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Svar: 

 

Viser til epost datert 15.06.2020 fra kommunestyrerepresentant Harald Evanger – 

interpellasjon beitekonflikten i området Kjellerskogen. 

 

Hundekjørerlaget fikk tidlig på 2000-tallet avtale med Statskog om hundetrening i 

Kjellerområdet. Antall hundekjørere og antall hunder var da ikke så mange. Etterhvert har 

antall kjørere og antall hunder økt. Noen har også kjøpt eiendom og etablert seg med 

hundekjøring i dette området de siste årene. Hundekjøring brukes både innenfor fritid, sport 

og næring i området. 

  

Fra omtrent år 2015 har kommunen fått henvendelser om konflikter knyttet til hundekjøring 

og beitenæringa. Det har vært mange møter om saken. Ordfører og varaordfører var sterkt 

involvert i saken i forrige periode. Det har vært prøvd med bruksavtale mellom bøndene og 

hundekjørerlagt. Den fungerte en kort periode. Etter det har det ikke vært mulig å finne noen 

minnelig løsning mellom partene. Partene har også anmeldt den andre part til politiet. Politiet 

har vært i samtaler med partene og med kommunen. 

  

Det ble jobbet med et forslag om å regulere området i Bergskog, for å flytte all 

hundekjøreraktivitet dit. Dette strandet på grunn av stor motstand fra naboer i området. 

Planforslaget ble derfor trukket av miljø-, plan- og utviklingsutvalget. 

  

Etter lange drøftinger med Statskog, ble de positive til å åpne området Tørfossmoen for 

hundekjøreraktivitet. De satte som klausul at områdene Bergskog og Kjelleren måtte stenges 

med forskrift. Forslag til kommunal forskrift om hundekjøring ble lagd, men ble nedstemt av 

miljø-, plan- og utviklingsutvalget. Utvalget ba ordfører finne en mekler, noe som viste seg å 

ikke være mulig. Ordfører ba da utvalget om å ta saken opp på nytt. I dette siste møtet i 

utvalget den 10.10.2019 ble politiet, partene og Statskog som grunneier invitert for å 

redegjøre for sitt syn. Etter disse redegjørelsene gjorde miljø-, plan- og utviklingsutvalget et 

enstemmig vedtak om at utvalget ikke ønsker en kommunal forskrift mot kjøring med 

hundespann, da utvalget ikke anser denne forskriften for å være riktig verktøy for å løse denne 

konflikten som utvalget anser for å være av privatrettslig karakter. Utvalget henstilte partene 

til å ta opp bruksavtalen fra 2015 med de nødvendige endringer og oppdatering som skal til 

for å gjøre situasjonen akseptabel. 

  

I 2020 kom det brev fra Bonde og småbrukarlagets advokat som mente det var gjort flere feil 

og at saken måtte tas opp på nytt. Brevet ble lagt som referatsak til driftsutvalget i mai 2020. 

Det ble fremmet forslag i møtet at saken skulle tas opp på nytt, men det falt med to stemmer, 

fem stemte mot. 

 

Kommunen skal selvsagt bidra i alle saker der vi kan til at våre innbyggere har det bra, men 

ordfører er ikke at den oppfatning at kommunen skal opptre som rettsvesen i diverse 

konflikter. Til det har vi eksisterende instanser som tar seg av.  

 

Ordfører anser absolutt ikke denne saken for å dreie seg om reiselivsnæringa satt opp mot 

beiteretten.  

 



Etableringer av store hundegårder i boligfelt har så vidt ordfører vet ikke vært drøftet, for 

denne saken har dreid seg om aktiviteten hundekjøring som hovedutfordring. Saken har vært 

nedstemt i miljø-, plan- og utviklingsutvalget i forrige periode og av det nye driftsutvalget 

inneværende periode. Ordfører viser til vedtatte vedtak i saken og anser saken som avsluttet 

fra kommunens side. 

 

Hilde Nyvoll, ordfører Nordreisa kommune 

 


