. Med hjemmel i Forskrift om hjortevilt mv… § 13 (Fellingstillatelser gyldighet og
fellesjaktavtaler) godkjenner Ibestad kommune fellingstillatelser for 2011 etter følgende
fordeling

Tildeling etter § 14, bestandsplan og fellingstillatelser, tildeles som valgfrie dyr
2010
Vald
Areal
Dyr/daa
2011
2012
20
14. Andørja Storvald
35 750
20
1 787
17
23. Heia Storvald
30 272
17
1 780
15
17. Drangen Storvald
24 350
15
15
1623
8
xx. Slåttåsen Storvald
12 325
8
8
1 700
60
60
23
Vald 14. Andørja Storvald, vald 19. Drangen Storvald, vald 23. Heia Storvald og Slåttåsen Storvald har egne
bestandsplaner med avskytingsavtaler for regulering av kvotene. Disse valdene tildeles derfor valgfrie dyr .
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Tildeling etter § 17, målrettet avskyting, tildeling i 2010
Vald
Areal
Okse
Kalv
17. Furnes
2855
16. Kråkrø
5100
1
1
4. Bolla
8 550
2
2
7. Vik
5 000
1
1
8. Skog/Breivoll
10 120
2
3
18. Sørrollnes
4 700
1
1
12. Hallevik
4 200
1
SUM

Valgfrie
1 **
1
1
1
1
1
1

Sum
1
3
5
3
6
3
2
23

Dyr/daa
2 855
1 700
1 710
1 667
1 686
1 566
2 100

** Gjelder tillatelse til 1 voksen (1 ½-åring og eldre) valgfri dyr

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
1. Med hjemmel i Forskrift om hjortetvilt mv… § 6 (Fravik av minstearealet)
opprettholder Ibestad kommune vedtak i sak 92 / 10 med følgende minstearealet ved
tildeling av fellingstillatelser for følgende områder:
Rolla 1550 daa pr dyr
Andørja 1700 daa pr dyr.
2. Med hjemmel i Forskrift om hjortevilt mv… § 13 (Fellingstillatelser gyldighet og
fellesjaktavtaler) godkjenner Ibestad kommune fellingstillatelser for 2011 etter følgende
fordeling

Tildeling etter § 14, bestandsplan og fellingstillatelser, tildeles som valgfrie dyr
2010
Vald
Areal
Dyr/daa
2011
2012
20
14. Andørja Storvald
35 750
20
1 787
17
23. Heia Storvald
30 272
17
1 780
15
17. Drangen Storvald
24 350
15
15
1623
8
xx. Slåttåsen Storvald
12 325
8
8
1 700
60
60
23
Vald 14. Andørja Storvald, vald 19. Drangen Storvald, vald 23. Heia Storvald og Slåttåsen Storvald har egne
bestandsplaner med avskytingsavtaler for regulering av kvotene. Disse valdene tildeles derfor valgfrie dyr .
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Tildeling etter § 17, målrettet avskyting, tildeling i 2010
Vald
Areal
Okse
Kalv
17. Furnes
2855
16. Kråkrø
5100
1
1
4. Bolla
8 550
2
2
7. Vik
5 000
1
1
8. Skog/Breivoll
10 120
2
3
18. Sørrollnes
4 700
1
1
12. Hallevik
4 200
1
SUM

Valgfrie
1 **
1
1
1
1
1
1

Sum
1
3
5
3
6
3
2
23

Dyr/daa
2 855
1 700
1 710
1 667
1 686
1 566
2 100

** Gjelder tillatelse til 1 voksen (1 ½-åring og eldre) valgfri dyr
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