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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
12.12.2013.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 12.12.2013.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 12.12.2013.

2/14
KLAGE - DELING AV EIENDOMMEN GNR. 4 BNR. 8 I TYNSET – JORDLOVEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar ikke klage fra Per T. Moens familie til følge.
Formannskapets vedtak i sak 118/13 opprettholdes.
2. Saken oversendes fylkesmannen i Hedmark, som er klageinstans, for endelig avgjørelse.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar ikke klage fra Per T. Moens familie til følge.
Formannskapets vedtak i sak 118/13 opprettholdes.
2. Saken oversendes fylkesmannen i Hedmark, som er klageinstans, for endelig avgjørelse.

3/14
HØRING - FORSKRIFT OM ERSTATNING FOR TAP OG FØLGEKOSTNADER
NÅR HUSDYR BLIR DREPT ELLER SKADET AV ROVVILT
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune gir følgende høringsuttalelse på forslag til ny Forskrift om erstatning for tap
og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt:
Tynset kommune stiller seg positiv til deler av de foreslåtte endringer i forskriften. Det
vurderes som fornuftig og riktig at kravet til dokumentasjoner gjennom gjenfinning av
kadaver og vektlegging av dokumentasjonsgraden i prosent tones noe ned, mens
besetningsdata og skjønn rundt husdyrholdet skal vektlegges i større grad.
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Forslaget kan imidlertid tolkes slik at beitebrukerne tildeles et stadig større ansvar for
iverksetting av forebyggende tiltak og gjennomføring av statens rovviltpolitikk. Den politisk
vedtatte todelte målsettinga tilsier imidlertid at staten selv har et sjølstendig ansvar for å
iverksette forebyggende tiltak. Dette kan derfor ikke settes som et ensidig krav til
beitebrukerne.
Et fornuftig skjønn etter ny forskrift krever husdyrfaglig og landbruksfaglig kompetanse.
Behandling av søknader om skadeserstatning kan derfor med fordel legges til, eller utføres i
nærmere samarbeid med forvaltningsorganer som har ansatte med større grad av
landbruksfaglig kompetanse enn hva som synes å være tilfelle hos fylkesmannens
miljøvernavdeling i dag.
Prinsippene fra Krokanndommen og den tidligere Rendalsdommen må innarbeides både i
forvaltningens arbeid og i ny forskrift.
Erstatningsoppgjørene for sau drept av rovvilt i Tynset i årene 2008, 2009, 2010, 2011 og
2012 inneholder omfattende skjønnsmessige reduksjoner i erstatningsutbetalinger.
«Krokandommen» blir stående etter at staten har bestemt seg for å ikke anke. I følge denne
dommen har ikke staten adgang til «sjablongmessige» reduksjoner i erstatningene under
henvisning til normaltapsårsaker, så lenge staten ikke finner konkrete bevis for andre årsaker
enn rovdyr. Med henvisning til Krokandommen ber Tynset formannskap om en ny
gjennomgang av erstatningsoppgjørene for Tynset i årene 2008 til 2012.
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Signe Marit Lium:
Endring siste setning i innstillingen:
«Med henvisning til Krokandommen vil Tynset formannskap be om en ny gjennomgang
……. »
Forslaget fra Lium enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune gir følgende høringsuttalelse på forslag til ny Forskrift om erstatning for tap
og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt:
Tynset kommune stiller seg positiv til deler av de foreslåtte endringer i forskriften. Det
vurderes som fornuftig og riktig at kravet til dokumentasjoner gjennom gjenfinning av
kadaver og vektlegging av dokumentasjonsgraden i prosent tones noe ned, mens
besetningsdata og skjønn rundt husdyrholdet skal vektlegges i større grad.
Forslaget kan imidlertid tolkes slik at beitebrukerne tildeles et stadig større ansvar for
iverksetting av forebyggende tiltak og gjennomføring av statens rovviltpolitikk. Den politisk
vedtatte todelte målsettinga tilsier imidlertid at staten selv har et sjølstendig ansvar for å
iverksette forebyggende tiltak. Dette kan derfor ikke settes som et ensidig krav til
beitebrukerne.
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Et fornuftig skjønn etter ny forskrift krever husdyrfaglig og landbruksfaglig kompetanse.
Behandling av søknader om skadeserstatning kan derfor med fordel legges til, eller utføres i
nærmere samarbeid med forvaltningsorganer som har ansatte med større grad av
landbruksfaglig kompetanse enn hva som synes å være tilfelle hos fylkesmannens
miljøvernavdeling i dag.
Prinsippene fra Krokanndommen og den tidligere Rendalsdommen må innarbeides både i
forvaltningens arbeid og i ny forskrift.
Erstatningsoppgjørene for sau drept av rovvilt i Tynset i årene 2008, 2009, 2010, 2011 og
2012 inneholder omfattende skjønnsmessige reduksjoner i erstatningsutbetalinger.
«Krokandommen» blir stående etter at staten har bestemt seg for å ikke anke. I følge denne
dommen har ikke staten adgang til «sjablongmessige» reduksjoner i erstatningene under
henvisning til normaltapsårsaker, så lenge staten ikke finner konkrete bevis for andre årsaker
enn rovdyr. Med henvisning til Krokandommen vil Tynset formannskap be om en ny
gjennomgang av erstatningsoppgjørene for Tynset i årene 2008 til 2012.

4/14
HØRING - FORSKRIFT OM TILTAK FOR Å STANSE ELLER AVVERGE SKADE
FRA VILT
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune slutter seg i hovedsak til fremlagte forslag til Forskrift om tiltak for å stanse
eller avverge skade fra vilt. Det foreslås imidlertid å fortsette ordninga med at enkelte jaktbare
arter kan tas ut uten tillatelse på samme måte som i dag. Dette gjelder gråmåke, svartbak,
ringdue, gråtrost, rødvingetrost, skjære, kråke, ravn, hare, rødrev, røyskatt, mink, mår og
grevling. Artene har gode bestander og inntrykket er at det tas ut svært få dyr utenfor
jaktsesongen. Å fortsette med samme praksis vil ikke true overlevelsen av bestandene.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune slutter seg i hovedsak til fremlagte forslag til Forskrift om tiltak for å stanse
eller avverge skade fra vilt. Det foreslås imidlertid å fortsette ordninga med at enkelte jaktbare
arter kan tas ut uten tillatelse på samme måte som i dag. Dette gjelder gråmåke, svartbak,
ringdue, gråtrost, rødvingetrost, skjære, kråke, ravn, hare, rødrev, røyskatt, mink, mår og
grevling. Artene har gode bestander og inntrykket er at det tas ut svært få dyr utenfor
jaktsesongen. Å fortsette med samme praksis vil ikke true overlevelsen av bestandene.
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VEG- OG MATRIKKELADRESSERING - VEDTAK OM VEI- OG GATENAVN I
TYNSET KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
1. Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta forslag til vei- og gatenavn i Tynset
kommune slik de er fremlagt av oppnevnt navnekomite i vedlegg.
2. Forslag til endring av navn i enkelte boligfelt med mer, slik det fremkommer i dokument
99 i saken, vedtas.
3. Den videre prosessen med tildeling av enkeltadresser og skilting iverksettes.
Behandling:
Formannskapet la frem omforent forslag (endringsforslag med rød skrift):
Formannskapet sender forslag til vei- og gatenavn i Tynset kommune ut på høring med
følgende endringer:
Adressenavn
Brydalen boligfelt
Rudgjelen
Telneset boligfelt
Telnesmoen
Kvikneskole
Vollanveien
Ulset boligfelt
Ulsetløkka
Hovdsæterveien
Hobdsæterveien
Enga
Engen
Moanveien
Moanlangsætra
Moanlangsæterveien
Eggje Grava
Eggjegrava
Hokstad
Hokstadgrenda
Øverby
Øverbybakkan
Aumdalsveien
Tylldalsveien
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Beskrivelse
Fra Vestlibrua til Rud
Telneset boligfelt
Kvikne skole
Ulset boligfelt
Fra Brydalsveien til Hoppsætra
Fra Brydalsveien til Hobdsætra
Fra Øverby og sørover på vestsida i Tylldalen
Fra rv. 30 (Engestad) og sørover i Tylldalen
Vidsyn – Moan
Vidsyn – Moan, helt inn til gården til Arnt
Vangen
Fra Moan inn til Moanlangsætra
Fra fv. 30 til Gjelta
Fra fv. 30 til Grinda ova Hokstad
Fra fv. 30 (Engestad) til Klokkarstu
Fra fv. 30 (Oddheim) til Klokkarstu
Fra Søgardsvangan til Gravsåsen
Fra Søgardsvangan til veikrysset ved
Stortjønna
Fylkesveg 30 fra Sentrum til Rendalen grense
Fylkesveg 30 fra Sentrum til Rendalen
grense, unntatt strekningen Mossgrenda
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Olsberggrenda
Prestgardsveien
Ny: Gravsåsen
Ny: Mossgrenda

Fra fv. 30 til Svarteien
Fra veikrysset ved Stortjønna til Gravsåsen
Rv. 30 fra Vetltrøen til brua nord for
Tylldalen kjerke

Omforent forslag fra formannskapet enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet sender forslag til vei- og gatenavn i Tynset kommune ut på høring med
følgende vedtatte endringer (endringer med rød skrift):
Adressenavn
Brydalen boligfelt
Rudgjelen
Telneset boligfelt
Telnesmoen
Kvikneskole
Vollanveien
Ulset boligfelt
Ulsetløkka
Hovdsæterveien
Hobdsæterveien
Enga
Engen
Moanveien
Moanlangsætra
Moanlangsæterveien
Eggje Grava
Eggjegrava
Hokstad
Hokstadgrenda
Øverby
Øverbybakkan
Aumdalsveien
Tylldalsveien
Olsberggrenda
Prestgardsveien
Ny: Gravsåsen
Ny: Mossgrenda
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Beskrivelse
Fra Vestlibrua til Rud
Telneset boligfelt
Kvikne skole
Ulset boligfelt
Fra Brydalsveien til Hoppsætra
Fra Brydalsveien til Hobdsætra
Fra Øverby og sørover på vestsida i Tylldalen
Fra rv. 30 (Engestad) og sørover i Tylldalen
Vidsyn – Moan
Vidsyn – Moan, helt inn til gården til Arnt
Vangen
Fra Moan inn til Moanlangsætra
Fra fv. 30 til Gjelta
Fra fv. 30 til Grinda ova Hokstad
Fra fv. 30 (Engestad) til Klokkarstu
Fra fv. 30 (Oddheim) til Klokkarstu
Fra Søgardsvangan til Gravsåsen
Fra Søgardsvangan til veikrysset ved
Stortjønna
Fylkesveg 30 fra Sentrum til Rendalen grense
Fylkesveg 30 fra Sentrum til Rendalen
grense, unntatt strekningen Mossgrenda
Fra fv. 30 til Svarteien
Fra veikrysset ved Stortjønna til Gravsåsen
Rv. 30 fra Vetltrøen til brua nord for
Tylldalen kjerke

Møteprotokoll: Formannskapet

Side 7 av 7

