
REGLEMENT FOR NATURRESSURSUTVALGET 

 

Vedtatt i Alstahaug kommunestyre 15.02.99 sak 70/99 
 
 

§ 1 - VALG OG SAMMENSETNING 
 

Naturressursutvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. Minst 50 % av 
medlemmene skal være representert i kommunestyret. 
Naturressursutvalget velges av kommunestyret og valget følger den kommunale valgperiode. 
Kommunestyret velger leder og nestleder, jfr. Kommuneloven § 10 punkt 3. 
Hvis medlemmer av naturressursutvalget trer endelig ut eller får varig forfall, velges nytt 
medlem selv om det er valgt varamedlem. Er naturressursutvalget valgt etter reglene om 
forholdstallsvalg, skal det suppleres fra den gruppe som står bak den uttredende.. 
Jfr. Kommuneloven § 16 punkt 3. 
Trer lederen av naturressursutvalget endelig ut av organet, skal det velges ny leder, jfr. 
Kommuneloven § 16 punkt 4. 
 

§ 2 – ARBEIDSOMRÅDE 
 

Naturressursutvalget skal ha forvaltningsoppgaver knyttet til lovverket innen lov om viltet, 
lov om friluftslivet, lov om laksefisket og innlandsfisket og lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag, etter delegert myndighet fra kommunestyret. 
Forøvrig fastsetter kommunestyret selv området for naturressursutvalgets virksomhet. 
Naturressursutvalget kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av 
lov. Jfr. Kommuneloven § 8 punkt 3. 
 

§ 3 - OPPGAVER OG MYNDIGHET 
 

A. AVGJØRELSESMYNDIGHET 
 
Naturressursutvalget gjør vedtak innefor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i 
lov, gitt i medhold av lov, eller vedtatt av kommunestyret/formannskapet, herunder: 
 
Etter lov om vilt  
lovens § 7 - regulering av utbygging og annen virksomhet i viktige viltområder 
§ 8 - ferdselsregulering i utmark 
§ 16 - fellingstillatelse til hjortevilt og bever - minsteareal 
§ 17 - rettet avskyting og andre vilkår for felling 
§ 18 - grunnlaget for minsteareal 
§ 29 - retten til jakt i sameiestrekning 
§ 37 - sammenslåing til felles viltområde 
§ 38 - sammenslåing for å oppnå minstekravet for storviltjakt 
§ 51 - skuddpremier 
§ 55 – dressurområde 
 
etter lov om friluftslov 
- ta avgjørelse og gi uttalelser etter lov om friluftslivet. Naturressursutvalget skal etter lovens 
§ 23 ha rett til å opptre og i tilfelle reise søksmål på vegne av allmennheten i alle saker av 
interesse for friluftslivet. 



 
etter lov om laksefisket og innlandsfisket 
- ta avgjørelser og gi uttalelser etter lov om laksefiske og innlandsfiske 
 
etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
- naturressursutvalget har myndighet etter §§ 5,6 og 7 i forskriften 
 
Naturressursutvalget har ansvaret for miljøarbeid i kommunen. 
- Med miljøarbeid i denne sammenheng menes sektorovergripende miljøvern og 
naturressursforvaltning, herunder forurensningssaker, gjenbruk og gjenvinning, 
forbrukerspørsmål, nærmiljø,  
natur-, kultur- og ressursvern, vilt-, fisk-, og friluftsforvaltning. 
 
Øvrige oppgaver: 
- Fremme miljøsaker av prinsipiell eller omfattende karakter. 
- Vurdere kommunens samlede miljøverninnsats. 
- Vurdere rutiner for behandling av miljøspørsmål og miljøkonsekvenser. 
- Intern og ekstern kunnskapsformidling og miljøinformasjon 
- Være kommunes uttalelsesorgan i miljøsaker 
- Ta opp miljøspørsmål til debatt. 
- Naturressursutvalget skal ikke behandle miljøsaker som angår kommunes eksisterende drift 
eller tjenestetilbud med mindre det er snakk om en større endring eller endringer som strider 
mot vedtatte sektor - eller delplaner med konsekvenser for miljøet. 

 
§ 4 - ØVRIGE OPPGAVER   

 
Natrurressursutvalget skal føre kontroll med at vedtak innenfor eget arbeids- og 
ansvarsområde blir gjennomført. 
 

§ 5 - NATURRESSURSUTVALGETS MØTER 
 

a) Naturressursutvalget skal ha møte når leder finner det påkrevet eller når minst 3 
medlemmer krever dette. 
b) Naturressursutvalget innkalles normalt med 8 dagers skriftlig varsel. 
Saksdokumentene sendes til medlemmer og varamedlemmer samt til alle andre med 
møterett. 
c) Naturressursutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene  
er tilstede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens 
stemme avgjørende. 
d) Det skal føres møtebok. Utskrift av møteboka sendes til medlemmer/varamedlemmer av  
naturressursutvalget, ordfører samt andre som har møterett. 
Naturressursutvalget utpeker i møtet 2 representanter til å undertegne møteboka. 
e) Møtene holdes for åpne dører, men lukkes ved behandling av saker unntatt fra offentlighet. 
Medlemmer/varamedlemmer har taushetsplikt, jfr. Lov om personvern. 
 

§ 6 - SEKRETARIATETS OPPGAVER 
 

Administrasjonssjefen eller dennes stedfortreder har sekretariatsfunksjonen for 
naturressursutvalget, møte- og talerett. Sekretariatet kan i samråd med leder innkalle andre 
som man finner det ønskelig/nødvendig å rådføre seg med. 



§ 7 
 

DETTE REGLEMENT GJELDER BARE I DEN UTSTREKNING DET IKKE ER I STRID 
MED LOV, ELLER FORSKRIFTER GITT I MEDHOLD AV LOV. 
 


