Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei,
Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
Protokoll - møte nr 3/2012 i Arbeidsutvalet (AU)
Dato: måndag 5. mars 2012
Tidspunkt: 10.00
Stad: telefonmøte

Medlemmer av AU som deltok på møtet
Annbjørg Lindland Uppstad
Inger Juvastøl
John Fidjeland
Torkel Myklebust

Andre møtedeltakarar
Guro Sødergren, områdeforvaltar
Alf Odden, områdeforvaltar

Stadfesting
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i møteprotokollen, er i
samsvar med det som vart vedtatt på møtet.

05.03. 2012

John Fidjeland
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Inger Juvastøl

Merknad
Saksnummera frå AU-sak 84/2012 i sakslista under, er forskjøvet eit tal
oppover i høve til saklista i innkallinga til AU–møte 03/2012. Dette skyldes at
nåverande AU–sak 84/2012 ikkje var oppført på sakslista sjølv om den var
med i saksutgreiinga.

Sakliste
Saksnr.
 AU – sak 74/2012

Innhald
Godkjenning av innkalling og sakliste



AU – sak 75/2012



AU -sak 76/2012
Ola Nesland, gnr./bnr 10/1, Bykle kommune.
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei –
Ryfylkeheiane landskapsvernområde



AU -sak 77/2012
Reidun Ulland von Brandis, gnr. 4 bnr. 26, Bygland
kommune. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal
Vesthei – Ryfylkeheiane landskapsvernområde



AU -sak 78/2012
Sverre Ulland, gnr.4 bnr. 26, Bygland kommune.
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei –
Ryfylkeheiane landskapsvernområde



AU -sak 79/2012
Leif Hübert, gnr./bnr.: 2/2 og 3/6 i Bykle kommune.
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei –
Ryfylkeheiane landskapsvernområde



AU – sak 80/2012 Steinar Bruskeland, gnr./bnr.: 2/2 og 3/6 i Bykle
kommune. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal
Vesthei – Ryfylkeheiane landskapsvernområde



AU - sak 81/2012 Ingrid Løyning Berntsen, gnr. 6 bnr. 66. Bykle
kommune. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal
Vesthei – Ryfylkeheiane landskapsvernområde



AU -sak 82/2012
Gjermund Bø, gnr. 50, bnr. 3, Valle kommune.
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei –
Ryfylkeheiane landskapsvernområde



AU -sak 83/2012
Statens vegvesen, Region Sør
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei –
Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Valle kommune



AU -sak 84/2012
Trond Harry Åsland, Gnr./Bnr 1/1-26 Søknad om
dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, Åseral kommune
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To personar til å underskrive møteprotokoll



AU -sak 85/2012
Sven O. Birkeland. Åseral kommune.
Søknad om dispensajon til snøskutertransport i Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde



AU -sak 86/2012
Kai Melvin Thorsland, Gnr./Bnr 2/16, Åseral
kommune. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport I Setesdal
Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde



AU -sak 87/2012
Olaf Tjørhom , gnr/bnr: 10/10, Sirdal kommune.
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde



AU -sak 88/2012
Agder Fuglehundklubb, gnr/bnr: 221/2, Kvinesdal
kommune. Søknad om dispensasjon til gjennomføring av vinterprøve i
Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde



AU -sak 89/2012
Nils O. Grenan gnr/bnr: 22/1-6,15. Sirdal
kommune. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal
Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde



AU -sak 90/2012
Politiet, Rogaland Politidistrikt, Sirdal
lensmannskontor. Søknad om dispensasjon fra verneforskriften
angående motorferdsel i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, Sirdal kommune



AU -sak 91/2012
Arild Stene Bernhard, Søknad om dispensasjon til
snøskutertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, Sirdal og Valle kommune



AU -sak 92/2012
Åmund Rossevatn, gnr/bnr: 102/2. Hægebostad
kommune. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal
Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde,



AU -sak 93/2012 Klage vedrørende sak 69/2012 og 70/2012- Lars
Thorsland, Dispensasjonssøknad angående motorisert ferdsel. Åseral
kommune.



AU -sak 94/2012
Jæren Friluftsråd, gnr. 6, bnr 1, 2. Dispensasjon til
helikoptertransport i Frafjordheiane landskapsvernområde, Gjesdal
kommune



AU -sak 95/2012
Kjell Haaland, gnr. 60, bnr 1, 2, 3 og gnr. 61, bnr 1,
2. Gjesdal kommune. Dispensasjon til helikoptertransport i
Frafjordheiane landskapsvernområde



AU - sak 96/2012 Hægebostad kommune.
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde, Hægebostad kommune.
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AU -sak 97/2012
Birgit og Jostein Senumstad, 4630 Kristiansand.
Søknad om overføring av snøskuterløyve frå Olav Morten Heggland,
gnr. 4, bnr 4, Bygland kommune.



AU –sak 98/2012

Eventuelt

AU – sak 74/2012 Godkjenning av innkalling og sakliste
Handsaming i møtet
Alf Odden orienterte om at styreleiar Thor Jørgen Tjørhom hadde meldt forfall,
og at personleg vararepresentant Odd Omland heller ikkje kunne møte.
John Fidjeland vart valt til å leia møtet.
AU kommenterte at AU –sak 83/2012 i saksutgreiing (søknad frå Trond Harry
Åsland) ikkje var ført opp i sakslista. I tillegg vart det kommentert at søknaden
frå Statens vegvesen allereie var oppført både i sakslista og saksutgreiinga
som AU –sak 83.
Forslag til vedtak
Søknaden frå Trond Harry Åsland blir ført opp på sakslista som AU –sak
84/2012, og saksnummera på AU –sakane 84-97 i den opphavlege sakslista
forskyves et tall oppover.
Vedtak
Innkalling og sakliste blir godkjend med dei endringane som vart foreslått av
AU.
AU – sak 75/2012 To personar til å underskrive møteprotokoll
Handsaming i møtet
Ettersom styreleiar som vanlegvis underskriv protokollen ikkje var til stadest,
kom det forslag om at nestleiar og møteleiar skulle skriva under
Forslag til vedtak
Inger Juvastøl og John Fidjeland blir vald til å underskrive møteprotokollen.
Vedtak
Inger Juvastøl og John Fidjeland blir vald til å underskrive møteprotokollen.

AU -sak 76/2012 Ola Nesland, gnr./bnr 10/1, Bykle kommune.
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei –
Ryfylkeheiane landskapsvernområde
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.

Side 4 av 22

Forslag til vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Ola Nesland løyve til å
bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til
buer ved Neslands Djupetjønn, Trogumsdalen, Trogumsstøylen og Skarshei ,
gnr. 10 bnr. 1 i Bykle kommune.
Transporten skal starte ved Nesland og gå etter køyretrasé som søkjaren
sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år.
Transportane må gjennomførast seinast 24.4. kvart år.
Løyvet gjeld fram til 25.4.2015. Løyvet gjeld og for Jon Erling M. Nesland.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Ola Nesland løyve til å
bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til
buer ved Neslands Djupetjønn, Trogumsdalen, Trogumsstøylen og Skarshei ,
gnr. 10 bnr. 1 i Bykle kommune.
Transporten skal starte ved Nesland og gå etter køyretrasé som søkjaren
sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år.
Transportane må gjennomførast seinast 24.4. kvart år.
Løyvet gjeld fram til 25.4.2015. Løyvet gjeld og for Jon Erling M. Nesland.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.

AU -sak 77/2012 Reidun Ulland von Brandis, gnr. 4 bnr. 26, Bygland
kommune. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal
Vesthei – Ryfylkeheiane landskapsvernområde
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Reidun Ulland von Brandis
løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og
utstyr til hytte ho eig ved Grånetjønn i Bygland kommune.
Transporten vil krysse vernegrensa ved Langelona og gå etter køyretrasé
som søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil fire transportar
per år. Transportane må gjennomførast seinast 30.4. kvart år.
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Løyvet gjeld fram til 30.4.2015.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta, skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Reidun Ulland von Brandis
løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og
utstyr til hytte ho eig ved Grånetjønn i Bygland kommune.
Transporten vil krysse vernegrensa ved Langelona og gå etter køyretrasé
som søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil fire transportar
per år. Transportane må gjennomførast seinast 30.4. kvart år.
Løyvet gjeld fram til 30.4.2015.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta, skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.
AU –sak 78/2012 Sverre Ulland, gnr.4 bnr. 26, Bygland kommune.
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei –
Ryfylkeheiane landskapsvernområde
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Sverre Ulland løyve til å
bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til
hytte han eig ved Skrubbhus - gnr. 4, bnr. 26 i Bygland kommune.
Transporten vil krysse vernegrensa ved Langelona og gå etter køyretrasé
som søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil to transportar
per år. Transportane må gjennomførast seinast 30.4. kvart år.
Løyvet gjeld fram til 30.4.2015.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta, skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Sverre Ulland løyve til å
bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til
hytte han eig ved Skrubbhus - gnr. 4, bnr. 26 i Bygland kommune.
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Transporten vil krysse vernegrensa ved Langelona og gå etter køyretrasé
som søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil to transportar
per år. Transportane må gjennomførast seinast 30.4. kvart år.
Løyvet gjeld fram til 30.4.2015.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta, skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.

AU -sak 79/2012 Leif Hübert, gnr./bnr.: 2/2 og 3/6 i Bykle kommune.
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei –
Ryfylkeheiane landskapsvernområde
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Leif Hübert løyve til å bruke
snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til buer
ved Kallsvatn og Enden/Stigatjønn i Bykle kommune.
Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år. Transportane må gjennomførast
seinast 24.4. kvart år.
Løyvet gjeld fram til 24.4.2015.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Leif Hübert løyve til å bruke
snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til buer
ved Kallsvatn og Enden/Stigatjønn i Bykle kommune.
Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år. Transportane må gjennomførast
seinast 24.4. kvart år.
Løyvet gjeld fram til 24.4.2015.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.
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AU – sak 80/2012 Steinar Bruskeland, gnr./bnr.: 2/2 og 3/6 i Bykle
kommune. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal
Vesthei – Ryfylkeheiane landskapsvernområde
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Steinar Bruskeland løyve til
å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til
buer ved Kallsvatn og Enden/Stigatjønn i Bykle kommune.
Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år. Transportane må gjennomførast
seinast 24.4. kvart år. Løyvet gjeld fram til 24.4.2015.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Steinar Bruskeland løyve til
å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til
buer ved Kallsvatn og Enden/Stigatjønn i Bykle kommune.
Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år. Transportane må gjennomførast
seinast 24.4. kvart år. Løyvet gjeld fram til 24.4.2015.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.

AU - sak 81/2012 Ingrid Løyning Berntsen, gnr. 6 bnr. 66. Bykle
kommune. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal
Vesthei – Ryfylkeheiane landskapsvernområde
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Ingrid Løyning Berntsen
løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og
utstyr til hytte (“Troddebu”) på gnr. 6, bnr. 66 i Bykle kommune.
Transporten skal gå etter køyretrasé som søkjaren sjølv har teikna inn på
kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år. Transportane må
gjennomførast seinast 24.4. kvart år.
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Løyvet gjeld fram til 24.4.2015. Løyvet gjeld og for Bernt Einar Berntsen.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Ingrid Løyning Berntsen
løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og
utstyr til hytte (“Troddebu”) på gnr. 6, bnr. 66 i Bykle kommune.
Transporten skal gå etter køyretrasé som søkjaren sjølv har teikna inn på
kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år. Transportane må
gjennomførast seinast 24.4. kvart år.
Løyvet gjeld fram til 24.4.2015. Løyvet gjeld og for Bernt Einar Berntsen.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.

AU -sak 82/2012 Gjermund Bø, gnr. 50, bnr. 3, Valle kommune.
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei –
Ryfylkeheiane landskapsvernområde
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Gjermund Bø løyve til å
bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til
bu ved Sveling på gnr. 50, bnr. 3 i Valle kommune.
Transporten skal starte i Berg og gå etter køyretrasé som søkjaren sjølv har
teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil fem transportar i 2012. Transportane
må gjennomførast seinast 24.4. 2012.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Gjermund Bø løyve til å
bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til
bu ved Sveling på gnr. 50, bnr. 3 i Valle kommune.
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Transporten skal starte i Berg og gå etter køyretrasé som søkjaren sjølv har
teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil fem transportar i 2012. Transportane
må gjennomførast seinast 24.4. 2012.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.

AU -sak 83/2012 Statens vegvesen, Region Sør
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei –
Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Valle kommune
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I medhald av § 48 i Naturmangfaldlova får Statens Vegvesen, Region Sør
løyve til å bruke snøskuter for å stikke Brokke – Suleskarvegen.
Transportane skal starte ved Jarnsverk og gå fram til fylkesgrensa til Vest Agder. Stikkinga må gjennomførast seinast 14. april kvart år.
Løyvet gjeld fram til 14.4.2015. Løyvet gjeld for to snøskuterar.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtak
I medhald av § 48 i Naturmangfaldlova får Statens Vegvesen, Region Sør
løyve til å bruke snøskuter for å stikke Brokke – Suleskarvegen.
Transportane skal starte ved Jarnsverk og gå fram til fylkesgrensa til Vest Agder. Stikkinga må gjennomførast seinast 14. april kvart år.
Løyvet gjeld fram til 14.4.2015. Løyvet gjeld for to snøskuterar.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.

AU -sak 84/2012 Trond Harry Åsland, Gnr./Bnr 1/1-26. Søknad om
dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, Åseral kommune
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
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Forslag til vedtak
I henhold til kapittel IV, punkt 5.4 c i forskrift for Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde får Trond Harry Åsland løyve til å bruke
snøskuter til transport av nødvendig material, brensel, utstyr og proviant til
hyttene gnr/bnr: 1/1 og 26 i Åseral kommune.
Transportene skal starte ved Åsland og går etter kjøretrase som søkeren selv
har tegnet inn på kart. Løyvet gjelder for inntil åtte transporter per år.
Transportene må gjennomføres senest innen 30.4. hvert år.
Løyvet gjelder frem til 30.4.2015.
Dersom det blir observert villrein langs kjøreruta skal turen avventes til fare for
skade ikke lenger er til stedet. Andre vilkår fremgår av standard løyve.
Vedtak
I henhold til kapittel IV, punkt 5.4 c i forskrift for Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde får Trond Harry Åsland løyve til å bruke
snøskuter til transport av nødvendig material, brensel, utstyr og proviant til
hyttene gnr/bnr: 1/1 og 26 i Åseral kommune.
Transportene skal starte ved Åsland og går etter kjøretrase som søkeren selv
har tegnet inn på kart. Løyvet gjelder for inntil åtte transporter per år.
Transportene må gjennomføres senest innen 30.4. hvert år.
Løyvet gjelder frem til 30.4.2015.
Dersom det blir observert villrein langs kjøreruta skal turen avventes til fare for
skade ikke lenger er til stedet. Andre vilkår fremgår av standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.

AU -sak 85/2012 Sven O. Birkeland. Åseral kommune.
Søknad om dispensajon til snøskutertransport i Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I henhold til kapittel IV, punkt 5.4 c i forskrift for Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde får Sven O.Birkeland løyve til å bruke
snøskuter til transport av diverse eiendeler og annet utsyr etter salg av hytte i
Åseral kommune.
Transportene skal starte ved Bortelid og gå etter kjøretrase som søkeren selv
har tegnet inn på kart. Tillatelsen gjelder for to transportturer innen utgang av
april 2012.
Dersom det blir observert villrein langs kjøreruta skal turen avventes til fare for
skade ikke lenger er til stedet. Andre vilkår fremgår av standard løyve.
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Vedtak
I henhold til kapittel IV, punkt 5.4 c i forskrift for Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde får Sven O.Birkeland løyve til å bruke
snøskuter til transport av diverse eiendeler og annet utsyr etter salg av hytte i
Åseral kommune.
Transportene skal starte ved Bortelid og gå etter kjøretrase som søkeren selv
har tegnet inn på kart. Tillatelsen gjelder for to transportturer innen utgang av
april 2012.
Dersom det blir observert villrein langs kjøreruta skal turen avventes til fare for
skade ikke lenger er til stedet. Andre vilkår fremgår av standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.

AU -sak 86/2012 Kai Melvin Thorsland, Gnr./Bnr 2/16, Åseral
kommune. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport I Setesdal
Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I henhold til kapittel IV, punkt 5.4 c i forskrift for Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde får Kai Melvin Thorsland løyve til å
bruke snøskuter til transport av nødvendig material, brensel, utstyr og proviant
til hyttene gnr/bnr: 1/1 og 26 i Åseral kommune, løyve gjelder også for Kari
Torunn Handeland.
Transportene skal starte ved Kyrkjebygd og går etter kjøretrase som søkeren
selv har tegnet inn på kart. Løyvet gjelder for inntil åtte transporter per år.
Transportene må gjennomføres senest innen 30.4. hvert år. Løyvet gjelder
frem til 30.4.2015.
Dersom det blir observert villrein langs kjøreruta skal turen avventes til fare for
skade ikke lenger er til stedet. Andre vilkår fremgår av standard løyve.
Vedtak
I henhold til kapittel IV, punkt 5.4 c i forskrift for Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde får Kai Melvin Thorsland løyve til å
bruke snøskuter til transport av nødvendig material, brensel, utstyr og proviant
til hyttene gnr/bnr: 1/1 og 26 i Åseral kommune, løyve gjelder også for Kari
Torunn Handeland.
Transportene skal starte ved Kyrkjebygd og går etter kjøretrase som søkeren
selv har tegnet inn på kart. Løyvet gjelder for inntil åtte transporter per år.
Transportene må gjennomføres senest innen 30.4. hvert år. Løyvet gjelder
frem til 30.4.2015.
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Dersom det blir observert villrein langs kjøreruta skal turen avventes til fare for
skade ikke lenger er til stedet. Andre vilkår fremgår av standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.

AU - sak 87/2012 Olaf Tjørhom, gnr/bnr: 10/10.
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde, Sirdal kommune.
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I henhold til kapitel IV, pkt. 5.4, bokstav c i forskrift for Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde får Olaf og Håvard Tjørhom tillatelse til å
frakte nødvendig materiale, brensel utstyr og proviant med snøskuter til hytta
ved Grønnetjørnstøl (gnr/bnr: 10/10). Transportene skal starte ved Sinnes og
gå etter kjøretrase som søker selv har tegnet inn på kart. Løyvet gjelder for
inntil åtte transporter i året og transportene må gjennomføres innen 30.4.
hvert år. Løyvet gjelder frem til 30.4.2015.
I henhold til kapitel IV, pkt. 5.4, bokstav a i forskrift for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene landskapsvernområde, gis det tillatelse for Olaf og Håvard
Tjørhom for utkjøring av saltstein med snøskuter. Løyve gjelder for inntil to
transporter og transportene må gjennomføres innen 30.4. Løyvet gjelder frem
til 30.4.2015.
Dersom det blir observert villrein langs kjøreruta skal turen avventes til fare for
skade ikke lenger er til stedet. Andre vilkår fremgår av standard løyve.
Vedtak
I henhold til kapitel IV, pkt. 5.4, bokstav c i forskrift for Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde får Olaf og Håvard Tjørhom tillatelse til å
frakte nødvendig materiale, brensel utstyr og proviant med snøskuter til hytta
ved Grønnetjørnstøl (gnr/bnr: 10/10). Transportene skal starte ved Sinnes og
gå etter kjøretrase som søker selv har tegnet inn på kart. Løyvet gjelder for
inntil åtte transporter i året og transportene må gjennomføres innen 30.4.
hvert år. Løyvet gjelder frem til 30.4.2015.
I henhold til kapitel IV, pkt. 5.4, bokstav a i forskrift for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene landskapsvernområde, gis det tillatelse for Olaf og Håvard
Tjørhom for utkjøring av saltstein med snøskuter. Løyve gjelder for inntil to
transporter og transportene må gjennomføres innen 30.4. Løyvet gjelder frem
til 30.4.2015.
Dersom det blir observert villrein langs kjøreruta skal turen avventes til fare for
skade ikke lenger er til stedet. Andre vilkår fremgår av standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.
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AU - sak 88/2012 Agder Fuglehundklubb, gnr/bnr: 221/2.
Søknad om dispensasjon til gjennomføring av vinterprøve i Setesdal
Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde, Kvinesdal kommune.
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I henhold til kapittel IV, punkt 4.1i forskrift om vern av Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde får Agder Fuglehundklubb løyve til å
gjennomføre vinterprøve ved Nesjen områdei Kvinesdal kommune.
Løyve gjeld fram til 16 april 2012.
Løyve kan bli dratt tilbake hvis omsyn til vilt tilsier det.
Løyve til fritak for bandtvangsbestemmelsene må gis av Kvinesdal kommune
Vedtak
I henhold til kapittel IV, punkt 4.1i forskrift om vern av Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde får Agder Fuglehundklubb løyve til å
gjennomføre vinterprøve ved Nesjen områdei Kvinesdal kommune.
Løyve gjeld fram til 16 april 2012.
Løyve kan bli dratt tilbake hvis omsyn til vilt tilsier det.
Løyve til fritak for bandtvangsbestemmelsene må gis av Kvinesdal kommune
Vedtaket var samrøystes.

AU - sak 89/2012 Nils O. Grenan gnr/bnr: 22/1-6,15.
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde, Sirdal kommune.
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I henhold av kapittel IV, punkt 5.4 a og c i forskrift for Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde får Nils. O Grenan tillatelse til å bruke
snøskuter til transport av ved, material, proviant, brensel og utstyr til hytte ved
Tjodan gnr/bnr: 22/1-6,15 i Sirdal og Forsand kommune.
Transportene skal starte ved Sinnes og gå etter kjøretrase som søkeren selv
har tegen inn på kart. Løyve gjelder for inntil tre transporter og transportene
må gjennomføres senest 30.4. 2012. Løyvet gjelder frem til 30.4.2012.
Dersom det blir observert villrein langs kjøreruta skal turen avventes til fare for
skade ikke lenger er til stedet. Andre vilkår fremgår av standard løyve.
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Vedtak
I henhold av kapittel IV, punkt 5.4 a og c i forskrift for Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde får Nils. O Grenan tillatelse til å bruke
snøskuter til transport av ved, material, proviant, brensel og utstyr til hytte ved
Tjodan gnr/bnr: 22/1-6,15 i Sirdal og Forsand kommune.
Transportene skal starte ved Sinnes og gå etter kjøretrase som søkeren selv
har tegen inn på kart. Løyve gjelder for inntil tre transporter og transportene
må gjennomføres senest 30.4. 2012. Løyvet gjelder frem til 30.4.2012.
Dersom det blir observert villrein langs kjøreruta skal turen avventes til fare for
skade ikke lenger er til stedet. Andre vilkår fremgår av standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.

AU - sak 90/2012 Politiet, Rogaland Politidistrikt, Sirdal
lensmannskontor. Søknad om dispensasjon fra verneforskriften
angående motorferdsel i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, Sirdal kommune.
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I henhold av kapittel I, punkt 5.3 a i Forskrift om vern av Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde får Rogaland politidistrikt ved Sirdal
lensmannskontor løyve til å bruke snøskuter i forbindelse med
kjentmannsturer i verneområde SVR LVO.
Kjentmannsturene vil i hovedsak starte ved Ådneram og Suleskard og vil stort
sett følge Stavanger turistforening og DNT sør sitt løypenett. Løyvet gjelder
for inntil fire kjentmannsturer per år. Transportene må gjennomføres senest
30.4. hvert år.
Løyvet gjelder frem til 30.4.2013 og gis på følgende vilkår:







Rogaland politidistrikt/ Sirdal lensmannskontor skal planlegge og være
ansvarlig for kjentmannsturene.
Løyvet gjelder for medlemmer i fjellredningsgruppene/hjelpekorps,
SNO og politiet.
Kjentmannsturene skal skje hensynsfull, slik at ulempene for
naturmiljøet og allmenne interesser reduseres til et minimum.
Forvaltingen skal varsles i forkant av kjentmannsturene med
informasjon om dato, planlagt kjøretrase og antall snøskutere på turen.
Kjentmannsturer som gjennomføres utan politi til stades er
begrensningen av antall snøskutere satt til tre.
Kjentmannsturene skal legges utanom restriksjonsområdene ved
Vardsvatn-Kvisslevassknuten, Svarteløkfjellet, AndersvatnBørsteinsvatnet, Ratevassnuten og Steinbuskardet.
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Statens naturoppsyn skal kontaktes før gjennomføring av
kjentmannsturene for informasjon om villrein i området. Tiltakshaver
må tilpasse motorferdselsaktiviteten i samsvar med disse
opplysningene.

Vedtak
I henhold av kapittel I, punkt 5.3 a i Forskrift om vern av Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde får Rogaland politidistrikt ved Sirdal
lensmannskontor løyve til å bruke snøskuter i forbindelse med
kjentmannsturer i verneområde SVR LVO.
Kjentmannsturene vil i hovedsak starte ved Ådneram og Suleskard og vil stort
sett følge Stavanger turistforening og DNT sør sitt løypenett. Løyvet gjelder
for inntil fire kjentmannsturer per år. Transportene må gjennomføres senest
30.4. hvert år.
Løyvet gjelder frem til 30.4.2013 og gis på følgende vilkår:








Rogaland politidistrikt/ Sirdal lensmannskontor skal planlegge og være
ansvarlig for kjentmannsturene.
Løyvet gjelder for medlemmer i fjellredningsgruppene/hjelpekorps,
SNO og politiet.
Kjentmannsturene skal skje hensynsfull, slik at ulempene for
naturmiljøet og allmenne interesser reduseres til et minimum.
Forvaltingen skal varsles i forkant av kjentmannsturene med
informasjon om dato, planlagt kjøretrase og antall snøskutere på turen.
Kjentmannsturer som gjennomføres utan politi til stades er
begrensningen av antall snøskutere satt til tre.
Kjentmannsturene skal legges utanom restriksjonsområdene ved
Vardsvatn-Kvisslevassknuten, Svarteløkfjellet, AndersvatnBørsteinsvatnet, Ratevassnuten og Steinbuskardet.
Statens naturoppsyn skal kontaktes før gjennomføring av
kjentmannsturene for informasjon om villrein i området. Tiltakshaver
må tilpasse motorferdselsaktiviteten i samsvar med disse
opplysningene.
Vedtaket var samrøystes.

AU- sak 91/2012 Arild Stene Bernhard, Søknad om dispensasjon til
snøskutertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, Sirdal og Valle kommune.
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
Forvaltingen for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde
avslår omsøkt tiltak på grunnlag av § 10 og 12 i naturmangfoldloven og viser
til tidligere vedtak fattet av Sirdal kommune og Direktoratet for naturforvaltning
jf. saksutgreiing.
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Vedtak
Forvaltingen for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde
avslår omsøkt tiltak på grunnlag av § 10 og 12 i naturmangfoldloven og viser
til tidligere vedtak fattet av Sirdal kommune og Direktoratet for naturforvaltning
jf. saksutgreiing.
Vedtaket var samrøystes.

AU - sak 92/2012 Åmund Rossevatn, gnr/bnr: 102/2. Søknad om
dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, Hægebostad kommune.
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og John Fidjeland la fram eit alternativt forslag til vedtak.
Forslag til vedtak frå sakshandsamar
På grunnlag av manglende hjemmel i forskrift for Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde og manglende viltstellplan for omsøkt
tiltak har forvaltingen vurdert at tiltaket ikke kan innvilges.
Forslag til vedtak frå John Fidjeland
Hægebostad kommune har tidligare gitt tillatelse til omsøkte tiltak.
På denne bakgrunn innvilges søknaden for 2012.
Det blir gitt tillatelse til ein tur i 2012.
Ved revisjon av forvaltningsplanen for SVR skal spørsmålet om utlegging av
skjellsand tas opp som eget punkt.

Vedtak
Hægebostad kommune har tidligare gitt tillatelse til omsøkte tiltak.
På denne bakgrunn innvilges søknaden for 2012.
Det blir gitt tillatelse til ein tur i 2012.
Ved revisjon av forvaltningsplanen for SVR, skal spørsmålet om utlegging av
skjellsand tas opp som eget punkt.
Vedtaket var samrøystes.

AU -sak 93/2012 Klage vedrørende sak 69/2012 og 70/2012- Lars
Thorsland, Dispensasjonssøknad angående motorisert ferdsel. Åseral
kommune.
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I henhold til forskrift for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, kapitel IV, pkt. 5.4 c, gis det tillatelse for Lars, Lisbeth,
Sven Tore og Jan Sigvald Thorsland til å frakte nødvendig materiale, brensel
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utstyr og proviant med snøskuter til to hytter ved Sandvann (gnr/bnr: 2/18).
Tillatelsen gjelder for inntil åtte turer med snøskuter per år og avgrenses til 30.
april per sesong. Hele tillatelsen avgrenses til 30.april 2015. Andre vilkår
fremkommer av standard løyve.
I henhold til forskrift for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, kapitel IV, pkt. 5.4 c, gis det tillatelse for Solveig
Thorsland, Anne Lise, Kennet og Knut Sigvart Thorsland til å frakte nødvendig
materiale, brensel utstyr og proviant med snøskuter og helikopter til hytta ved
gnr/bnr: 2/18.
Tillatelsen gjelder for inntil åtte turer med snøskuter per år og avgrenses til 30.
april per sesong, hele tillatelsen begrenses til 30 april. 2015. Det gis tillatelse
for to turer med helikopter som skal gjennomføres i løpet av august 2012.
Andre vilkår fremkommer av standard løyve.
Tidligere utsendt løyver skal returneres til forvaltingssekretariatet.
Vedtak
I henhold til forskrift for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, kapitel IV, pkt. 5.4 c, gis det tillatelse for Lars, Lisbeth,
Sven Tore og Jan Sigvald Thorsland til å frakte nødvendig materiale, brensel
utstyr og proviant med snøskuter til to hytter ved Sandvann (gnr/bnr: 2/18).
Tillatelsen gjelder for inntil åtte turer med snøskuter per år og avgrenses til 30.
april per sesong. Hele tillatelsen avgrenses til 30.april 2015. Andre vilkår
fremkommer av standard løyve.
I henhold til forskrift for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, kapitel IV, pkt. 5.4 c, gis det tillatelse for Solveig
Thorsland, Anne Lise, Kennet og Knut Sigvart Thorsland til å frakte nødvendig
materiale, brensel utstyr og proviant med snøskuter og helikopter til hytta ved
gnr/bnr: 2/18.
Tillatelsen gjelder for inntil åtte turer med snøskuter per år og avgrenses til 30.
april per sesong, hele tillatelsen begrenses til 30 april. 2015. Det gis tillatelse
for to turer med helikopter som skal gjennomføres i løpet av august 2012.
Andre vilkår fremkommer av standard løyve.
Tidligere utsendt løyver skal returneres til forvaltingssekretariatet.

AU -sak 94/2012 Jæren Friluftsråd, gnr. 6, bnr 1, 2.
Dispensasjon til helikoptertransport i Frafjordheiane
landskapsvernområde, Gjesdal kommune
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
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Forslag til vedtak
I medhald av §2, §3, punkt 5.1 og §3, punkt 5.3a i Forskrift om vern av
Frafjordheiane landskapsvernområde får Jæren Friluftsråd løyve til å bruke
helikopter til transport av stolar, ved, gass, sengeklede, maling og anna
vedlikehaldsutstyr til og frå Friluftsgarden på Mån.
Transportane skal gå mellom Eikeskog og Mån og det skal nyttast
landingspunkt som søkjaren sjølv har teikna inn på kart.
Løyvet gjeld for inntil 10 transportar fordelt på maksimalt to dagar.
Transportane kan tidligast gjennomførast 01.05.2012 og skal være
gjennomført seinast 31.06.2012.
Dersom transportane skal gjennomførast i tidsrommet 01.05-31.05, skal
transportrutene på vedlagt kart følgjast av omsyn til hekkande kongeørn.

Vedtak
I medhald av §2, §3, punkt 5.1 og §3, punkt 5.3a i Forskrift om vern av
Frafjordheiane landskapsvernområde får Jæren Friluftsråd løyve til å bruke
helikopter til transport av stolar, ved, gass, sengeklede, maling og anna
vedlikehaldsutstyr til og frå Friluftsgarden på Mån.
Transportane skal gå mellom Eikeskog og Mån og det skal nyttast
landingspunkt som søkjaren sjølv har teikna inn på kart.
Løyvet gjeld for inntil 10 transportar fordelt på maksimalt to dagar.
Transportane kan tidligast gjennomførast 01.05.2012 og skal være
gjennomført seinast 31.06.2012.
Dersom transportane skal gjennomførast i tidsrommet 01.05-31.05, skal
transportrutene på vedlagt kart følgjast av omsyn til hekkande kongeørn.
Vedtaket var samrøystes
AU -sak 95/2012 Kjell Haaland, gnr. 60, bnr 1, 2, 3 og gnr. 61, bnr 1, 2.
Gjesdal kommune. Dispensasjon til helikoptertransport i Frafjordheiane
landskapsvernområde
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.

Forslag til vedtak
I medhald av §2, §3, punkt 5.1 og §3, punkt 5.3a i Forskrift om vern av
Frafjordheiane landskapsvernområde får Kjell Haaland løyve til å bruke
helikopter til transport av naudsynt materiell til vedlikehald av driftshytter, og
gjerder i samband med sauehald inn til tre driftshytter ved Eikeskogstølen,
Høgstøldalen og Månaknuten i Gjesdal kommune.
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Transportane skal gå mellom Eikeskog og dei tre driftshyttane, og det skal
nyttast landingspunkt som er teikna inn på kart.
Løyvet gjeld for inntil seks transportar i tidsrommet 01.05 - 01.11.2012
Dersom transportane skal gjennomførast i tidsrommet 01.05-31.05 skal
transportrutene på vedlagt kart følgjast av omsyn til hekkande kongeørn.

Vedtak
I medhald av §2, §3, punkt 5.1 og §3, punkt 5.3a i Forskrift om vern av
Frafjordheiane landskapsvernområde får Kjell Haaland løyve til å bruke
helikopter til transport av naudsynt materiell til vedlikehald av driftshytter, og
gjerder i samband med sauehald inn til tre driftshytter ved Eikeskogstølen,
Høgstøldalen og Månaknuten i Gjesdal kommune.
Transportane skal gå mellom Eikeskog og dei tre driftshyttane, og det skal
nyttast landingspunkt som er teikna inn på kart.
Løyvet gjeld for inntil seks transportar i tidsrommet 01.05 - 01.11.2012
Dersom transportane skal gjennomførast i tidsrommet 01.05-31.05 skal
transportrutene på vedlagt kart følgjast av omsyn til hekkande kongeørn.
Vedtaket var samrøystes
AU - sak 96/2012 Hægebostad kommune.
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde, Hægebostad kommune.
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og John Fidjeland la fram eit alternativt forslag til vedtak.

Forslag til vedtak frå sakshandsamar
I henhold til kapitel IV, pkt. 5.4, bokstav c i forskrift for Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde får Hægebostad kommune tillatelse til å
frakte nødvendig utstyr i forbindelse med flytting av minnesmerke.Transporten
skal starte ved Espeskardet og gå etter kjøretrase som søker selv har tegnet
inn på kart. Løyvet gjelder for inntil en transport og transporten må
gjennomføres innen 30.4.
Løyvet gjelder frem til 30.4.2012.
Dersom det blir observert villrein langs kjøreruta skal turen avventes til fare for
skade ikke lenger er til stedet. Andre vilkår fremgår av standard løyve.
Forslag til vedtak frå John Fidjeland
I henhold til kapitel IV, pkt. 5.4, bokstav c i forskrift for Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde får Hægebostad kommune tillatelse til å
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frakte nødvendig utstyr i forbindelse med flytting av minnesmerke.Transporten
skal starte ved Espeskardet og gå etter kjøretrase som søker selv har tegnet
inn på kart. Løyvet gjelder for inntil en transport og transporten må
gjennomføres innen 30.4.
Løyvet gjelder frem til 30.4.2012.
Dersom det blir observert villrein langs kjøreruta skal turen avventes til fare for
skade ikke lenger er til stedet. Andre vilkår fremgår av standard løyve.
Hægebostad kommune som forvaltningsmyndighet har tidligare gitt tillatelse til
plassering av minnesmerke i verneområdet SVR.
Arbeidsutvalet gir nå tillatelse til flytting av minnesmerke til ny plass i
verneområdet SVR.
Vedtak
I henhold til kapitel IV, pkt. 5.4, bokstav c i forskrift for Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde får Hægebostad kommune tillatelse til å
frakte nødvendig utstyr i forbindelse med flytting av minnesmerke.Transporten
skal starte ved Espeskardet og gå etter kjøretrase som søker selv har tegnet
inn på kart. Løyvet gjelder for inntil en transport og transporten må
gjennomføres innen 30.4.
Løyvet gjelder frem til 30.4.2012.
Dersom det blir observert villrein langs kjøreruta skal turen avventes til fare for
skade ikke lenger er til stedet. Andre vilkår fremgår av standard løyve.
Hægebostad kommune som forvaltningsmyndighet har tidligare gitt tillatelse til
plassering av minnesmerke i verneområdet SVR.
Arbeidsutvalet gir nå tillatelse til flytting av minnesmerke til ny plass i
verneområdet SVR.
Vedtaket var samrøystes

AU -sak 97/2012 Birgit og Jostein Senumstad, 4630 Kristiansand.
Søknad om overføring av snøskuterløyve frå Olav Morten Heggland, gnr.
4, bnr 4, Bygland kommune.
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.

Forslag til vedtak
Birgit og Jostein Senumstad, 4630 Kristiansand får overført løyve til tre
snøskutertransportar frå Olav Morten Heggland. Transportane gjeld frakt av
proviant og materialar inn til hytta ved Langvasskilen i Bygland kommune som
dei leiger av Heggland. Kjørerute og vilkåra for Heggland sitt løyve gjeld også
for desse transportane.
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Løyvet gjeld fram til 30.4.2012
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyvet kan og trekkast attende på kort
varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Andre vilkår går fram av
standard løyve.

Vedtak
Birgit og Jostein Senumstad, 4630 Kristiansand får overført løyve til tre
snøskutertransportar frå Olav Morten Heggland. Transportane gjeld frakt av
proviant og materialar inn til hytta ved Langvasskilen i Bygland kommune som
dei leiger av Heggland. Kjørerute og vilkåra for Heggland sitt løyve gjeld også
for desse transportane.
Løyvet gjeld fram til 30.4.2012
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyvet kan og trekkast attende på kort
varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Andre vilkår går fram av
standard løyve.
Vedtaket var samrøystes
AU -sak 98/2012

Eventuelt

Den einaste saken som kom opp under eventuelt var eit forslag om ei
markering for dei avtroppande medlemmane av AU.
Torkel Myklebust meinte at styreleiar og dei andre AU medlemmane som var
med i det nye styret måtte få ei form for takk for arbeidet dei hadde gjort.
AU slutta seg til dette og John Fidjeland foreslo at forvaltningssekretariatet
fekk i oppdrag å finne ei passande for på denne markeringa.
Vedtaket var samrøystes
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