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Sak 50/17
SØKNAD OM HELIKOPTERLANDINGSPLASS OG MULIG DRONEFLYGNING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Freddy Ø. Sørensen
17/603

Saksnr.: Utvalg
50/17
Kommunestyret

Arkiv: K01

Møtedato
14.06.2017

Rådmannens innstilling:
1. NGU gis landingstillatelse med helikopter på fjellpartiet Fuglen og Oddekollen på
Reinøya, i august 2017, for kartlegging av ustabile fjellsider.
2. NGU gis tillatelse for nødvendig landing med helikopter i forbindelse med
kartlegging av ustabile fjellsider i Karlsøy kommune i august eller september i
årene 2018, 2019, 2020.
3. Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov om motorferdsel §6.
Bakgrunn:
Som et ledd i kartlegging av ustabile fjellpartier ønsker NGU å gjennomføre målinger av
ustabile fjellsider ved Fuglen og Oddekollen, på Reinøya, i vår kommune.
I den forbindelse søker NGU om:
1. Løyve til landing med helikopter i forbindelse med kartleggingsarbeidet for ustabile
fjellsider i vår kommune i august 2017.
2. Tillatelse til å utføre droneflyging i vår kommune i august 2017.
3. Hvis mulig å få en flerårig tillatelse for flyging og landing med helikopter og operasjon
(2017-2020) av drone i vår kommune. Aktiviteten vil mest sannsynlig foregå i august
eller september hvert år: kommunen og grunneiere vil bli varslet i forkant.
Vurdering:
Operasjon av drone omfattes ikke av lov om motorferdsel, og behandles ikke i denne
søknaden.
Vedlegg:
Søknad m/vedlegg
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Sak 51/17
DISPENSASJON FRA BÅNDTVANGSBESTEMMELSER

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Freddy Ø. Sørensen
17/618

Arkiv: K44

Saksnr.: Utvalg
51/17
Kommunestyret

Møtedato
14.06.2017

Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i Hundeloven § 9 e, Unntak fra sikringsreglene, gis Vestre Vannøy
grunneierlag dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for rypetaksering på lagets
område i tidsrommet 4. – 20. august 2017.
Saksutredning:
Hundeloven §9:
Båndtvang fastsatt i eller i medhold av §§ 4, 6 og 7 gjelder ikke for
e) særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller
hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av kommunen
ved forskrift eller enkeltvedtak. Ved dette kan kommunen bl.a. legge ut et område som
dressurområde for hunder, dersom samtykke som nevnt i § 8 første ledd foreligger.
Bestemmelsene i § 8: Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan bare foregå med
samtykke av grunneieren eller den som har en allmenn bruksrett til eiendommen.
Hund som nevnt i første ledd bokstav a til d eller i bestemmelse som gjelder særlige
bruksformål etter bokstav e, kan på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra
bruksformålet.
Bakgrunn:
Vestre Vannøy grunneierlag søker om fritak fra båndtvangsbestemmelsene i hundelovens §9 e
for taksering av rypebestanden med hund, på lagets område i tidsrommet f.o.m. 4. august
t.o.m. 20. august 2017. Vestre Vannøy grunneierlag har planer om å gjennomføre
rypetaksering på lagets område lik det de har gjort tidligere år. Dette fordi det er meget viktig
å avholde rypetakseringen for å kartlegge om klekkingen har vært vellykket eller ikke, for
fastsetting av kvote, og for historiske data.
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Vurdering:
En slik taksering vil føre til at man får kartlagt ressursene, noe som gir et godt grunnlag for en
bedre forvaltning av rypebestanden. Det er flere årsaker til at det er hensiktsmessig å starte
takseringen første halvdel av august, før ordinær båndtvang er over. Blant annet er det viktig å
komme i gang tidlig slik at det blir tid til å taksere og sammenstille resultatene til jakta starter
den 10. september. Videre er kullene med rypekyllinger mer samlet og trykker bedre tidlig på
høsten (seint på sommeren) enn senere i perioden, og man får da bedre resultater fra taksten.
Det vurderes som positivt at Vestre Vannøy grunneierlag ønsker å framskaffe mer viten om
kommunens rypebestander. Denne aktiviteten vil neppe være problematisk i forhold til viltet,
Side 4 av 8

Sak 51/17
da det vil bli brukt hunder og hundeførere som er trent spesielt for slikt arbeid og taksten vil
foregå i et svært begrenset område.
Omsøkt tiltak skal vurderes etter naturmangfoldslovens prinsipper for offentlig
beslutningstaking (§§ 8 – 12):
§ 8: Kunnskapsgrunnlaget.
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om rypenes biologi og bestandssituasjon i
området, og konsekvensene av omsøkt taksering i slutten av båndtvangstida, at det ikke er
nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.
§ 9: Føre-vàr-prinsippet: Vurderes å ikke ha relevans, da takseringen det er snakk om skjer på
sensommeren og i slutten av båndtvangstiden, og hundeførere er autoriserte og hundene som
brukes er rolige under oppflukt, jfr. under «Kunnskapsgrunnlaget».
§ 10: Økosystemtilnærming og samlet belastning: Kommunen kan ikke se at det omsøkte
tiltaket medfører for stor belasting for området som helhet.
§ 11: Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Vurderes å ikke ha relevans.
§ 12: Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Det er ikke kjent for kommunen at det
finnes alternative metoder for taksering av rypebestanden som gir samme resultat. Taksering
med løshund i den perioden det er snakk om, vil ikke ha særlig negativ påvirkning på viltet og
økosystemet. Takseringen vil ikke berøre kjente spesielle miljøverdier i særlig grad. Omsøkt
tiltak er vurdert etter naturmangfoldslovens prinsipper for offentlig beslutningstaking (§§ 8 –
12) uten at det er funnet forhold som tilsier at dispensasjon ikke kan gis.
Klage:
I henhold til forvaltningslovens § 27 er det rett til å klage over vedtaket til Fylkesmannen i
Troms. Eventuell klage med begrunnelse skal sendes til Karlsøy kommune, Drift- og
utvikling, 9130 Hansnes. Klagefristen er 3 uker. Det vises til vedlagte orientering om klage.
Vedlegg:
Søknad
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Sak 52/17
DISPENSASJON FRA BÅNDTVANG
SKIPSFJORD UTMARKSLAG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Freddy Ø. Sørensen
17/626

Arkiv: K44

Saksnr.: Utvalg
52/17
Kommunestyret

Møtedato
14.06.2017

Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i Hundeloven § 9 e, Unntak fra sikringsreglene, gis Skipsfjord Utmarkslag
dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for rypetaksering på lagets område i
tidsrommet 4. – 20. august 2017.
Saksutredning:
Hundeloven §9:
Båndtvang fastsatt i eller i medhold av §§ 4, 6 og 7 gjelder ikke for
e) særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller
hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av kommunen
ved forskrift eller enkeltvedtak. Ved dette kan kommunen bl.a. legge ut et område som
dressurområde for hunder, dersom samtykke som nevnt i § 8 første ledd foreligger.
Bestemmelsene i § 8: Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan bare foregå med
samtykke av grunneieren eller den som har en allmenn bruksrett til eiendommen.
Hund som nevnt i første ledd bokstav a til d eller i bestemmelse som gjelder særlige
bruksformål etter bokstav e, kan på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra
bruksformålet.
Bakgrunn:
Skipsfjord Utmarkslag søker om fritak fra båndtvangsbestemmelsene i hundelovens §9 e for
taksering av rypebestanden med hund, på lagets område i tidsrommet f.o.m. 4. august
t.o.m. 20. august 2017. Skipsfjord Utmarkslag har planer om å gjennomføre rypetaksering på
utmarkslagets område (G.nr. 57) lik det man har hatt tidligere år. Det er meget viktig å avholde
rypetelling for da får man se om klekkinga har lykkes eller ikke, og for fastsetting av evt. bag-limit for
utmarkslaget og for historiske data. Tiltakene det søkes om er viktige i viltforvaltningen og i utøvelse
av jakt. Det er viktig å kunne skaffe til veie statistikk over flere år.
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Vurdering:
En slik taksering vil føre til at man får kartlagt resursene, noe som gir et godt grunnlag for en
bedre forvaltning av rypebestanden. Det er flere årsaker til at det er hensiktsmessig å starte
takseringen første halvdel av august, før ordinær båndtvang er over. Blant annet er det viktig å
komme i gang tidlig slik at det blir tid til å taksere og sammenstille resultatene til jakta starter
den 10. september. Videre er kullene med rypekyllinger mer samlet og trykker bedre tidlig på
høsten (seint på sommeren) enn senere i perioden, og man får da bedre resultater fra taksten.
Det vurderes som positivt at Skipsfjord Utmarkslag ønsker å framskaffe mer viten om
kommunens rypebestander. Denne aktiviteten vil neppe være problematisk i forhold til viltet,
da det vil bli brukt hunder og hundeførere som er trent spesielt for slikt arbeid og taksten vil
foregå i et svært begrenset område.
Omsøkt tiltak skal vurderes etter Naturmangfoldslovens prinsipper for offentlig
beslutningstaking (§§ 8 – 12):

§ 8: Kunnskapsgrunnlaget.
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Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om rypenes biologi og bestandssituasjon i
området, og konsekvensene av omsøkt taksering i slutten av båndtvangstida, at det ikke er
nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.
§ 9: Føre-vàr-prinsippet: Vurderes å ikke ha relevans, da takseringen det er snakk om skjer på
sensommeren og i slutten av båndtvangstiden, og hundeførere er autoriserte og hundene som
brukes er rolige under oppflukt, jfr. under «Kunnskapsgrunnlaget».
§ 10: Økosystemtilnærming og samlet belastning: Kommunen kan ikke se at det omsøkte
tiltaket medfører for stor belasting for området som helhet.
§ 11: Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Vurderes å ikke ha relevans.
§ 12: Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Det er ikke kjent for kommunen at det
finnes alternative metoder for taksering av rypebestanden som gir samme resultat. Taksering
med løshund i den perioden det er snakk om, vil ikke ha særlig negativ påvirkning på viltet og
økosystemet. Takseringen vil ikke berøre kjente spesielle miljøverdier i særlig grad. Omsøkt
tiltak er vurdert etter naturmangfoldslovens prinsipper for offentlig beslutningstaking (§§ 8 –
12) uten at det er funnet forhold som tilsier at dispensasjon ikke kan gis.
Klage:
I henhold til forvaltningslovens § 27 er det rett til å klage over vedtaket til Fylkesmannen i
Troms. Eventuell klage med begrunnelse skal sendes til Karlsøy kommune, Drift- og
utvikling, 9130 Hansnes. Klagefristen er 3 uker. Det vises til vedlagte orientering om klage.
Vedlegg:
Søknad
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