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SØKNAD OM DISPENSASJON TILTAK I FLAKKAN VERNEOMRÅDE
Søknadsopplysninger:
Høylandet kommune har mottatt søknad fra John Olav Halbostad om dispensasjon fra verneforskriften for å
skifte ut sperregjerde ned mot Flakkan i hht kart vedlagt søknad. kap 6 pkt 4.
Vurdering:
Saka vurderes etter forskrift om fredning for Flakkan naturreservat og fuglefredningsområde FOR 1984-1214-2106 og naturmangfoldloven §§ 8-12.
Det berørte området er øst for Sør-Flakkan på gnr 76/8. Det gamle gjerdesystemet her er utslitt, og brukeren
søker tilskudd til tiltak i beiteområder for å fornye deler av et sperregjerde. Det kan søkes dispensasjon fra
verneforskriften i hht kap VI pkt 4.
NMF § 8, kunnskapsgrunnlaget: Både vitenskapelig kunnskap om arter, naturtyper, tilstand i naturen og
virkningen av ulike påvirkninger og folks erfaringer gjennom bruk av naturen er viktig kunnskap. Vi har ikke
indikasjoner på eller erfaring om at å oppruste eksisterende sperregjerde vil medføre endringer i de naturgitte
forhold.
NMF § 9, føre-var-prinsippet: Hvis en ikke har nok kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på natur
og miljø, skal vi være føre var. Det er ingen indikasjoner på at tiltaket vil forringe natur og miljø.
NMF § 10, samla belastning: Tiltaket vil ikke føre til endret belastning, men det er viktig at gammelt
gjerdemateriale fjernes og leveres til godkjent avfallsmottak.
NMF § 11, kostnadene dersom miljøforringelse oppstår skal dekkes av tiltakshaver, men dette anses som
urelevant for tiltaket.
NMF § 12, miljøforsvarlige teknikker og drift: Det må ikke brukes kjøretøy inn i verneområdet i forbindelse
med arbeidet. Gjerdet vil kreve vanlig vedlikehold, og må fjernes dersom det ikke lenger er i bruk. Utover
dette anses tiltaket som uproblematisk i forhold til teknikker og drift.
Ut fra punktene som er gjennomgått finner en at tillatelse til oppsetting av sperregjerde kan innvilges.
Postadresse:
Sentralbord:
Høylandet kommune
Telefaks:
7877 Høylandet
Saksbehandler tlf:
E-post: postmottak@hoylandet.kommune.no
www.hoylandet.kommune.no

74 32 48 00
90255397

Bankgiro:
Bankgiro for skatt:
Org. nr:

4466 10 00187
7855 0517433
NO 959 220 476

Vedtak:
I henhold til forskrift FOR-1984-12-14-2106, gis John Olav Halbostad tillatelse til utskiftning av sperregjerde
i Flakkan naturreservat og dyrefredningsområde i henhold til kart vedlagt søknad.

Med hilsen
Lene Elise Mevassvik
Jordbrukssjef
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
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