Deanu gielda - Tana kommune

Utvalg:
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Dato:
Tidspunkt:

Møteinnkalling

Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget
Rådhussalen, Tana Rådhus
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Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til
postmottak@tana.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

26. mai 2014

Ulf Ballo
Leder
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

PS 25/2014

Godkjenning av innkalling

PS 26/2014

Godkjenning av saksliste

PS 27/2014

Godkjenning av protokoll fra 01.04.2014

PS 28/2014

Klage på vedtak av 01.04.14, saksnr. 14/2014 - videre
oppfølging av forurensningssak ved gbnr. 10/48
(trehaug)

2011/1695

PS 29/2014

Forskrift om skuterløyper i Tana kommune: søknad til
Fylkesmannen om forskriftsendring.

2013/2319

PS 30/2014

Cecilie Hansen - søknad om støtte fra
primærnæringsfondet - søknad om tilskudd til
utdanning/tilleggsnæring i landbruket.

2014/126

PS 31/2014

Marie Jelti - Søknad om støtte fra
primærnæringsfondet - Melkekvote

2014/1106

PS 32/2014

Markus Heiberg -Søknad om støtte fra
primærnæringsfondet - Melkekvote

2014/1022

PS 33/2014

Stine M Jelti - Søknad om støtte fra
primærnæringsfondet - Melkekvote

2014/1105

PS 34/2014

Tormod Nilsen - Søknad om støtte fra
primærnæringsfondet -Melkekvote

2014/1103

PS 35/2014

Mari Trosten og Sven Andersen - Søknad om støtte
fra primærnæringsfondet - Melkekvote

2014/1102

PS 36/2014

Harald Persen - Søknad om støtte fra
primærnæringsfondet - Melkekvote

2014/1101

PS 37/2014

Navet Doallu - Søknad om støtte fra
prmærnæringsfond - Nydyrking

2014/1104

PS 38/2014

Per A. Holm - Søknad om støtte fra
primærnæringsfondet - Nydyrking

2014/1235

PS 39/2014

Nils Arvid Guttorm -Søknad om støtte fra
primærnæringsfond - Nydyrking

2014/392

PS 40/2014

Gjermund Skøien Varsi - søknad om støtte fra
primærnæringsfondet - kjøp av gård

2013/2814

PS 41/2014

Bård Mathisen - søknad om støtte fra
primærnæringsfondet - kjøp av gård

2014/933

PS 42/2014

Esther Utsi - søknad om støtte fra
primærnæringsfondet - kjøp av gård

2013/1252

PS 43/2014

Leif Erik Varsi - søknad om støtte fra
primærnæringsfondet - kjøp av gård

2014/1035

PS 44/2014

Tor-Ørjan Store - Søknad om støtte fra Tana
primærnæringsfond

2014/1114

Side 3

Arkivsaksnr

PS 45/2014

John Olav Guttorm - Søknad om tilskudd fra Tana
primærnæringsfond

2014/1109

PS 46/2014

Referatsaker/Orienteringer - MLU 030614

2014/179

RS 15/2014

Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for
region 8 den 21.03.2014

2014/91

RS 16/2014

Tilsagn på søknad om tilskudd til vilttiltak 2014 Tana kommune - Migrasjon, populasjonsutvikling og
forvaltningsformål

2014/158

RS 17/2014

Finansiering av interkommunale skadefellingslag for
rovvilt

2008/1699

RS 18/2014

Oversendelse av referat fra bestandsplanmøtene for
elgstammen i Tana/Varanger

2010/1983
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PS 25/2014 Godkjenning av innkalling
PS 26/2014 Godkjenning av saksliste
PS 27/2014 Godkjenning av protokoll fra 01.04.2014
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

K23

Arkivsaksnr:

2011/1695-83

Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget

Utvalgssak
28/2014

Møtedato
03.06.2014

Klage på vedtak om videre oppfølging av forurensningssak på gbnr. 10/48
Vedlegg
1 Klage på vedtak av 01.04.14
Rådmannens forslag til vedtak
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) opprettholder sitt vedtak av 01.04.2014, saksnr.
14/2014. Klagen oversendes Fylkesmannen i Finnmark for behandling.
Det påminnes om at ansvarlig forurenser må etterfølge pålegget selv om det foregår
klagebehandling. Pålegg om opprydding ved gbnr. 10/48 i Båteng av 26.10.2012 er dermed
fortsatt aktivt og gjeldende.
Begrunnelse:
MLU kan ikke finne at det er anført momenter i klagen som betinger omgjøring av sitt vedtak av
01.04.2014, saksnr. 14/2014.
Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Biras-, eanadoallo- ja meahcástanlávdegoddi (MLU) doalaha mearrádusas
01.04.2014, áššenr. 14/2014. Guoddalus lágiduvvo Finnmárkku Fylkkamánnái loahpalaš
meannudeapmái.
Muittuhat ahte nuoskkideami ovddasvástideaddji ferte čuovvut gáibádusa vaikko vel
guoddalusášši lea ođđa meannudeamis. Danne lea čorgengáibádus, mii mearriduvvui
26.10.2012 ja mii guoská opmodahkii gbnr. 10/48 Fanasgiettis, ain fámus.
Vuođustus:
MLU ii oainne ahte guoddalusas leat ovdanboatan ákkat mat dagahit ahte ferte rievdadit
mearrádusas dahkkon 01.04.2014, áššenr. 14/2014.
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Saksopplysninger
Saken gjelder klage på vedtak av 01.04.14, saksnr. 14/2014. Vedtaket omhandler videre
oppfølging av forurensningssak – trehaug – ved gbnr. 10/48 i Båteng. Vedtaket i sin helhet lyder
som følger:
”Ansvarlig forurenser skal jf. forvaltningslovens § 16 forhåndsvarsles om at dersom
pålegg om opprydding gitt i brev av 26.10.2012 ikke følges opp, vil kommunen ilegge
Hjalmar Hansen løpende tvangsmulkt på kr. 2000 per uke inntil det ulovlige forholdet
opphører. Frist for å etterfølge pålegget settes til innen kl. 12:00 den 30.05.2014.
Ansvarlig forurenser skal gis frist for uttalelse til innen kl. 12:00 den 17.04.2014.
Rådmannen gis delegert myndighet til å vurdere saken dersom det foreligger uttalelse.
Dersom fristen for opprydding ikke overholdes gis rådmannen herved fullmakt til å fatte
vedtak om løpende tvangsmulkt med hjemmel i forurensningslovens § 73 etter beløp satt
av MLU på 2000 kr. per uke inntil det ulovlige forholdet opphører. Rådmannen gis også
fullmakt til å administrere den løpende tvangsmulkten. Herunder ligger fullmakt til å
revurdere løpende tvangsmulkt og fatte avgjørelse om det eventuelt er nødvendig for
kommunen å vedta andre tiltak. Dersom det er nødvendig for kommunen å vedta andre
tiltak skal saken tilbake til MLU for behandling.
Begrunnelse:
Pålegg om opprydding av haug med tremateriale og div. andre gjenstander ved gbnr.
10/48 gitt i brev av 26.10.2012 er ikke etterfulgt.
Klagen er fremsatt i brev av 23.04.14, mottatt her den 28.04.14, av ansvarlig forurenser i
forurensningssaken Hjalmar Hansen. Klagen vedlegges i sin helhet. Rådmannen vil her kun
fremstille en sammenfattet versjon av klagens innhold:
1. Uriktige opplysninger fra saksbehandler som grunnlag for vedtaket. Rådmannen antar
påstanden begrunnes i de tre neste avsnittene i brevene som omtaler:
At det ikke er påvist impregnerte materialer eller andre forurensningsfarlige gjenstander.
Dette settes i sammenheng med at siste befaring utført mens det enda var snø på bakken.
Til sist at materialene skal gjenbrukes og dermed ikke er søppel.
2. Kommunen har ikke vurdert MLU-leders habilitet. Klager følger opp med at kommunen
ikke har tatt til følge eller besvart habilitetsinnsigelser i tidligere klager.
3. Fylkesmannen har vurdert habilitet, men viser kun til LBT som forening og ikke til
enkeltpersoner i MLU’s direkte økonomiske interesser av deres virke i TF. Dette i lys av
at Hansen gjennom LBT er i nåværende rettsprosesser for å frata disse enkeltpersonene
deres verv i TF.
4. Saksbehandlers ugildhet.
5. Klager ber om omgjøring av vedtak om tvangsmulkt og frafall av påløpt mulkt.
Vurdering
Klagens gyldighet
Vedtak som påklages ble tilsendt Hjalmar Hansen den 02.04.2014. Klagefristen er 3 uker og
regnes fra den dagen da brevet kom frem til påført adressat. Klager har opplyst at han mottok
vedtaket den 07.04.2014.
Klagen ble mottatt av kommunen den 28.04.2014, som er 3 uker etter brevet var mottatt.
Kommunen regner derfor klagen for å være fremsatt i tide innenfor klagefristen og til det
forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Klager er vedtakets påførte adressat og har følgelig
klagerett.
Klagens innhold
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Rådmannen gjør sin vurdering i punkter slik klagens innhold er oppført i saksopplysningene.
1. Rådmannen vil ikke gå nærmere inn på begrunnelsen for å kreve opprydding hva gjelder
tolking av hva som er søppel og skjemmende all den tid pålegget ble gitt den 26.10.2012
og klagefristen på dette vedtaket har gått ut.
Siste befaring som ble gjort var tilfredsstillende i forhold til at rådmannen fikk bekreftet
at trehaugen fortsatt var der i like stort omfang som før og tilsynelatende urørt.
Rådmannen har fortsatt ikke til denne dag mottatt noen kvitteringer fra Hansen på at det
er foretatt noe opprydding. Bevisbyrden ligger hos forurenser på dette tidspunkt.
2. Klager har tidligere fremstilt klage hvor det habilitetsspørsmål er blitt stilt til MLU-leder
Ulf Ballo og MLU-medlem Helge Samuelsen. Kommunen har behandlet den gang
spørsmålet som underinstans uten å endre vedtaket som ble påklaget og oversendte
klagen til Fylkesmannen for behandling i tråd med Forvaltningsloven.
Hansen mottok den gang kopi av oversendelsesbrevet med kommunens behandling av
klagen, brev av 02.08.2013. Hansen har dermed blitt holdt fortløpende orientert.
Rådmannen presiserer at også Fylkesmannen har med at Ballo og Samuelsen ikke er
inhabile i saken. Rådmannen kan ikke se at det har skjedd noen endringer som tilsier at
det er behov for å behandle et habilitetsspørsmål på nytt pr. dags dato.
3. Rådmannen vil ikke gå inn på den overordnede klageinstansens vurderinger eller metode
for vurdering. Klagers anførsler er i dette tilfellet uvesentlig da Fylkesmannens
vurderinger omtales i et helt annet vedtak enn det som nå påklages.
4. Klager har ikke begrunnet sin påstand om saksbehandlers ugildhet. Denne påstanden
oppstår i brevet i en bisetning på slutten av et kapittel som omhandler Ballo og
Samuelsens og inhabilitet. Rådmannen kan derfor ikke se hva som er bakgrunnen for en
slik påstand. Like fullt kan rådmannen si at saksbehandleren ikke kan erklæres ugild da
hun ikke innehar noe myndighet. Myndigheten til enhver tid i denne saken tilligget MLU
og rådmannen ved delegert myndighet.
5. At klager ber kommunen omgjøre vedtak om tvangsmulkt mener rådmannen må bero på
en misoppfatning. MLUs vedtak av 01.04.2014 er ikke et vedtak om tvangsmulkt, men
gir delegert myndighet til rådmannen med føringer på hvilke tiltak som skal iverksettes
dersom forurenser ikke følger opp pålegget om opprydding av 26.10.2012. Forurenser
har mottatt forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt som følger av MLUs vedtak. Det
er ikke klageadgang på forhåndsvarselet da det ikke er et vedtak.
Rådmannen antar at klager egentlig mener å be om at kommunen omgjør sitt vedtak av
01.04.2014, saksnr. 14/2014.
Videre er den påløpte mulktens klagefrist gått ut, samt klagebehandling ferdig og avslått
ved endelig vedtak fattet av Fylkesmannen. Forurenser har ikke etterfulgt pålegget og
rådmannen kan dermed ikke se noen grunn til å vurdere å trekke den påløpte mulkten.
Dette styrkes av at det ved oppfølging av pålegget på ny legges opp til tvangsmulkt som
tiltak dersom ikke pålegget etterfølges.
Ut i fra dette mener rådmannen at klagens innhold ikke fremstiller ny informasjon som
gir grunnlag for omgjøring av det påklagde vedtaket.
Konklusjon
Rådmannen kan ikke finne noe i klagers argumenter som tilsier at Miljø-, landbruks- og
utmarksutvalget (MLU) skal endre sitt vedtak av 01.04.2014. Rådmannen anbefaler derfor at
MLU opprettholder sitt vedtak og at klagen oversendes til Fylkesmannen for behandling.
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Herunder kan ansvarlig forurenser med fordel minnes på at han må etterfølge pålegget selv om
det foregår klagebehandling.
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Hjalmar Hansen
Fanasgieddi
9845 DEATNU-TANA
23.04.2014
Deanu gielda —Tana kommune
Rådhusveien 24
9845 DEATNU-TANA
Klage på vedtak av 01.04.14, saksnr 14/2014
Viser til kommunens brev av 02.04.2014, som jeg mottok mandag 07.04.2014. Jeg legger til grunn at
protokollen fra møtet godkjennes, og vil med dette klage på vedtaket.
Vedtaket er fattet på bakgrunn av uriktige opplysninger fra saksbehandler, og kan følgelig ikke være
gyldig.
Siste befaring på min eiendom er gjennomført i januar 2013. Denne ble gjennomført når det var snø
på eiendommen, og det ble derfor ikke påvist impregnerte materialer eller andre forurensingsfarlige
gjenstander.
Jeg stiller meg derfor uforstående til vedtaksgrunnlaget som Miljø, landbruks, og Utmarksutvalget
(MLU) har hatt når de fattet dette vedtaket.
Saksbehandler viser til lokalitet 3, og beskriver dette som en søppelfylling. Dette bestrider jeg helt, og
vil be om at dette verifiseres. Dette er en stabel av materialer for sortering. Deler av dette skal
oppbevares i låve, annet skal brukes til røykelavvo av fjøler (suovasgoahtti/fiellugoahtti).
Viser også til min klage av 19.12.13. Kommunen har ikke vurdert MLU-leders habilitet til å behandle
min sak, og ved møtet den 01.04.14 ble dette heller ikke tatt opp av møteleder. Jeg legger ved min
klage av 19.12.13. Jeg vil særlig vise til forvaltningsloven $ 6:
Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans
upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap
eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges
vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.
Jeg vil her vise til at kommunen ikke har tatt til følge eller på noen måte besvart mine
habilitetsinnsigelser i tidligere klager. Fylkesmannen har vurdert habiliteten, men viser kun til LBT
som en forening. Saken er at Ulf Ballo (leder) og Helge Samuelsen (medlem) i MLU har direkte
økonomiske interesser av deres virke i TF (Tana fiskeforvaltning), samtidig som vi er parter (jeg
gjennom LBT)i nåværende rettsprosesser for å frata dem vervene i TF. Dette innebærer at de umulig
kan være habile i behandlingen av saken mot meg. Jeg har ingen tillit til at deres behandling av saken
er ugild, ei heller saksbehandlers ugildhet.
Jeg vil be om omgjøring av vedtak om tvangsmulkt og frafall av påløpt mulkt, jmf. forvaltningslovens
$ 35, og sløyfes helt da grunnlaget er uriktig.
Med t.f.)ijirn
Hj lmar

anse
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HjalmarHansen
Fanasgieddi
9845 Deatnu-Tana

19.12.13

DeanuGielda—Tanakommune
Rådhusveien24
9845 Deatnu-Tana
Klagepå vedtak om tvangsmulkt
Visertil kommunensbrevav 03.12.2013,som vari hendehosmeg09.12.2013,og vil med
detteklagepå vedtaket.
Jegvil meddetteklagepåvedtakavMiljø-,landbruks-og utmarskutvalget
(MLU)den
03.12.2013,saksnr.68/2013omå væreugyldig.
Vil meddette,somtidligerepåpekti klageav 25.07 2012,hevdeatlederi utvalget Ulf Ballo
og utvaIgmedlemHelge Samuelsenerinnhabiletil å fattevedtaksomgjeldermeg og mine
forhold.
Dettebegrunnerjeg medatTanavassdragets
fiskeforvaltning , TF,skulleuberettigetfratameg
02 Ulf
garnfiskeretten
i 2012, SomkjenterHelgeSamuelsenlederi Tf s forvaltningsstyret
Balloermedlemi detsammestyret.
sakersomangårmegeratda
Det som jeg mener ytterligere gjør disse to ugildå behand?,:,3
Laksebreveierforeninga
i 2012vedtokpå Sirmametethvordetble gjortvedtakomå skifteut
alleLBTmedlemmerfraTF'sstyreinkludertovenfomevntemedlemmerHelge Samuelsen og
Ulf Ballo.Jeg varen avprotokollunderskriverne
fradettemøtet.
Jegvil meddettehevdeatnevnteMLUvedtakikkeerå oppfattesomgyldigevedtak.
Nå ernevntestridom devalgterepresentanter
havneti retten.Representantene
Ulf Balloog
HelgeSamuelsenersomkjentmotparter
til oss Laksebreveiere
og hvoruskikketheternevnti
domspremissene.Sliksetterde innhabileog kansåledesikkeværemedpå å fatteet gyldig
vedtakforTanakommunesomangårmeg.
Detsomogså erbemerkelsesverdig
erdenurimeligetidsfristen01.05.2014og deter
påfallendeunderligmeden fristmidti vinterhalvåret
slikatdetnærmesterumuligå eventuelt
etterkommmede urimeligekravene.
Vil ogsånevneatved lokalitet3 såharjeg fiernetdetsomblehevdetå værefarligavfall,ved
plankestabelen.Den erhellerikkesynligfravegenpå noensomhelstmåte.Derhartidfigere
værtoppbevartgårdensløsøreog divergetingtil eventuellgjenbruk.
HåpertneddOtteat minklagetastil følge og atjeg fåren ny forlengetfriSttil 30.09.2014forå
utføreryddearbeidetog ta varepå detjeg kanha til gjenbruk.Jegvil bg hevdeatkommunen
visertil feil lovanvendelsevedå vise til§ 28 og §7 somikkekananvendesmotinegom
nevnteoppbevaringavgårdensløsøreog andrebrukbarenyttegjendstander.
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Viser og til min klage av 02.07.2012 som kommunen fortsatt ikke har realitetsbehandlet og
•
besvart meg skriftlig. •
Det er og beklagelig at saksbehandlinga er gjennomført ugunstig overfor meg og nevner bl.a.
åt befaringa gjøres om vinteren, januar 2013 med bl.a meterdyp snø. Denne befaringa danner
grunnlaget for det nye urimelige kravet og tvangsmulgt som nå er øket til kr 45.000,-.
Det er også for meg underlig at saken ble sendt til n behandling i -MLU uten atjeg ble
innformert om dette.
Håper med dette at min klage tas til følge og at jeg får en mer rimelig tid til å utføre
ryddearbeidet med ny frist ut september måned 2014 som kan gjennomføres om sommeren.
Jeg vil fortsatt påpeke at det fmnes ikke noe miljøfarlig avfall på gården.

Med hilsen

l‘a mar Hansen
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SIS-FINNMÅRKKUDIGGEGODDI- INDREFi4NMARK TINGRETT

e
Avsagt:

17.09.2013 i Sis-Finnmårkkudiggegoddi Indre Finnmark
tingrett,

Saksnr.:

13-096735TV1-INFI

Don,mor:

Ingrid Røstad Fløtten, tilkait etter domstodoven§ 19,
annet ledd

Saken gjelder:

SpørsmåI om det er foretatt gtldig valg av medlernmer til
Tanavassdragets fiskeforvaltning.

Laksebreveiere i Tanavassdraget AL

Advokat Benny Solheim

mot
Tanavassdragets Fiskeforvaltning

Ingen beg~snInger

Advokat Herman Roksund

i adgangeri til offentlig gjengivelse
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Retten må så ta stilling til om det som skjedde forut for og under fellesmøtet 25. april2013
er i samsvar det det som må kunne oppstilles som krav til en ryddig prosess. Av
kunngjøringen framgikk det at det kun var én sak til behandling,nemlig "Suppleringsvalgav
en personlig stedfortreder fra Tana og to personlige stedfortrederefra Karasjok, med
valgperiode frem til høsten 2015". Når det under møtet blevedtatt en annen dagsorden,
innebærer det at de fiskeberettigede som ikke var til stede,ikke fikk anledning til å brukesin
rett til å delta i debatten og ved avstemmingene, fordi de med bakgrunn i innkallingenmåtte
kunneanta at dagsorden var satt. Dette må anses å være i stridmed retten etter fprskriften
§ 8 til å være med på å ta stilling til om det var grunnlagfor å skifte ut noen elleralle
medlemmer, og deretter delta i valg av slike dersom grunnlagfor ntskifting forelå.
Saksøkeren hevder at det ikke forelå et lovlig valgt styrenår tre medlemmer haddetrukket
seg. Selv om dette skulle være tilfelle, kan det ikke medføre at innkallingen må forståsslik
at det framgikk Idart at alle medlemmer og stedfortredereskulle skiges ut. Selv om begrepet
"suppleringsvali ikke framgår av forskriften, er det et vanhg begrepesomde tleste kjermer
og som betyr at man velger nye representanter dersom de allerede valgte av ulike årsaker
forlater sine verv. Idet det i innkallingen var særskilt nevnt at det skulle velges tre personlige
stedfortredere, måtte de fiskeberettigede som leste denne,kunne legge dette til grunn. Selv
om mange av de fiskeberettigede kan ha vært orientert om at dagsordenkunne bli endret,
kan det ikke slås fast at alle de fiskeberettigede har hatt slik kumiskapog dermed mulighet
til å ivareta sine rettigheter etter •forskrifien.§ 8. Det framgikk heller ikke av hjeniftesiden til
Tanavassdragets fiskeforvahning at dagsorden kunne bli en annenenn den som framgikk av
innkallingen.
Det kan etter dette ikke legges til grunn at protokollen fra fellesmøtet25. april 2013,
undertegnet av Jan Olaf Varsi og Odd Tobiassen, er gyldig.Det innebærerat vedtaket om
valg ikke er bindende for Tanavassdragets fiskeforva1tning,og det innebærerat det må
innkalles til nytt fellesmøte.
Retten tar etter dette ikke stilling til i hvilke tilfeIler medlemmer aVTanavassdragets
fiskeforvaltning kan skifies ut i funksjonsperioden,jf. forskriften § 8 tredje ledd.

Sakskostnader
Sakswiceren hbirAtt medhold av batydni*

uten kvinne saken. IkettPaifinner

tvisteloven

§ 20-3 kommer til anvendelse; slik at saksøkte pålegges å erstatte saksøkerens
sakskostnader. Det foreligger turtgtveiende grunner som tilsieren slik løsning. På bakgrunn
av utvildingen forut for fellesmøtet i april 2013, måtte det være vel kjent for
Tanavassdragets fiskeforvahning at et forholdsvis stort antallfiskeberettigede menteat det
forelå grunnlag for å skifte ut de medlemmene som var valgt av fellesmøtet i 2011. Hjemmel
for utskifting følger av forskriften, og det var da lite lojalt både overfor de fiskeberettigdeog
i forhold til forskriftens bestemmelser å utmlateå sette sak vedrørende dette temapå.
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Forskrift om skuterløyper i Tana kommune: søknad til Fylkesmannen om
forskriftsendring.

Rådmannens forslag til vedtak
1. Tana kommune søker Fylkesmannen i Finnmark om endringer i gjeldende Forskrift om
snøskuterløyper, Deanu gielda - Tana kommune, Finnmark (FOR 2013-01-23 nr. 48)
(endringer i gjeldende forskrift er merket med fet skrifttype/forklaringer er gitt i kursiv).
Løyper hvor det ikke er endringer i forhold til dagens forskrift er ikke tatt med nedenfor.
Løype 2A: Sirbmá-Bajimuš Lavdnjušjávri
Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over
E6- opp jordbruksveien- over Njuorggánjávri- nordvestover nord for høyde 355-nordover
langs skoggrensa- over Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til
Gurtejávri nordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover
til Gaskamuš Lavdnjušjávri- Bajimuš Lavdnjušjávri (gjeldende trase).
Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over
E6- opp jordbruksveien- over Urraoaivi og Gáritoaivvit- langs bekkedrag til
Juvrritjàvri- over Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til Gurtejávrinordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover til
Gaskamuš Lavdnušjávri-Bajimuš Lavdnušjávri (alternativ trasé/omstikkingsløype).
Løype 3A (Båteng- Gurteluobbal)
Fra Tanaelva ved Ámmonsátku, over eiendom 10/26 og 10/1/30, krysser hovedveien og
kjører langs sti/traktorspor over Erkkeoaivi- Erkkeláddut- nord for Erkkejávrit etter
etablert spor- nordvestover over Láddelašjávrrit- over Gárčojávri-nordvestover til løypa
møter traktorvegen- etter traktorveg- sør for Sáttomiellevuovdi – nordvest til Gukhesjávri
og til krysningspunkt med løype 3 C ved Gárppejohka- over Gárppejohka til Soavveljávri-
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over høyde 244 og 267 ved Oađašanalaš- langs og over Gurtejohka- til løype 2A ved
Gurteluoppal.
Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis)
Fra Tanaelva opp Masjokelva- under brua rv 98- opp fra elva til snuplass på Nordnesvegen
videre langs Masjokvegen til enden av vegen- sørover ved høyde 215- vestover på
nordsiden av Spierkovárri- sørover i dalbunnen til kraftlinjen- etter kraftlinja til
Duolbajávri- nordvestover til Bovčča-Geassájávri- vest til Geassájávri (Sommervann)- sør
for Luomenjárga-rett linje til høyde 248- krysser Juggidája 500 meter sør for
Čieggaluobbalat (215)- til Čieggajohka og langs denne til sørenden av Mohkeluobbalatvestover mellom høydene 295 og 294- over til Njukčajávri (Svanevann)- sørvest til
kraftlinja- etter kraftlinja til kommunegrensen ved Stuorra Ilis.
Løype 7 (Ifjordfjellet):
Fra Storelva til kommunegrense Gamvik.
Løype 9 (Tanaelva)
Tanaelva fra munningen til kommunegrense Karasjok.
Avstikker fra Tanaelva nord for Tana bru ved kommunalt renseanlegg til parkeringsplass
ved Tana hotel/campingplass.
Avstikker fra Tanaelva sør for Tana bru ved Sieddajohka- over E6- til Tana
hotel/campingsplass.
Løype 10 B (Riidoveai- Geresjávri)
Deler av løype 10 A utgår og slås sammen med 10 BØ:
Fra parkeringsplass ved rv 890 vest for Riidovei bru- over Čammájohjávrrit- felles trasé
med 13 B i 1,4 km- vestover nord for Loamoaivi- sørover langs Mielkeveaijohka- videre
sørover langs Čammájohka- opp til Geresjávri på vestsida av bekken. Avstikker
Mielkeveaijohka til Mielkeveaijávri.
Løype 10 A (Čámmájohka- Hearrágorsa)
Resterende deler av løype 10 A slås sammen med løype 13 i Austertana:
Fra utløp av Čammájohka- langs fjordbunnen til Bil og Maskin- felles trasé med 13 B
til Hánájohka- videre østover til Hearrágorsa.
Løype 10 C i gjeldende forskrift utgår
Løype 13 (Luftjok- Boatka)
Fra Tanalelva via Søndre Luftjok til Goikejohka- Luftjokdalen- Boatka.
Løype 13 B (Austertana- Stjernevatn- Berlevåg grense):
Fra Bil og maskin i Austertana- Øvre Leirpollen- krysser E6 ved Enok Smelror- over
Julelva- langs gammelriksvei til Gakcajohka-langs sperregjerde til kryss høyspentlinjelangs høyspentlinja ca 2 km og deretter i nordøstlig retning opp Čammájohkdalen til løype
10 A vest for Čammájohjávrrit. Løypa har felles trasé med 10 A til Čammájohjávrrit,
deretter langs Riiduveaijávrrit under Hagŋalančearru til rv 890- krysser rv 890- til
Fáhccabealjohka via Guorruláttu (Tørrvatnet) og over Nástejávri (Stjernevann) mot
kommunegrensen til Berlevåg kommune.
Løype 14 (Alleknjarg- Skálvejávri)
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Alleknajrg over Seibos (høyde 296)- ned til Savetjávri og videre til Skálvejávri
(eksisterende trasé).
Alleknajarg- langs bekkedrag sør for Jussávađđa- Suoidnoaivi- Savetjávri- og videre til
Skálvejávri (alternativ trasé/omstikkingsløype).
Det vises til høringsdokument og sakspapirer for begrunnelse av endringsforslagene,
inkludert vurderinger etter naturmangfoldsloven for hvert enkelt nye traséforslag. Nye
traséer er foreslått utifra en helhetlig vurdering av kravene i naturmangfoldlovens §§ 8-12.
Forslaget omfatter i all hovedsakelig mindre endringer på eksisterende løypenett. Det legges
til grunn at forslaget ikke øker belastningen på økosystemet, blant annet ved at antall
løypekilometer ikke økes og at det ikke legges nye løyper i inngrepsfrie områder.
2. Eksisterende Arctic trail løype gjennom Hanadalen fra Søndre Luftjok til Austertana utgår
(løype 13). Ny forbindelse til Båtsfjord og Berlevåg blir løype 12 via Harrevann.
3. Parkeringsplass ved løypestart i Båteng (Ámmonluohkka) utredes nærmere. Midler til
tiltaket settes av i budsjettet for 2015.

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken:
Bakgrunnen for saken er to vedtak i kommunestyret:
Vedtak den 15.05.2013 (sak 26/2013):
1. Tana kommune vurderer å søke Fylkesmannen i Finnmark om endring av løype 8 i forskrift
om snøskuterløyper i Deanu gielda – Tana kommune, Finnmark § 1 av 09.04.2001. Det
vurderes søkt om omlegging av løype 8 slik at den i forskriften blir beskrevet som følgende:
Fra Storelva – langs østsiden av RRBD 9 i beitegrense – Stuorra Ilis.
2. Tana kommune ved MLU får i oppdrag å se nærmere på saken, og om der er andre løyper
som bør endres før et endelig vedtak om søknad fattes av kommunestyret.

Vedtak den 08.11.2012 (sak 83/2102):
1. Tana kommune ved MLU må i 2013 også starte arbeidet med å finne bedre løsninger
for løype 5 Masjok. Løypestart ved Geainnušjohka og opp til høyda ved Geainnodatvárri,
er i dag en farlig ferdselsåre på snescooter på vinterstid. Alternativt bør man søke om å ta
i bruk den gamle traseen nord for dagens trasé, men der må man utbedre traseen på
sommertid, og det bes derfor at prosessen rundt dette kan starte snarest mulig.
2. Tana kommune ved MLU må i 2013 starte arbeidet med å finne bedre løsninger for den
åpne skuterløypa 2A som i Sirma går gjennom Reatkenroggi i Njuorgganvuopmi og
oppover. Dette er en meget vanskelig og farlig trase i forbindelse med møtetrafikk og
trygg løypeandvendelse. Den gamle løypa går ovenfor Njuorgganvuopmi og over fjellet
hvor det er mye lettere og enklere å ta seg frem. Det foreslås at begge traseene gjøres om
til lovlige traseer da det er vær og vind som avgjør hvilke som er best å bruke. Dette kan
løses ved et samarbeid med reindrifta.

Når det gjelder øvrige behov for endringer (vedtakets punkt 2 den 15.05.2013) er tre forhold lagt
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til grunn:
 Flere grunneiere har meldt inn til kommunen at de trekker tilbake grunneiertillatelser.
Kommunen har ikke anledning til å åpne løyper uten grunneiertillatelser, slik at man
har måttet vurdere nye løypetraséer i disse tilfellene.
 Videre er det flere løyper hvor dagens løypestikking og praksis ikke er i samsvar med
vedtatt forskrift, herunder omstikkingsløyper i deler av sesongen.
 I tillegg er det løyper hvor det er behov for endringer på grunn av at løypen krysser
eller går langs offentlig veg.
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) fastsatte videre den 04.02.2014 (sak 6/2014) en
tidsplan for arbeidet, samt et overordnet formål med forskriftsendringen (vedtakets punkt 1):
« Revisjonen omfatter strekninger på gjeldende løypenett hvor det av ulike årsaker er
konkrete behov for endringer. Prosessen omfatter ikke en fullstendig revisjon av
samtlige løyper og det samlede løypenettet».

Om saksbehandlingen:
Utviklingsavdelingen har hatt ansvar for saksbehandlingen, i nært samarbeid med Bygg- og
anleggsavdelingen som har ansvar for merking og drift av løypene. Det er gjennomført 3
arbeidsmøter mellom avdelingene som del av prosessen. I arbeidsmøtene har man gått
systematisk gjennom samtlige løypetraséer og drøftet aktuelle løsninger i forhold til rammene
for arbeidet. En rekke grunneiere har blitt tilskrevet underveis i prosessen angående
grunneiertillatelser. Det har også vært en dialog med reinbeitedistrikter, vegmyndigheter og
andre særskilt berørte tidlig i prosessen for å vurdere aktuelle løsninger.
Med bakgrunn i dette ble det utarbeidet et høringsdokument med beskrivelser av og bakgrunn
for de ulike høringsforslagene (vedlegg 1). Dette dokumentet ble sendt på en bred høring til
berørte grunneiere, lag- og foreninger, bygdelag og myndigheter i perioden 15.april- 15. mai
2014. Det kom inn 15 høringssvar innen høringsfristens utløp (vedlegg 2).
Høringen oppsummeres i dette dokumentet, og saken fremmes med dette for endelig behandling
i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) og kommunestyret. Når kommunen har fattet
vedtak om at det skal søkes om forskriftsendring, sendes søknaden over til Fylkesmannen for
endelig behandling og vedtak.
Gjeldende forskrift har en rekke feil i staving av samiske stedsnavn. Det vil bli foretatt en
gjennomgang av hele forskriften før den endelige søknaden sendes over til Fylkesmannen.
Det er fastsatt en rekke krav til hvilke forhold som skal vurderes i forbindelse med oppretting og
endring av skuterløyper:





Grunneier har adgang til å forby eller begrense motorferdsel, slik at grunneiers
tillatelse skal innhentes
Løypene skal dekke reelle transportbehov, og bør legges slik at de gir atkomst til
områder som har interesse for andre aktiviteter (f.eks fast bosetting, fiskevann,
hytter, turgåing osv).
Løypene bør legges til ubrøytede veger og godt adskilt fra tradisjonelle skiløyper
Løypene må ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften (MD-brev av
12.06.97)
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Løypene må heller ikke legges i sårbåre naturvern-, vilt- eller friluftsområder, eller
komme i vesentlig konflikt med andre interesser. Vurderinger etter
naturmangfoldloven skal foreligge.
Der skuterløype krysser vei må det foretas trafikksikkerhetsvurderinger. Ved
kryssing av riksveg eller fylkesveg må det foreligge godkjenning fra Statens
vegvesen
For skuterløyper som legges i tilknytning til bebyggelse må støyforholdene
vurderes/utredes
Sikkerhet ved bruk at løypa må være tilfredsstillende, både i forhold til snøforhold,
skredfare, fare for dårlig is (råker), farlig helning og oversikt.

Finnmarkseiendommen ønsket å vurdere grunneiertillatelsen etter at samtlige høringsinnspill var
oppsummert. De vil avgi uttalelse innen saken fremmes for politisk behandling. Dokumentasjon
vil bli framlagt i møtet.
Vurdering og begrunnelse for endelig forslag per løypetrasé
Nedenfor er det foretatt en vurdering per løypetrasé av de ulike forslagene som kom fram under
høringen i forhold til kriteriene ovenfor. Vurderingene bygger på høringsdokumentet. Der hvor
det ikke er kommet inn merknader, foretas det ikke noen gjennomgang her utover det som er
beskrevet i høringsdokumentet.
Løype 1 (Levajok-Leavvajávri):
Ny løypeforbindelse til Porsanger ble ikke fremmet gjennom høringen og kommenteres derfor
ikke nærmere her (se høringsdokument).
Løype 2A (Sirbma- Bajimuš Lavdnjusjávri)
Gjennom høringen foreslo kommunen en forskriftsfesting av en omstikkingsløype over Urroaivi
(Gáritoaivit) som har vært brukt på våren. En forskriftsfesting er en forutsetning for at
omstikkingsløypen skal kunne brukes videre.
I tillegg til allerede innleverte merknader fra reinbeitedistrikt 9 og Sirma bygdelag, kom det inn
et forslag om å flytte løypen permanent til omstikkingsløypens trasé. Av hensyn til reindriften er
dette ikke aktuelt. Man viderefører dagens praksis. Dette innebærer at kun en av løypene vil
være merket og åpen til enhver tid. Reinbeitedistriktet melder til kommunen straks reinflokkene
flyttes ut av området, og da vil løypen kunne omstikkes umiddelbart.
Løype 3A (Båteng- Gurteluoppal)
Det er behov for å endre løypen ved starten i Båteng (se høringsdokumentet for bakgrunn).
Kommunen sendte på høring et forslag om en tilknytning fra øverste del av det kommunale
boligfeltet i Båteng. I høringen ba kommunen om innspill på støy og trafikksikkerhet i forhold
til denne løypeforbindelsen og parkeringsplassen øverst i boligfeltet. Det er kommet inn
høringssvar fra naboer som bemerker at forbindelsen er lite ønskelig utifra bla. trafikksikkerhet
og adkomst. Det er derfor ikke aktuelt å gå videre med dette traséforslaget.
Flere parter har imidlertid foreslått å ta i bruk den alternative traséen ved Àmmonluohkka som
er beskrevet i høringsdokumentet. Dette alternativet forutsetter imidlertid at:


Det gis grunneiertillatelse til etablering av løypen for eiendom 10/26 og festegrunn
10/1/30. Forespørsel er sendt til grunneier og det forventes svar innen saken
behandles i politiske organer. Det vil bli orientert nærmere om dette i møtet.
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Etablering av parkeringsplass ved E6 i Ámmonluohkka for brukere som ikke
kommer via løypen fra Tanaelva
Godkjenning av krysningspunktet skuterløype/vei fra Statens vegvesen. Saken er
oversendt og forventes avklart innen politisk behandling. Orientering vil bli gitt i
møtet.

Løype 3A:
Kart over forslag til
ny trasè ved
løypestart i Båteng.
Detaljert løypetrasé
ved Àmmonluohkka
avklares i samarbeid
med grunneier
dersom aktuelt.

Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende løypeendringen,
jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte vernede områder,
fredede kulturminner eller prioriterte/truede/fredete arter i tilknytning til det nye
traséforslaget.
Dersom forutsetningene ovenfor ikke innfris vil skuterløypen 3A måtte utgå i ny forskrift (fra
Tanaelva og til kryss med løype 3B fra Storfossen). Det forutsettes uavhengig av dette at
Storfossen løypen videreføres slik den er i dag.
For beskrivelse av endringer ved Oađašanalaš (Soavelljávri) vises det til høringsdokumentet.
Ny løypeforbindelse mellom Båteng og Hillagurra:
Kommunen fremmet gjennom høringen forslag om en ny forbindelsesløype mellom løype 4
(Hillagurra) og løype 3A fra Båteng sør for Mihkiljeaggi. Det er kommet inn flere innvendinger
mot dette med begrunnelse at løypen kommer i konflikt med eksisterende skiløype.
Retningslinjene som kommunen må forholde seg til i saken er at skuterløyper skal være godt
adskilt fra tradisjonelle skiløyper. Det er derfor ikke aktuelt for Tana kommune å gå videre med
dette forslaget.
Det er imidlertid kommet flere forslag om å legge samme forbindelsesløype lenger inne på
fjellet (via Duottar Gukčearuš-Asajávri-Ladnjajávri-Njirranjávri og fra Hillagurraløypa (4)-langs
Ciikohjohka og til løype 3A). Disse forslagene er omfattende og faller derfor utenfor mandatet
til prosessen, som ikke skulle omfatte en fullstendig revisjon av hele løypenettet. Videre vil slike
forslag måtte utredes nærmere av hensyn til reindriftsnæring, naturvernhensyn og andre
brukerinteresser, noe som vil forutsette en ny høring. I forhold til samtlige nye forslag av
omfattende art legger rådmannen til grunn at de eventuelt må vurderes i nye prosesser på senere
tidspunkt.
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Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis)
Tana kommune fremmet gjennom høringen forslag til ny trasé ved i Masjok (se kart nedenfor).
Masjok bygdelag har i høringen kommet med to alternative forslag over Spierkuvárri noe lenger
inne i inngrepsfritt område (se kartvedlegg nedenfor). Forslaget er ikke begrunnet, vurderes til å
være relativt omfattende og dermed utenfor mandatet til denne høringen. Konklusjonen er at
kommunens opprinnelige forslag opprettholdes.

Forslag til ny trasé ved
Masjok (merket med rødt)

Endringsforslag fra Masjok
bygdelag merket med rødt
(merk at forslagene er
omtrentlige).

Løype 7 (Ifjordfjellet):
Kommunen foreslo gjennom høringen at løype 7 forkortes med ca. 12 km. fra starten i
Šuošjohka til Storelva. Begrunnelse var at løypa går langs offentlig veg og må flyttes av
trafikksikkerhetshensyn. Det ble bedt om høringsinnspill i forhold til om ny løypestart blir fra
Gillaš eller fra Storelva. Eneste innspill i forhold til dette er kommet fra Statens vegvesen, som
støtter kommunens vurderinger om at det vil være fornuftlig med løypestart fra Storelva hvor
det tilrettelegges allerede med en stor parkeringsplass. Dette er derfor lagt til grunn i det
endelige forslaget at løypen starter fra Storelva (se kart nedenfor).

Side 22

Løype 7: Strekning som
utgår vist med rødt.

Det er kommet inn forslag fra en brukergruppe på 24 personer om etablering av en ny løype fra
Sjuršjohka til Sommervann-Geassejávri som erstatningsløype. Et annet forslag er fra Vestertana
til Sommervann. Saken er allerede lagt fram for reinbeitedistrikt 9 (RBD 9) som har vedtatt
følgende:
« RBD 9 vil på det sterkeste gå i mot forslaget. Området er sentralt både under parring,
førjulsvinteren og våren. Løypeforslaget vil føre til mye konflikt, da en løype her vil
måtte kreves stengt store deler av sesongen. Områdene Šuošjokskaidi-Čohkalaš er RBD
9 avhengige av som beiteområder på våren, og da må rein absolutt ha ro rett før flytting
og kalving. Området er og sentralt høstbeite, frem til ut i januar. Parring foregår og i det
området. Området er også nødvendig som oppsamlingsområde ved flyttinger».
Kommunen skal i sin saksbehandling legge vekt på om løypen er til skade eller ulempe for
reindrifta. Området er som beskrevet ovenfor særlig viktig for RBD 9. Det er derfor ikke aktuelt
å søke om ny løypetrasé i dette området.
Løype 8 (Storelva- Stuorra Ilis):
Kommunestyret vedtok den 15.05.2013 at kommunen skulle vurdere endring av løype 8 slik at
den går fra Storelva langs østsiden av RBD 9’ s beiteområder. Forslaget ble ikke videreført i
høringen, da RBD 9 ikke har gitt sin tilslutning. De leverte inn følgende høringsuttalelse i
forbindelse med forarbeidene:
«Vedtak: Styret i RBD 9 anbefaler ikke foreslåtte endring.
Bakgrunn: Den gang distriktsgrensene ble fastsatt var det sentralt å ta hensyn til
vannskiller. Det er grunnen til at grensen går langs elvene og vann. RBD 9 ønsker ikke at
skuterløypa endres til å gå over Divgaoaivi, da den da vil gå tvers gjennom naturlig
avgrenset beiteområdet slik flokken beiter. RBD 9 bruker området store deler av vinteren, og
området er spesielt viktig førjulsvinter og vår. Styret sender også med et kart som viser den
planlagte gjerdetraseen, kommunen bør ta det også med i vurderingene. RBD 9 er i mot foreslåtte
endring. Styret kjenner til bakgrunnen for endringsforslaget, og har forståelse for ønsket om å
legge løypa ut av RBD 13, noe som i stor grad skyldes ønske om forlenget åpning på våren. RBD
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9 vil heller foreslå at kommunen vedtar en omstikking om våren, etter at RBD 9 har flyttet
nordover til sommerbeite».

Administrasjonen gjorde før høringen med bakgrunn i dette følgende vurdering:
”Kommunen skal i sin vurdering vektlegge om løypeendringene er til «vesentlig skade
eller ulempe» for reindriften. For RBD 9 vil en omlegging være til ulempe i høstvinterperioden,
mens dagens løype kan skape problemer for RBD 13 på våren (som har vårbeiter i området). Det
innebærer at dagens løype bør videreføres, da det er denne løsningen som er til minst ulempe for
reindriften samtidig som den kan holdes åpent i lengst periode for allmennheten. Videre vil det
planlagte reingjerdet gå langs distriktsgrensene. For å unngå problemer i forhold til gjerdet er den
en fordel at skuterløypen ikke krysser distriktsgrensene. Med bakgrunn i det
planlagte reingjerdet vil kommunen heller ikke foreslå en egen «omstikkingsløype».

Det kom i løpet av høringen ikke inn merknader som gjelder løype 8. Det foreslås derfor ingen
endringer i dagens løypetrasè.
Løype 9 (Tanaelva)
Som del av forarbeidene ble det vurdert en ny trasé mellom Levajok og Sirma som følger
dagens Finnmarksløpstrasé (se nærmere beskrivelse i høringsdokumentet). Av hensyn til
reindriftsnæringa og sikkerhet i forhold til vær/kjøreforhold ble dette forslaget ikke fremmet
gjennom høringen, men det ble bedt om innspill. Det kom inn en merknad i saken fra RBD 9 om
at traséen ikke er ønskelig. Kommunen vil ikke gå videre med saken.
Det kom ikke inn merknader til tilførselsløypene ved Tana bru. Forslag om forskriftsfesting av
tilførselsløype i sør ved Sieiddajohka innarbeides dermed i endelig forslag. Den nye løypen blir
del av løype 9, og ikke 17B som i høringsdokumentet. For nærmere beskrivelser av forhold
knyttet til løypenettet i Tana bru, se høringsdokument.
Løype 10A, 10 C og 13B ved Austertana.
I Austertana ble det av kommunen foreslått en rekke endringer i forbindelse med høringen (se
kartene nedenfor). Austertana scooter og friluftsforening går imot at deler av løypenettet ikke
skal videreføres i ny forskrift.
Endringene for løype 10 A skyldes delvis at det er falt bort en grunneiertillatelse ved
Čammajohka. Det har gjennom forarbeidene til saken ikke vært mulig å finne en annen trasé,
men et alternativt langs Geaidnojohka og videre langs et traktorspor kan være aktuelt på senere
tidspunkt. Dette er også foreslått av Austertana scooter- og friluftsforening. Utfordringen er at
dette alternativet har vært for ressurskrevende å utrede på nåværende tidspunkt. Man vil måtte
komme tilbake til dette alternativet ved neste gjennomgang av forskriften. Kommunen har ikke
anledning til å videreføre løyper hvor det ikke foreligger grunneiertillatelse.
De øvrige endringene er foreslått med bakgrunn i at det er naturlig at flere tilførselsløyper kuttes
når det etableres nye traséer. Traséen over Julelva som nå foreslås forskriftsfestet har vært brukt
over mange år, men har altså ikke vært i samsvar med gjeldende forskrift. Dersom den skal
videreføres må den inn i forskriften, og den kommer da i tillegg til eksisterende løypenett.
Utover dette er det også lagt vekt på forenkling, både med hensyn til merking og annen
ressursbruk.,
For å komme innspillene i møte foreslås det imidlertid at noen av de foreslåtte løypene
beholdes. Rådmannens endelige forslag er basert på trafikksikkerhetshensyn (kutte løyper langs
offentlig veg) og løyper som går på elv (se kart nedenfor). Forslaget innebærer at hele løype 10
C faller bort.
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Løype 10A og 13B i Austertana.
Traséer som foreslås fjernet er
merket med rødt (ca. 7,5 km). Det
kommer som erstatning en
forbindelse mellom løype 13 og 13B.

Når det gjelder forslagene fra Austertana scooter og friluftsforening om ny løype langs
fylkesvegen i Leirpollen, så er det ikke aktuelt av trafikksikkerhetshensyn.
Det foreslås videre at traséen over Julaelva fremdeles skal gå over eiendom 27/131. Det
vurderes imidlertid som en fordel at denne traséen heretter legges på FeFo- grunn.
Løype 12 (Austertana-Harrelv)
Kommunen foreslo i høringen å legge om løypetraséen ved Harrevann. Ny trasé ble foreslått på
østsiden av vannet. Det er kommet inn flere innspill i løpet av høringen om at dette ikke er
ønskelig. Det er begrunnet i at forslaget innebærer behov for nye bruer, ny trasé kommer 25
meter fra eksisterende hytte og at det vil vanskeliggjøre bruken av Lions anlegg og
gjennomføring av fiskekonkurranse. Med bakgrunn i de innspillene som er kommet inn fremmet
det ikke forslag om endring. Gjeldende løypetrasé videreføres.
Ny løypetrasé Arctic trail (Skiippagurra til kommunegrense Nesseby).
Ny trasé fra Skiippagurra til kommunegrensen med Nesseby var foreslått gjennom høringen. En
forutsetning var at eiendomsforholdene knyttet til en konkret eiendom (Mesta) var avklart. Det
er imidlertid ikke tilfelle, slik at denne saken må utsettes og kan ikke vedtas på nåværende
tidspunkt.
Løype 13 mellom Luftjok og Austertana:
a) Søndre Luftjok:
Kommunen ba i høringen om innspill i forhold til dagens løypetrasé ved Søndre Luftjok.
Årsaken er at dagens trasé går langs kommunal vei, gjennom et gårdstun og for øvrig i nær
tilknytning til øvrig bebyggelse. Under forarbeidene kom det inn klager fra naboer på grunn av
støy fra eksisterende løype.
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To av høringssvarene berørte Søndre Luftjok, og begge framhevet at løypen fra elva og langs
kommunal vei bør utgå. Rådmannen er enig i at dette bør utredes på sikt, men på nåværende
tidspunkt er det en utfordring knyttet til løypestarten. Her er det eventuelt behov for en
parkeringsplass, noe som må utredes nærmere. Berørte naboer til parkeringsplass/løypens start
må videre involveres. Det er derfor behov for ny høring om dette punktet.
Rådmannen legger til grunn at denne saken behandles videre av kommunen for en avklaring
samtidig med at Arctic trail traséen ved Skiippagurra vedtas. På nåværende tidspunkt fremmes
ingen endringer ved løypestart.
b) Trasé gjennom Hanadalen:
Kommunen ba gjennom høringen om innspill i forhold til rasfare i Hanadalen. Det kom inn et
konkret forslag fra Austertana scooter og friluftsforening om endring av traseéen, men utover
dette ingen merknader fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i forhold til sikkerheten.
I løpet av høringsperioden har det også gått et snøskred i området som berører eksisterende
løype. Kommunen vurderer at sikkerheten ved dagens løype ikke er god nok og at endringer er
nødvendige. Spørsmålet er hva som bør gjøres videre. I retningslinjene til kommunene for
saksbehandling står det at sikkerheten skal være tilfredsstillende. Kommunen har derfor på nytt
bedt NVE vurdere nærmere hva som er tilfredsstillende sikkerhet. Eventuelle nye merknader i
saken vil bli lagt fram i møtet.
Austertana scooter og friluftsforening har fremmet forslag om å flytte løypa til motsatt side av
dalen. Dette krever en hel rekke grunneiertillatelser som ikke er i orden på nåværende tidspunkt,
i tillegg til skogrydding. Den foreslåtte endringen vurderes ikke til å bedre sikkerheten
betydelig.
Kommunen har med bakgrunn i skredhendelsen i april 2014 befart en ny trasé nederst i
dalbunnen som vil kreve færre inngrep. Heller ikke denne traséen går i sin helhet utenom
utløpsområdet. Det er ikke mulig å finne traséer i dette området som går utenom
utløsningsområder og utløpsområder for skred (se skredkart nedenfor). Selv om løypa stenges
ved varsler om skredfare fra lokalbefolkning og andre, vurderer rådmannen at kommunen ikke
kan ta ansvar for sikkerheten i områder med skredfare. Brukere vil oppfatte at sikkerheten er
klarert nå løyper er åpne. Tana kommune har ikke beredskap og bemanning for bla. å få stengt
løyper i helger.
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NVE skredatlas. Utdrag
av område i Hanadalen.

De delene av løype 13 som foreslås
kuttet av sikkerhetshensyn
(skredfare) (merket med rødt- 6,3
km.)
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Det endelige forslaget er at løype 13 fra Luftjok opprettholdes inntil videre fra Luftjok og til
Boatka (se kartforslag ovenfor). Avstikkerløypa fra Bil og Maskin i Austertana, fra Hanajohka
og østover til Hearrágorssa opprettholdes. Denne slås sammen med 10 A i ny forskrift.
Den aktuelle løypa er en del av Arctic trail nettet i Norge og Finland. Eksisterende Arctic trail
trasé til Berlevåg og Båtsfjord foreslås erstattet med løype 12 (Harrevann).
Løype 14 (Alleknjarg- Skálvejávri):
Kommunen fremmet gjennom høringen forslag om å forskriftsfeste en omstikkingsløype som
har vært mye brukt på våren. Denne løypa må forskriftsfestet for å kunne videreføres.
Det er ikke kommet inn formelle høringssvar i saken. Det er gjennomført møte med
reinbeitedistrikt 7 som ikke har merknader til den nye traséen. Forutsetningen er at den brukes
som tidligere kun til omstikking på våren der hvor det er nødvendig av hensyn til
reindriftsnæringen. Praksis blir samme som omstikkingsløypa i Sirma.
Det er kommet uformelle innspill om å foreta mindre endringer på dagens omstikkingsløype (se
høringsdokumentet). Nærmere begrunnelser for dette er ikke gitt. Videre ville endringer bety at
forslaget må sendes på ny høring. Rådmannen mener at det ikke er grunnlag for å gjøre dette, og
opprettholder det opprinnelige forslaget.
Avsluttende merknad:
Som det framgår av gjennomgangen ovenfor, så er det flere løyper hvor de opprinnelige
problemstillingene ikke er avklart og det er behov for ytterligere utredning/ny høring.
Rådmannen velger imidlertid å ikke utsette hele saken. Vedtak om endringer på de øvrige
løypene er viktige å få foretatt innen skutersesongen 2015, blant annet av sikkerhetshensyn. For
at dette skal være mulig er det viktig at søknad om forskriftsendring behandles av
kommunestyret innen sommerferien og oversendes til Fylkesmannen.
Dette innebærer at følgende forhold følges opp i senere prosess, med virkning tidligst fra
sesongen 2016:





Ny løype (Arctic trail) fra Skiippagurra til kommunegrense Nesseby
Løype 10A: Ny trasé ved løypestart (Čammájohka)
Løype 13: Ny løypestart ovenfor offentlig veg i Søndre Luftjok/Luftjokdalen.
Løype 6A (Rustefjelbma): Vurdere forslag om endring av trasé opp til Første
Bjørnevann (av sikkerhetshensyn)

Endring i antall løypekilometer:
En foreløpig beregning av endringer i total antall løypekilometer etter gjennomgang av
høringssvar er gitt i tabellen nedenfor.
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Traséendring
Løype 3A ved Båteng
Løype 7 (Ifjordfjellet): Sjuršjohka- Storelva
Løype 9 (Tana bru)
Løype 10 A (Čámmájohka) og 13B
Tilknytning mellom løype 13 og 10 A
(Austertana)
Løype 14 i Hanadalen
Omstikkingsløype Alleknjarg (Skidalen)
Omstikkingsløype, Sirmaløypa
Totalt

Endring i km. (ca)
- 1
- 12
+ 0,5
- 7,5
+ 1,3
- 6,3
+ 9,5
+ 9,6
- 5,9

Konklusjon
Tana kommune søker Fylkesmannen i Finnmark om endringer i gjeldende forskrift om
snøskuterløyper, Deanu gielda- Tana kommune, Finnmark (FOR 2013-01-23 nr. 48) (endringer i
gjeldende forskrift merket med fet skrifttype/forklaringer er gitt i kursiv). Løyper hvor det ikke
er endringer i forhold til dagens forskrift er ikke tatt med nedenfor.
Løype 2A: Sirbmá-Bajimuš Lavdnušjávri
Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over
E6- opp jordbruksveien- over Njuorggánjávri- nordvestover nord for høyde 355-nordover
langs skoggrensa- over Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til
Gurtejávrinordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover
til Gaskamuš Lavdnušjávri- Bajimuš Lavdnušjávri (gjeldende trase).
Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over
E6opp jordbruksveien- over Urraoaivi og Gáritoaivvit- langs bekkedrag til
Juvrritjàvri- over
Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til
Gurtejávri- nordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávriøstover til Gaskamuš Lavdnušjávri-Bajimuš Lavdnušjávri (alternativ
trasé/omstikkingsløype).
Løype 3A (Båteng- Gurteluobbal)
Fra Tanaelva ved Ámmonsátku, over eiendom 10/26 og 10/1/30, krysser hovedveien og
kjører langs sti/traktorspor over Erkkeoaivi- Erkkeláddut- nord for Erkejávrrit etter
etablert spor- nordvestover over Láddelašjávrrit- over Gárčojávri-nordvestover til løypa
møter traktorvegen- etter traktorveg- sør for Sáttomiellevuovdi – nordvest til Gukhesjávri
og til krysningspunkt med løype 3 C ved Gárppejohka- over Gárppejohka til Soavveljávriover høyde 244 og 267 ved Oađašanalaš- langs og over Gurtejohka- til løype 2A ved
Gurteluoppal.
Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis)
Fra Tanaelva opp Masjokelva- under brua rv 98- opp fra elva til snuplass på Nordnesvegen
videre langs Masjokvegen til enden av vegen- sørover ved høyde 215- vestover på
nordsiden av Spierkovárri- sørover i dalbunnen til kraftlinjen- etter kraftlinja til
Duolbajávri- nordvestover til Bovčča-Geassajávri- vest til Geassájávri (Sommervann)- sør
for Luomenjárga-rett linje til høyde 248- krysser Juggidája 500 meter sør for
Čieggaluobbalat (215)- til Čieggajohka og langs denne til sørenden av Mohkeluobbalat-

Side 29

vestover mellom høydene 295 og 294- over til Njukčajávri (Svanevann)- sørvest til
kraftlinja- etter kraftlinja til kommunegrensen ved Stuorra Ilis.
Løype 7 (Ifjordfjellet):
Fra Storelva til kommunegrense Gamvik.
Løype 9 (Tanaelva)
Tanaelva fra munningen til kommunegrense Karasjok.
Avstikker fra Tanaelva nord for Tana bru ved kommunalt renseanlegg til parkeringsplass
ved Tana hotel/campingplass.
Avstikker fra Tanaelva sør for Tana bru ved Sieddajohka- over E6- til Tana
hotel/campingsplass.
Løype 10 B (Ridovei- Geresjávri)
Deler av løype 10 A utgår og slås sammen med 10 BØ:
Fra parkeringsplass ved rv 890 vest for Ridovei bru- over Čammájohjávrrit- felles trasé med
13 B i 1,4 km- vestover nord for Luomoaivi- sørover langs Mielkeveaijohka- videre sørover
langs Čammájohka- opp til Geresjávri på vestsida av bekken. Avstikker Mielkeveaijohka til
Mielkeveaijávri.
Løype 10 A (Čámmájohka- Hearragorsa)
Resterende deler av løype 10 A slås sammen med løype 13 i Austertana:
Fra utløp av Čammájohka- langs fjordbunnen til Bil og Maskin- felles trasé med 13 B
til Hánájohka- videre østover til Hearrágorsa.
Løype 10 C i gjeldende forskrift utgår
Løype 13 (Luftjok- Boatka)
Fra Tanalelva via Søndre Luftjok til Goikejohka- Luftjokdalen- Boatka.
Løype 13 B (Austertana- Stjernevatn- Berlevåg grense):
Fra Bil og maskin i Austertana- Øvre Leirpollen- krysser E6 ved Enok Smelror- over
Julelva- langs gammelriksvei til Gakcajohka-langs sperregjerde til kryss høyspentlinjelangs høyspentlinja ca 2 km og deretter i nordøstlig retning opp Čammajohkdalen til løype
10 A vest for Čammájohjávrrit. Løypa har felles trasé med 10 A til Čammájohjávrrit,
deretter langs Riiduvealjávrrit under Hagŋalančearru til rv 890- krysser rv 890- til
Fáhccabealjohka via Guorrulattu (Tørrvatnet) og over Nástejávri (Stjernevann) mot
kommunegrensen til Berlevåg kommune.
Løype 14 (Alleknjarg- Skálvejávri)
Alleknajrg over Seibos (høyde 296)- ned til Savetjávri og videre til Skálvejávri
(eksisterende trasé).
Alleknajrg- langs bekkedrag sør for Jussávađđa- Suoidnoaivi- Savetjávri- og videre til
Skálvejávri (alternativ trasé/omstikkingsløype).

Side 30

Deanu gielda – Tana kommune
Utviklingsavdelingen

Referanse

Dato

2013/2319-81

19.05.2014

Notat
Høring om endring i skuterløyper, Tana kommune. Oppsummering av høringsuttalelser.
Høringsfrist var satt til 15.mai 2014. Tabellen nedenfor gir en oppsummering av innkomne uttalelser inkludert opplysninger om forslagene er tatt
til følge i endelig forslag som fremmes for Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) den 03.06.2014 og kommunestyret den 12.6. 2014. For
nærmere begrunnelse og vurderinger, se saksframlegget.
Nr.

Høringspart

Løypenr.

Innkommet forslag/merknad

1

Masjok bygdelag v/
Henrik Kollstrøm
Ottar Wigelius, Truls
Halvari, Carl Steinar
Aslaksen, Kathinka
Wigelius, Magnar
Aslaksen m.fl.

Løype 5 (Masjok)

3

Oddmund Aslaksen

Løype 3A (Båteng)

4

Magne Ballovara

Løype 3A

To alternative traséforslag (tegnet inn på kart) opp Geinasjohka og
over Spierkuvárri.
To alternative traséforslag:
1) Tar av fra Ámmonsátku, over eiendom 10/26 og 10/1/30, krysser
hovedveien og kjører langs sti/traktorspor over Erkkeoaivi, men
rundt Erkkeoaivi til Erkkeladdut til ny trasé møter dagens
skuterløype over Gamasuoiláddu (3A).
2) Felles løypetrasé som Hillagurraløypen til Havgajávri. Derfra
rundt Fállenjosvarri og langs Ciikojohka til man møter dagens
løype 3a.
Forslag til nye traséforslag:
1) Tar av fra Tanaelva 2 km. ovenfor Båteng, krysse veien og opp
langs hesteveier (antas å være samme som forslag 2-1 ovenfor)
2) Avstikker fra Hillagurraløype ved Njuorganjávri til Båtengløypa.
Går imot ny trasé fra boligfeltet i Båteng.
Begrunnelse:
 Trafikkfarlig område ved løypestart (lekeareal for barnulykkesrisiko)
 Bratt bakke opp til området hvor løypen starter, hvor det er

2

Løype 3A (BåtengGurteluobbal)
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Tas til følge/tas ikke til følge i enmdelig
forslag til MLU/ kommunestyret
Forslagene tas ikke til følge. Se nærmere
begrunnelse i saksframlegget.
1) Forslag 1 tas til følge.
2) Forslag 2 tas ikke til følge. Vurderes til å
være utenfor mandatet til denne
forskriftsendringen (stor grad av endring).

1) Se forslag 2-1 ovenfor
2) Forslag tas ikke til følge. Se
saksframlegg.
Forslaget tas til følge. Ny løypetrasé fra
boligfeltet fremmes ikke i endelig forslag.

vanskelig å komme seg opp med scooterhengere.
Går imot sammenknytning av løype 3A og 4. Begrunnelse: Det er en
skiløypetrasé i det aktuelle området som blir benyttet av beboere i
området og andre.

Magnar Aslaksen,
Astrid L. Aslaksen,
Carl Stephan Aslaksen
og Chris Robert
Gjermund
Holmesund og Gardak
bygdelag

Forslag til
sammenknytning av
løype 4 (Hillagurra)
og 3A (Båteng)

7

Polmak bygdelag

Ny løype

8

Statens vegvesen

Løype 7 fra
Sjuršjohka

Det gis ikke tillatelse til videre drift av løype 7 fra Sjuršjohka da
denne går paralellt med fylkesvegen (trafikksikkerhetshensyn).
Støtter forslag om løypestart fra Storelva da det her etableres en
større parkeringsplass
Øvrige krysningspunkt veg- skuterløype godkjent.

9

Kurt Lilleng, Einar
Kristiansen, Bente
Nyheim, Jon E.Joks,
LIlv Berg, Juha Einar
Siri, Ellen M. Store,
Jeanett B. Store, Mette
Midtgård Lilleng,
Alfred Larsen, Nelly
Joks, Alexander
Kollstrøm, Helene M.
Kristiansen, Ester
Katrine Aronsen Siri,
Ingemar Store, Vegard
Blien, Tor Odd
Rasmussen, Siv Laila
Pedersen, Ståle Utsi
Pettersen, Børge Aune
m.fl.
Reinbeitedistrikt 9

Ny løype
SjuršjohkaSommervann
(Geassejávri)

Forslag om ny trasé fra Sjuršjohka til Sommervann.
Begrunnelse: Behov for erstatningsløype for traséen SjuršjohkaStorelva som foreslås fjernet.

Forslaget tas ikke til følge. Se saksframlegget.

* Løype 8 og 2A.
*Ny løype mellom

Uttalelse fra 9.12. 2013 opprettholdes.
 Løype 2A: Ønsker at omstikkingsløype for våren

Merknader fra den 9.12. 2013 allerede tatt til
følge i høringsforslag.

5

6

10

Løype 2B
(Storfossen) , 3A
(Båteng) og 4
(Hillagurra).

1) Løype 2B og 3A stenges. Ny forbindelse til Bajimuš
Lavdnjus fra Hillagurraløype ved Duottar Gukčaruš via
Ásajávri- Biggejávri- Ládnajávri-Njirranjávri
2) Ny løype fra Tanaelva v /Mannsholmen, over E6 og langs
vannverksveien til sauebru- deretter hundeløype opp
Máskevarri.
Ny vinterløype fra Tanaelva til øvre Vuohppejávri.

Forslaget tas til følge. Sammenknytning av de
to løypene fremmes ikke som endelig forslag
til kommunestyret.
Forslagene tas ikke til følge. Omfattende
forslag som faller utenfor mandatet til denne
forskriftsendringen. Se nærmere begrunnelse i
saksframlegg.
Forslaget tas ikke til følge. Utenfor mandatet
til denne forskriftsendringen.
Forslaget tas til følge.
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Vestertana og
Geassajávri
* Ny trasé mellom
Levajok og Sirma

10

Sirma bygdelag

Løype 2A

11

Dagny Somby

Løype 2A (Sirma)

12

Karl G. Myrli

Løype 12
(AustertanaHarrelv)

13

Austertana scooter og
friluftsforening

Løype 10A ved
Cammajohka.

forskriftsfestes, men ikke holdes åpen permanent.
Tidsfesting av bruken av de to løypene ikke ønskelig.
 Går sterkt imot ny løype Vestertana- Geassejávri
 Ny trasé mellom Levajok og Sirma ikke ønskelig
Ingen merknader til øvrige forslag.
Opprettholder uttalelse av 11.12.2013 om at dagens løype ikke må
endres, men stikkes om på våren. Ønsker ikke forskriftsfesting av
omstikkingsløype.

Ingen øvrige merknader til høringsforslaget
1) Flytte dagens løype permanent til over alternativ trasé over
Urroiaivi til Deavkehanjohka.
2) Merke om løypen etter at reinbeitedistrikt 9 har flyttet fra
området om våren.
Går imot forslag om å flytte dagens løype ved Harrevann på østsiden
av innsjøen. Begrunnelse:
 Krever kryssing av elver (behov for bruer)
 Behov for rydding av skog
 Ny trasé kommet 25 meter fra eksisterende hytte
 Vil ikke bli mulig å kjøre på vestsiden, noe som vil gjøre det
vanskeligere å bruke Lions anlegg og arrangere
fiskekonkurranse
1) Løype 10A: ny trase ved Čámmájohka. Løype langs fjordbunn
fra Bil og maskin opprettholdes som tidligere.
2) Løype 10 og 13B: Ingen løyper bør gå som i kommunens
forslag. Bør ikke fjernes deler av løype 13B på Julelva. 13 B bør
gå slik den er merket i dag. Ønsker at løypen fremdeles skal
krysse eiendom 27/131, ikke på FeFo grunn.
3) Foreslår å endre løype 13 fra Austertana ved Hanaelva til å gå på
motsatt siden av elven enn forskriftsfestet løype.
4) Løype 13 slutter der vegen slutter i Luftjokdalen, ved eiendom

Merknader fra 11.12.2013 om at dagens løype
2A og omstikkingsløype allerede tatt til følge i
høringsforslag. Merknad om forskriftsfesting
av omstikkingsløype ikke tatt til følge.
Forslag 1 om permanent endring av løypen
ikke tatt til følge. Forslag 2 tas til følge.
Forslaget tas til følge. Dagens trasé
opprettholdes.

1) Forslag 1 om løypeendring tas ikke til følge
på nåværende tidspunkt. Løypeendringen
krever nærmere befaringer/skogrydding og vil
måtte vurderes for senere prosess med
forskriftsendring. Forslaget om å opprettholde
løypen fra Bil og Maskin langs fjordbunnen
og til Cammajohka tas heller ikke til følge. Se
saksframlegget.
2) Forslaget tas delvis til følge. For nærmere
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14

1
2

Vegard Blien og Petteri
Soini

Løype 12
(Harrevann)
Løype 6A
(RustefjelbmaSommervann)
Løype 13
(Hanadalen)
Ny løype fra
Vestertana til
Sommervann

35/91
5) Løype 12: Ønsker ikke endringer på dagens løype ved Harrevann.
6) Foreslår ny forbindelse fra Bil og maskin over Leirpollen bru til
krysset ved skolen (eget kartvedlegg).
7) Stiller seg generelt uforstående til hvorfor så mange løyper skal
endres, og hvorfor det foreslås fjernet løyper i Austertana1.

begrunnelse, se saksframlegget.
3) Forslaget tas ikke til følge. Dagens
løypetrasé opprettholdes med de endringer
foreslått i høringsdokumentet.
4) Forslaget tas ikke til følge nå da det krever
ytterligere utredninger. Saken vurderes på
senere tidspunkt. Se nærmere begrunnelse i
saksframlegg.
5) Forslaget tas til følge. Dagens løypetrasé
opprettholdes.
6) Forslages tas ikke til følge. Ikke aktuelt å
opprette nye løyper på offentlig veg
(trafikksikkerhetshensyn)
7) Se saksframlegg.

1) Løype 12: Dagens løype over Harrevann bør ikke endres
2) Løype 6A: Problem fra Siidaleakladdot og opp til 1. Bjørnvann
pga. trang trasé. Ny trasé bør legges innerst i dalen.
3) Løype 13: Forslag om å legge løypen lenger nede i dalen, og
ikke ved fjellfoten slik at rasfare reduseres.
4) Løype 13 ved Luftjok: Løypen forkortes og starter innenfor
eiendom 35/91 i Luftjokdalen.
5) Forslag om ny løype fra Vestertana til Sommervann
(Geassejávri)2

1) Forslag tas til følge. Dagens løypetrasé
opprettholdes.
2) Forslag tas ikke til følge, men vurderes
senere. Se begrunnelse i saksframlegg.
3) Forslag tas til følge. Nytt traséforslag
fremmes i endelig forslag.
4) Forslaget tas ikke til følge nå da det
krever ytterligere utredninger. Saken
vurderes på senere tidspunkt. Se nærmere
begrunnelse i saksframlegg.
5) Forslag til ny løype tas ikke til følge. Se

Flere innspill som gjelder merking og rydding på eksisterende løyper. Oversendes BA for videre behandling.
Flere innspill som gjelder merking og rydding på eksisterende løyper. Oversendes BA for videre behandling.
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15

Reinbeitedistrikt
14

Løype (Levajok)

Forslag om forbindelse fra Levajokløype og over til Porsanger støttes
ikke. Begrunnelse: Tålegrensen for friere snøskuterferdsel er nådd for
vårt reinbeitedistrikt. Tilknytning vil skape interessekollisjoner i
forhold til de distriktene som har sommerbeite i området.

saksframlegg.
Merknadene allerede tatt inn i
høringsdokumentet og opprinnelig forslag om
ny løype videreføres ikke.

BA= Bygg- og anleggsavdelingen, Tana kommune.

Generelle merknader:
 Finnmarkseiendommen vil ta stilling til om de vil gi grunneiers tillatelse til opprettelse av løyper på FeFo-grunn først etter at
høringsfristen er gått ut den 15. mai, og kommunen har foretatt en oppsummering og vurdering av innspill.
 Sametinget: Ingen merknader til de spesifikke forslagene. Forutsetter at de blir utformet i dialog og samforståelse med bygdefolk,
reindrift og andre tradisjonelle brukere av områdene.
 Fylkesmannen i Finnmark: Ingen merknader på nåværende tidspunkt. Avventer endelig forslag fra kommunestyret.
 Statens vegvesen: Eventuelle nye krysningspunkt offentlig veg- skuterløype må gis egen godkjenning.
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Deanu gielda – Tana kommune
Utviklingsavdelingen

Notat
Referanse

Dato

2013/2319-44

03.04.2014

Høringsdokument: Forslag til endring i forskrift om skuterløyper, Tana
kommune (2014).
1. Rammer for arbeidet med forskriftsendring
Bakgrunnen for saken er to vedtak i kommunestyret:
Vedtak den 15.05.2013 (sak 26/2013):
1. Tana kommune vurderer å søke Fylkesmannen i Finnmark om endring av løype 8 i forskrift
om snøskuterløyper i Deanu gielda – Tana kommune, Finnmark § 1 av 09.04.2001. Det
vurderes søkt om omlegging av løype 8 slik at den i forskriften blir beskrevet som følgende:
Fra Storelva – langs østsiden av RRBD 9 i beitegrense – Stuorra Ilis.
2. Tana kommune ved MLU får i oppdrag å se nærmere på saken, og om der er andre løyper
som bør endres før et endelig vedtak om søknad fattes av kommunestyret.

Vedtak den 08.11.2012 (sak 83/2102):
2. Tana kommune ved MLU må i 2013 også starte arbeidet med å finne bedre løsninger
for løype 5 Masjok. Løypestart ved Geainnušjohka og opp til høyda ved Geainnodatvárri,
er i dag en farlig ferdselsåre på snescooter på vinterstid. Alternativt bør man søke om å ta
i bruk den gamle traseen nord for dagens trasé, men der må man utbedre traseen på
sommertid, og det bes derfor at prosessen rundt dette kan starte snarest mulig.
3. Tana kommune ved MLU må i 2013 starte arbeidet med å finne bedre løsninger for den
åpne skuterløypa 2A som i Sirma går gjennom Reatkenroggi i Njuorgganvuopmi og
oppover. Dette er en meget vanskelig og farlig trase i forbindelse med møtetrafikk og
trygg løypeandvendelse. Den gamle løypa går ovenfor Njuorgganvuopmi og over fjellet
hvor det er mye lettere og enklere å ta seg frem. Det foreslås at begge traseene gjøres om
til lovlige traseer da det er vær og vind som avgjør hvilke som er best å bruke. Dette kan
løses ved et samarbeid med reindrifta.

Høringsdokument. Endring i forskrift om skuterløyper, 2014. Høring og offentlig ettersyn 15.0415.05. 2014.
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Når det gjelder øvrige behov for endringer (vedtakets punkt 2 den 15.05.2013) er tre forhold lagt
til grunn:
 Flere grunneiere meldt inn til kommunen at de trekker tilbake grunneiertillatelser (se kap.
2 nedenfor for en gjennomgang). Kommunen har ikke anledning til å åpne løyper uten
grunneiertillatelser, slik at man har måttet vurdere nye løypetraséer i disse tilfellene.
 Videre er det flere løyper hvor dagens løypestikking og praksis ikke er i samsvar med
vedtatt forskrift, herunder omstikkingsløyper i deler av sesongen.
 I tillegg er det løyper hvor det er behov for endringer på grunn av at løypen krysser eller
går langs offentlig veg.
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) fastsatte videre den 04.02.2014 (sak 6/2014) en
tidsplan for arbeidet, samt overordnet formål med forskriftsendringen (vedtakets punkt 1):
« Revisjonen omfatter strekninger på gjeldende løypenett hvor det av ulike årsaker er
konkrete behov for endringer. Prosessen omfatter ikke en fullstendig revisjon av
samtlige løyper og det samlede løypenettet».
Høringsperioden er fastsatt til 15. april- 15. mai 2014.
2. Arbeidsprosessen forut før høring
Rundskriv T-1/96, Ot. Prp 48 (1983-84) og senere presiseringer til motorferdselsloven angir
rammer for hvilke forhold som skal være vurdert i søknader om forskriftendring:
 Grunneier har adgang til å forby eller begrense motorferdsel, slik at grunneiers tillatelse
skal innhentes
 Løypene skal dekke reelle transportbehov, og bør legges slik at de gir atkomst til områder
som har interesse for andre aktiviteter (f.eks fast bosetting, fiskevann, hytter, turgåing
osv).
 Løypene bør legges til ubrøytede veger og godt adskilt fra tradisjonelle skiløyper
 Løypene må ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften (MD-brev av
12.06.97)
 Løypene må heller ikke legges i sårbåre naturvern- , vilt- eller friluftsområder, eller
komme i vesentlig konflikt med andre interesser. Vurderinger etter naturmangfoldloven
skal foreligge.
 Der skuterløype krysser vei må det foretas trafikksikkerhetsvurderinger. Ved kryssing av
riksveg eller fylkesveg må det foreligge godkjenning fra Statens vegvesen
 For skuterløyper som legges i tilknytning til bebyggelse må støyforholdene
vurderes/utredes
 Sikkerhet ved bruk at løypa må være tilfredsstillende, både i forhold til snøforhold,
skredfare, fare for dårlig is (råker), farlig helning og oversikt.
Av dette følger også at søknader om opprettelse/endring av løyper skal være grundig vurdert og i
størst mulig grad avklart. Det legges vekt på å knytte løyper sammen over kommunegrensene.
Med bakgrunn i dette har det vært gjennomført et forarbeid i forkant av høringen, i henhold til
tidsplan fastsatt av MLU den 04.02.2014:
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 Utviklingsavdelingen har ansvar for saksbehandlingen . Bygg- og anleggsavdelingen har
ansvar for merking av løypene.Det har så langt vært gjennomført 3 arbeidsmøter mellom
avdelingene og en befaring i felt. I arbeidsmøtene har man gått systematisk gjennom
samtlige løypetraséer og drøftet aktuelle løsninger i forhold til rammene for arbeidet (kap.
1).
 En rekke grunneiere ble videre tilskrevet i desember 2013 angående grunneiertillatelser.
 Det er innhentet foreløpig uttalelse fra reinbeitedistrikt 9 angående flere av forslagene.
 Statens vegvesen er kontaktet angående godkjenning av krysningspunkter mellom vei og
skuterløype.
Det er ikke innhentet grunneiertillatelser fra Finnmarkseiendommen (FeFo) i forkant. FeFo er en
stor grunneier og forslagene berører flere eiendommer. Kommunen legger derfor til grunn at
FeFo får vurdere det samlete forslaget under høringen.
Reindriftsnæringen har vurdert noen enkeltforslag så langt i prosessen, men bes om en samlet
gjennomgang i forbindelse med høringen.
3. Prosess i etterkant av høringen
Etter at høringen er gjennomført og innspillene bearbeidet vil en søknad om endring i gjeldende
forskrift fremmes for MLU og kommunestyret for endelig behandling (juni 2014, alternativt
september). Søknaden sendes deretter videre til Fylkesmannen i Finnmark for endelig vedtak.

4. Vurderinger og begrunnelse for forslagene per løypetrasé
Beskrivelsene nedenfor tar utgangspunkt i hvordan de ulike skuterløypene per i dag er
forskriftsfestet. Forskriften i sin helhet finnes på www.lovdata.no. Løypene i kartversjon ligger
på www.nordatlas.no (se under løyper).
Løype 1 (Levajok-Leavvajávri):
Denne løypen ble endret i 2013-forskriften og har derfor ikke vært særskilt vurdert fra
kommunens side i denne omgangen. Levajok fjellstue har imidlertid fremmet forslag om en
tilknytningsløype fra Leavvajávri over til nærmeste punkt ved Luostejokløypa i Porsanger.
Fjellstuen begrunner forslaget i at man kunne fått flere besøkende fra Alta og Porsanger dersom
disse løypene hadde blitt knyttet sammen.
Forslaget er utenfor mandatet til denne revisjonsprosessen og vil innebære en økning i
løypekilometer på mellom over 10 km i inngrepsfritt område/reinbeiteområde (reinbeitedistrikt
13, 14 og 16).
RBD 13 har i brev til Tana kommune (5/3-2014) kommet med følgende merknad i saken:
Styret for RBD 13 —Lagesduottar går helt imot skuterløype tilknytning mellom Tana og
Porsanger ved Levajok.
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Begrunnelse:
Distriktet viser til at distriktets vintersiidaene har måttet starte med reinflytting om våren til
sommerbeite så tidlige som i februaer måned allerede pga dårlig beiteforhold på vinterbeite
etter de seineste års endrede klimatiske forhold. Og de resterende siidaer flytter nordover i
april måned.
En slik omsøkte skuterløype vil dermed forlenge dagens løype som starter fra Leavajok og
frem til Leavajavri, og forlenges videre nord-vestover inn i Porsanger kommune område.
Denne forlengelsen av skuterløype vil i utgangspunkt berøre mest distriktets lovlige flytteleier
som går rett nordvest for Leavajavri. En slik tilknytning mellom løypene i Deanu gielda og
Porsanger kommune vil skape store utfordringer for vårflyttingen. Hele skuterløypa vil
dermed gå tvers gjennom distriktets flytteleier som benyttes om våren, og den framtidige
skutertrafikken vil kunne ut arte seg som en stengsel av dagens lovlige flytteleier.
Distriktet er redd for at det blir betydeligere større skutertrafikk på løyper som går over
kommunegrenser og løyper som har betydeligere større lengdestrekninger enn dagens løyper.
For øvrig henvises til Reindriftsloven om blant annet at lovlige flytteleier ikke tillates stengt.

Vurdering:
Kommunen skal legge vekt på om løypen er til skade eller ulempe for reindriften. Området er
som begrunnet ovenfor særlig viktig for RBD 13 i forbindelse med vårflyttingen. Det er også
høst- og vinterbeiteområde for RBD 16. Det er ikke aktuelt å utrede dette løypeforslaget
nærmere.
Løype 2A (Sirbma-Bajimuš Lavdnjusjávri)
a) Omlegging ved Gáritoaivit:
Mandatet fra kommunestyret (08.11.2012) var å utrede bedre løsninger for løype 2A gjennom
Reatkenroggi i Njuorgganvuopmi og oppover på grunn av en vanskelig og farlig trasé ved
møtetrafikk. Alternativet er en eldre trase (omstikkingsløype) over Gáritoaivit (se kart
nedenfor).
RBD 9 skriver følgende om saken i en foreløpig uttalelse fra 09.12.2013:
« Omlegging Garitoaivi: Denne saken har vært nøye drøftet på et åpent folkemøte i Sirbmá i regi
av bygdelaget. Alternativet her om en fast endring vil føre til at løypa går tvers gjennom
beiteområdet, og således føre til at den muligens må stenges oftere. Folkemøtet var enig om at
man heller ønsket en omstikking på vårparten. (problemet med dagens trase gjelder stort sett på
våren). Det er positivt om omstikkingen forskriftfestes. Ang. tidsfesting vil det føre til en mindre
fleksibel ordning, og RBD 9 ser det som bedre for alle parter om det etableres en rutine men at
RBD 9 melder i fra til kommunen straks flokkene flyttes ut av området, og da vil løypen kunne
omstikkes umiddelbart».

Videre kommer Sirma bygdelag med følgende uttalelse (styremøte 11.12.13):
« Angående den årlige omstikkingen som bygdelaget har stått for: Bygdelaget ønsker at denne
ordningen forskriftsfestes. Bygdelaget ønsker IKKE at løypa endres, omstikkingen har vært en
ordning til alles beste og ønskes videreført».
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Vurdering: Omstikkingsløypen må forskriftsfestes for å være i henhold til lovverket, men det
innebærer ikke at den øvrige løypen ikke videreføres. For å komme de ulike innspillene fra
bygda i møte foreslår kommunen at omstikkingsløypen på våren forskriftsfestes i tillegg til
gjeldende løype. Vi ber om flere innspill på om begge løyper skal holdes åpne samtidig, eller
om at det tas inn i forskrift at det er kun en av dem som er åpen til enhver tid. Dersom begge
løyper holdes åpne samtidig innebærer det en økning i løypekilometer i Tana kommune på
9,6 km.
Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende løype over Gáritoavit,
jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte vernede områder,
fredede kulturminner eller prioriterte/truede/fredete arter i tilknytning til det nye
traséforslaget.
Kart over
omstikkingsløype ved
Gáritoaivit (ny
løypekm.= 9,6 km)

b) Omlegging ved løypestart i Sirma:
Der hvor løypa går på starten kan det være vanskelig å kjøre, så i stedet kjører folk
på veien. Det er i utgangspunktet ingen andre alternativer enn dagens løype eller veien. Det er
av trafikksikkerhetshensyn lite aktuelt å legge en ny løype etter veien. Konklusjonen er derfor
at dagens løypetrasé bør beholdes. Utfordringen med at brukere kjører på veien i stedet for i
løypen må eventuelt løses gjennom bedre merking/andre tiltak.

Løype 3A (Båteng- Gurteluoppal)
a) Løypestart i Båteng:
I Båteng er tillatelsen til eksisterende skuterløype over eiendom 10/48 trukket tilbake.
Kommunen sendte derfor i desember 2013 på høring et forslag til ny trasé i samme område (se
kart nedenfor). Det ble ikke gitt nødvendige grunneiertillatelser til denne traséen.
Det har tidligere vært gjennomført grundige prosesser for å finne andre forbindelser fra Tanaelva
gjennom Båteng, men dette har ikke lykkes.
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Forslag til ny løypetrasé ved Båteng som
er utredet, men hvor det mangler
grunneiertillatelse.

Videre har det vært foreslått en kjøretrasé langs et traktorspor vest i bygda (se kart nedenfor).
Utfordringen med denne traséen er flere. Det er en forholdsvis bratt bakke ved oppstigningen
som sannsynligvis vil skape problemer for brukere med tunge sleder på slep. Videre er det ingen
parkeringsmuligheter ved veien, noe som vil innebære et behov for å opparbeide en ny
parkeringsplass.

Alternativ trasé
(mulig, men krever
terrenginngrep)
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Med bakgrunn i dette foreslår Tana kommune derfor et tredje alternativ: å opprette en ny
forbindelse mellom løype 4 i Hillagurra og løype 3A ved Båteng, som gir forbindelse til
Tanaelva (se omtale i neste kapittel).
Bygdefolket i Båteng får videre ny forbindelse til løype 3A fra det kommunale boligfeltet (se
kart nedenfor), men ingen direkte forbindelse til løypen på Tanaelva. Ved løypestarten i
boligfeltet planlegges en parkeringsplass. Parkeringen samordnes med en snuplass som allerede
planlegges i forbindelse med brøyting.
Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende omleggingen i Båteng,
jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte vernede områder,
fredede kulturminner eller prioriterte/truede/fredete arter i tilknytning til det nye traséforslaget.
Forslaget berører ikke inngrepsfrie naturområder.
Kommunen ønsker imidlertid innspill i forhold til hvordan en ny løypeforbindelse fra boligfeltet
kan innvirke på nærliggende bebyggelse, blant annet i forhold til støy og sikkerhet.

Kart over forslag til ny
løypeforbindelse fra boligfeltet, Båteng.
Total reduksjon i løypekm.: 0,8 km.

2) Jeakkaš:
Det er utfordrende kjøreforhold i området pga. myr, særlig om våren. Kommunen ønsker
imidlertid ikke en endring av løypene her. Det er vanskelig å finne en annen trase pga. mye skog.
Det framheves at når alt er tint, så er det uansett uframkommelig og løypene bør stenges. I disse
periodene kan Sirma løypen benyttes som alternativ.
3) Kryss ved Gárppejohguolbba:
I krysset ved Gárppejohguolbba går bekken tidlig opp slik at løypa må stenges. Det er ikke
aktuelt å endre selve løypetraséen her. Det må gjøres et inngrep for å løse problemet, enten hogge
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skog eller bygge en bru. Saksbehandling i forhold til søknad om tillatelse til bygging av bru
pågår.
4) Oađašanalaš (Soavelljávri)
Det en endring ved Oađašanalaš (Soavelljávri) (se nedenfor). Formålet med endringen er å få en
mindre ulendt og lunere trasé. RBD 9 har uttalt seg i saken og hadde ingen merknader.

Kart som viser foreslått endring
ved Oađašanalaš (Soavelljávri)

Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende løype over Oađašanalaš,
jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte vernede områder,
fredede kulturminner eller prioriterte/truede/fredete arter i tilknytning til det nye traséforslaget.
Ny løypeforbindelse mellom Båteng og Hillagurra:
Det er to alternativer for løypeforbindelse mellom Båteng og Hillagurra, henholdsvis nordvest
og sør for Njuorggánvárri. Av hensyn til inngrepsfri natur og reindrift vurderes alternativet som
ligger lengst fra bebyggelsen som lite aktuell. Kommunen fremmer derfor løypeforslag som
skissert i kartet nedenfor.
Løypen legges på FeFo grunn nord for landbrukseiendommer i Hillagurra. Løypen krysser en
privat eiendom i nærheten av Mihkkiljeaggi hvor det er gitt grunneiers tillatelse.
Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase, jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen
kan ikke se at det finnes registrerte vernede områder eller fredede kulturminner som blir berørt
av det nye traséforslaget. Det er imidlertid observert en rødlisteart (nær truet) insektart i området
ved traséen (huldresmeller, Diacanthous undulatus). Denne arten utvikles under tykk bark på
liggende stammer av bla. bjørk, og er dermed en karakterart for gammel skog. Da etableringen av
skuterløypen ikke innebærer fjerning av gamle trestokker og hogging av skog, så vurderer
kommunen at arten ikke vil påvirkes av den nye skuterløypen.
Forslaget berører ikke inngrepsfrie naturområder, men går i ytterkanten av et slikt område ved
Mihkiljeaggi. Det er forsøkt å ta hensyn til dette ved å legge løypen så langt vest som mulig ved
Mihkiljeaggi.
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Forslag til ny løypeforbindelse Hillagurra-Båteng. Økning i antall løypekilometer: ca. 4 km.

Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis)
Det vises til vedtak i kommunestyret i 2012 hvor administrasjonen bes om å finne bedre
løsninger fra løypestart ved Geainnušjohka og opp til høyda ved Geainnodatvárri, eventuelt
vurdere å ta i bruk den gamle traséen (ved tidligere vannverk) nord for dagens trasé.
I tillegg er et traséforslag langs gammel traktorvei vurdert (se kart nedenfor). Det siste
alternativet er ikke aktuelt fordi traséen blir for bratt, det er for smalt på grunn av fjellknauser og
det går en bekk i traséen som åpnes tidlig. Denne traséen vil i tilfelle kreve store terrenginngrep.
Vurdering:
Etter befaring i felt har Bygg- og anleggsavdelingen konkludert med at den gamle traséen ved
tidligere vannverk er mest egnet. Forslag til ny trasé er gitt i kartet nedenfor.
Masjok vannverk A/L har i 2011 sendt inn en bekreftelse til kommunen på at vannverket benytter
grunnvannsbrønner og at «en eventuell omlegging av skuterløypen ved Geinosjok ikke på noen
måte vil påvirke drikkevannet vårt».
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Forslag til ny trasé ved Masjok (merket
med rødt).

Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende omleggingen,
jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte vernede områder,
fredede kulturminner eller prioriterte/truede/fredete arter i tilknytning til det nye traséforslaget.

Løype 7 (Ifjordfjellet):
a) Løypestart fra Sjursjok:
Dagens trasé som merkes er ikke i samsvar med forskrift. Videre så går den vedtatte løypen
hovedsakelig langs hovedveien fra Sjursjok til Storelva. Statens vegvesen har i brev til Tana
kommune den 11/3-2014 opplyst at man av trafikksikkerhetshensyn ikke tillater offentlig
skutertrafikk på riksveger eller fylkesveger. Eksisterende skuterløype må derfor flyttes.
Det er så bratt i området at det ikke finnes noen alternativ trasé. De nederste delene av løypen må
derfor utgå, noe som i praksis innebærer hoveddelen av løypen. Det må vurderes om løypestart
blir fra Gillaš eller fra Storelva. Av hensyn til krysningpunkt med vei samt parkering foreslår
kommunen at løypen starter ved Storelva (se kart nedenfor). Dette innebærer at løypen faller bort
på en strekning på om lag 12 km.
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Løype 7: Forslag til strekning som
utgår (ca. 12 km).

b) Ny løype fra Vestertana til Geassájávri (Sommervann)?
Som ledd i saksbehandlingen har det vært kontakt med hytteeiere i Sjursjok. Det har blitt ytret
ønske om at løypen som blir borte på grunn av Ifjordveien erstattes med en forbindelse fra
Vestertana til Geassájávri (Sommervann) etter traktorløypen ved Heargečohkka. Saken har vært
til en foreløpig vurdering hos RBD 9. De sier følgende i sin høringsuttalelse:
« RBD 9 vil på det sterkeste gå i mot forslaget. Området er sentralt både under parring,
førjulsvinteren og våren. Løypeforslaget vil føre til mye konflikt, da en løype her vil
måtte kreves stengt store deler av sesongen. Områdene Šuošjokskaidi-Čohkaláš er RBD 9
avhengige av som beiteområder på våren, og da må rein absolutt ha ro rett før flytting og
kalving. Området er og sentralt høstbeite, frem til ut i januar. Parring foregår og i det
området. Området er også nødvendig som oppsamlingsområde ved flyttinger».
Vurdering: Kommunen skal legge vekt på om løypen er til skade eller ulempe for reindriften.
Området er som dokumentert ovenfor særlig viktig for RBD 9. Det er derfor ikke aktuelt å utrede
dette løypeforslaget nærmere.
Løype 8 (Storelva- Stuorra Ilis):
Kommunestyret vedtok den 15.05.2013 at kommunen skulle vurdere endring i løype 8 slik at den
går fra Storelva- langs østsiden av RBD 9 i beitegrense- Stuorra Ilis.
Det er foreløpig innhentet uttalelse fra RBD 9 i saken (datert 09.12.2013):
«Vedtak: Styret i RBD 9 anbefaler ikke foreslåtte endring.
Bakgrunn: Den gang distriktsgrensene ble fastsatt var det sentralt å ta hensyn til
vannskiller. Det er grunnen til at grensen går langs elvene og vann. RBD 9 ønsker ikke at
skuterløypa endres til å gå over Divgaoaivi, da den da vil gå tvers gjennom naturlig
avgrenset beiteområdet slik flokken beiter. RBD 9 bruker området store deler av vinteren,
og området er spesielt viktig førjulsvinter og vår. Styret sender også med et kart som viser
den planlagte gjerdetraseen, kommunen bør ta det også med i vurderingene. RBD 9 er i
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mot foreslåtte endring. Styret kjenner til bakgrunnen for endringsforslaget, og har
forståelse for ønsket om å legge løypa ut av RBD 13, noe som i stor grad skyldes ønske
om forlenget åpning på våren. RBD 9 vil heller foreslå at kommunen vedtar en
omstikking om våren, etter at RBD 9 har flyttet nordover til sommerbeite».
Vurdering: Kommunen skal i sin vurdering vektlegge om løypeendringene er til «vesentlig skade
eller ulempe» for reindriften. For RBD 9 vil en omlegging være til ulempe i høst-vinterperioden,
mens dagens løype kan skape problemer for RBD 13 på våren (som har vårbeiter i området). Det
innebærer at dagens løype bør videreføres, da det er denne løsningen som er til minst ulempe for
reindriften samtidig som den kan holdes åpent i lengst periode for allmennheten.
Videre vil det planlagte reingjerdet gå langs distriktsgrensene. For å unngå problemer i forhold til
gjerdet er den en fordel at skuterløypen ikke krysser distriktsgrensene. Med bakgrunn i det
planlagte reingjerdet vil kommunen heller ikke foreslå en egen «omstikkingsløype».
Løype 9 (Tanaelva)
a) Strekningen Levajok- Sirma
På grunn av dårlige isforhold har ikke strekningen Levajok-Sirma vært åpen de siste årene.
Med bakgrunn i dette er det foreslått at løypen legges på land. Aktuell trasé er
hundeløypetraséen som brukes under Finnmarksløpet (se kart nedenfor), men med mindre
justeringer for å legge løypen innenfor kommunegrensen. En eventuell omlegging vil
medføre at antall løypekilometer økes med 20 km. I og med at løypen omlegges i svært stor
grad og omfatter en helt ny løype vurderes forslaget til å falle delvis utenfor mandatet til
denne prosessen.

Dagens trase for
Finnmarksløpet, LevajokSirma.
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Vurdering:
Løypeforslaget må vurderes i forhold til om det medfører «vesentlig skade eller ulempe» for
reindriften. Løypen går gjennom vinterbeitet til RBD 9 og høstbeite for RBD 13. Løypen går
videre gjennom et større inngrepsfritt område. Løypen går også høyt i fjellet, og sikkerheten ved
dårlig vær og kjøreforhold vurderes ikke som god. De samlede ulempene ved forslaget vurderes
til å være vesentlige. Forslaget fremmes derfor ikke som del av høringen, men reindriften og
andre høringparter bes om innspill og merknader.
b) Tilførselsløyper til Tana bru
I dagens forskrift er det kun en av tilførselsløypene til Tana bru som er forskriftsfestet. Løypen i
sør (17B) må inn i forskriften dersom den skal videreføres (se kart nedenfor). For øvrig regnes
ikke løypenettet inne i Tana bru som utmark, og er derfor ikke gjenstand for vurdering i denne
sammenheng.
Statens vegvesen har i brev til Tana kommune den 11/3-2014 godkjent krysningspunktet
skuterløype og offentlig veg under forutsetning av bla. at krav til avkjørsler i Statens vegvesens
håndbok 017, kap. C.3.4. overholdes.

Kart over løypenettet i Tana
bru. Tilførsesløype 17 B i
sør foreslås forskriftsfestet.
Økning i antall løypekm: ca.
0,5 km.

Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende ny tilknytningsløype ved
Tana bru jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte vernede
områder, fredede kulturminner eller prioriterte/truede/fredete arter i tilknytning til det nye
traséen.
Løype 10A (Austertana- Ridovei bru)
Ved løypestarten ved Čammajohka er det trukket tilbake en grunneiertillatelse. Øvrige
grunneiere er kontaktet, samt at kommunen utførte en befaring i området den 10/12-2013.
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Det eneste alternativet dersom løypen skal videreføres fra starten er å følge Geaidnojohka fra
veien mellom eiendom 27/61 og 27/1/17 (FeFo- grunn) og deretter følge traktorspor opp fjellet til
man kan krysse Čammajohka tilbake på eksisterende løype 10 A.
Forslaget er ikke nærmere utredet på nåværende tidspunkt. Administrasjonen har lagt til grunn at
det vil kreve mye ressurser å utrede ny trasé, samt til å tilrettelegge for bruk gjennom hogging av
skog osv. Forslaget er videre lite gunstig da løypen etableres midt i et boligområde, med de
støyproblemer dette kan medføre.
Det foreslås derfor at løype 10 A fra Ridovei forkortes og kuttes fra krysset med 10 B, over
Leirpollen og Julelvmunningen og fram til Bil og Maskin (se trasé merket med rødt nedenfor).

Løype 10A: Løypetrase som
foreslås tatt ut av forskrift (4
km. innkorting).

Løype 13 og 10 C (Austertana):
Dagens stikking gjennom bygda Austertana er ikke i samsvar med gjeldende forskrift, men vil
dersom den innføres innebære en reduksjon i antall løypekilometer (om lag 7 km). Kommunen
har innhentet grunneiertillatelser fra eier av eiendommene 30/53 og 30/71 til omlegging av
løypen. I tillegg er det behov for tillatelse fra FeFo (eiendom 30/1) og fra en øvrig grunneier
(under arbeid).
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Forslag til forbindelse mellom løype 13 og
løype 10 A i Austertana (1,3 km. økning).

Tilsvarende som for løype 10 A foreslås flere løypekilometer utelatt (se kartene nedenfor). Løype
13 B på Julaelva utgår, samt løype 13 mellom Hanaelva og Basávžžejohka.
Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase, jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen
kan ikke se at det finnes vernede områder, fredede kulturminner eller prioriterte/truede/fredete
arter som har sine leveområder ved det nye traséforslaget.
Statens vegvesen har videre i brev til Tana kommune den 11/3-2014 godkjent krysningspunktet
skuterløype og offentlig veg under forutsetning av bla. at krav til avkjørsler i Statens vegvesens
håndbok 017, kap. C.3.4. overholdes.

Kart over løypekilometer som
foreslås tatt ut av forskrift (8,2 km
innkorting).
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Løype 12 (Austertana-Harrelv)
Kart over forslag til løypeendring, Harrevann

Det er kommet inn en henvendelse fra Sandlia og
omegn bygdelag om at man ønsker løypen flyttet til
østsiden av Harrevann, langs eksisterende kjørespor.
Pga. dårlig is i påsketider og enkelte år, er isen dårlig slik
at en ikke kan kjøre over Harrevannen på vinteren i
skutersesongen.
Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase
vedrørende endringen i løypen ved Harrevann
jf.naturmangfoldsloven § 8. Det finnes ikke fredete
kulturminner på eller ved det nye traséforslaget. Når
det gjelder rødlistearter så har Harrevann en bestand av
oter (fredet art, kategori «nær truet», ikke-prioritert
art). En flytting av løypen til elvebredden vurderes til
ikke å ha noen innvirkning på oteren. Betydningen av
Harrevann som yngleområde for fugl har heller ikke relevans i denne sammenhengen, da det
dreier seg om vintertrafikk. Kommunen vurderer derfor at forslaget om flytting av løypen bør
gjennomføres.
Løype 13 mellom Luftjok og Austertana
Utfordringene på denne løypen omhandler to ulike lokaliteter, som er beskrevet hver for seg
nedenfor.
a) Løypetraséen ved Søndre Luftjok:
Ved Søndre Lutftjok går dagens løypetrase langs kommunal vei, gjennom ett gårdstun og
for øvrig i nær tilknytning til øvrig bebyggelse. Av sikkerhets- og støyhensyn har
kommunen derfor hatt et ønske om å endre løypetraséen. Det ble i desember 2013
oversendt et forslag om løypeendring til en rekke grunneiere (se kart nedenfor), men vi
har ikke fått de nødvendige grunneiertillatelser til å endre løypen. Det finnes ikke
alternative traséer, slik at man må enten beholde eksisterende løype eller legge ned
løypeforbindelsen gjennom bebyggelsen ved Søndre Luftjok og ned til Tanaelva. Det er et
generelt forbud mot bruk av snøskuter på offentlig veg i Finnmark (forskrift om bruk av
snøskuter på offentlig veg i Finnmark), men hvor Luftjokdalen er unntatt.
Kommunen har videre gjennom denne prosessen fått inn klager fra grunneiere på grunn av
støy fra eksisterende skuterløype.
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Løype 13: Trasé gjennom Søndre Luftjok som er utredet, men hvor det mangler
grunneiertillatelser.

b) Trasé gjennom Hanadalen:
Ved særskilte vær og føreforhold kan det oppstå store snøras i Hanadalen. Det har i årenes
løp gått mange store ras i området. I NVEs skredatlas er strekningen oppgitt som
«aktsomhetsområde». Lokalbefolkningen har imidlertid vært påpasselig med å informere
kommunen slik at løypene er blitt stengt i rasfarlige perioder. Det finnes ikke alternativer til
den rasfarlige traséen. Den må enten opprettholdes som i dag eller legges ned.
I forbindelse med høringen ber Tana kommune om innspill på om hele eller deler av løype 13
bør legges ned av sikkerhetshensyn (trafikk og/eller skredfare) og på grunn av støy ved
bebyggelse (gjelder Søndre Luftjok) jmf. forholdene beskrevet ovenfor.

Løype 14 (Alleknjarg- Skálvejávri)
På løype 14 har det vært i bruk en omstikkingsløype på våren, av hensyn til reindriften (se kartet
nedenfor). Denne må forskriftsfestet for å være lovlig.
Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende omstikkingsløypen,
jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte vernede områder,
fredede kulturminner eller prioriterte og/eller truete arter i tilknytning til det nye traséforslaget.
Det er observert jerv i området ved på sør- og nordsiden av Jussávadda. Kommunen legger til
grunn at det ikke vil ha vesentlig betydning for jerven hvordan selve løypetraséen legges så lenge
det allerede eksisterer en løype i området. Vi kan heller ikke se at forslaget legger til rette for økt
skutertrafikk i området. Kommunen forutsetter at de to løypene ikke er åpne samtidig.
Omstikkingsløypen går inne i inngrepsfritt område, men det gjør også eksisterende løype.
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Løype 14: Omstikkingsløype til bruk på våren.

Ny løypetrasé Arctic trail (Skiippagurra til kommunegrense Nesseby).
Det har over mange år vært arbeidet med en skuterløype forbindelse fra Tana og over til
Nesseby. Det har vært vanskelig å finne en egnet trasé i området fra Tana bru til Skiippagurra
(Korselva), da det ikke er gitt tillatelser fra grunneiere.
Siste alternativ som er undersøkt er oppkjøring fra Tanaelva over Mestas (37/220) og Statens
vegvesens eiendommer (37/76)(se kart nedenfor). Statens vegvesen har allerede gitt tillatelse
(datert 27/1-2014). Mesta har opplyst om at de skal selge eiendommen for videre regulering til
boligformål, og vil derfor ikke gi grunneiertillatelse til løypen. Saken legges fram for høring nå,
med forutsetning om at eiendommen bli solgt videre og at ny eier avgir grunneiertillatelse.
Kommunen vil ikke kunne ta denne løypen inn som del av søknad om forskriftsendring dersom
forholdene ovenfor ikke er avklart innen saksbehandlingsfristen til MLU og kommunestyret i
juni.
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Forslag til trasé mellom hovedveien og boligfeltet i Skiippagurra er gitt i kartet nedenfor. Av
hensyn til reindriften er det ikke aktuelt å legge løypen lenger fra bygda enn det som foreslås. Av
samme hensyn er traséen fra Skiippagurra til kommunegrensen lagt så nære hovedveien som
mulig, men så langt unna at den ikke er synlig fra veien.
Det vil bli tilrettelagt for tilknytning til løype fra hyttefeltet ved Seidafjellet. Videre vil det bli
tilknytning til boligfeltet i Skiippagurra via kommunens eiendom 37/55 ovenfor Dows spisested.
Statens vegvesen har gitt en foreløpig godkjenning av krysningspunktet på vegen mot Polmak
(befaring datert 14/6-2013). Videre vil det bli en krysning av E6 ved hyttefeltet på Seidafjellet.
Statens vegvesen har i brev til Tana kommune den 11/3-2014 godkjent også dette
krysningspunktet, men da under forutsetning av bla. at krav til avkjørsler i Statens vegvesens
håndbok 017, kap. C.3.4. overholdes.
Skuterløypen vil krysse skiløypen til Skiippagurra bygdelag på to punkt. Det er foreløpig ikke
foretatt noen grundig vurdering av dette krysningspunktet. Tana kommune ber om innspill i
saken.
Oversiktsbilde. Skuterløype
(Arctic trail) fra Skiippagurra
til kommunegrensen Nesseby
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Detaljkart: Arctic trail ved
Skiippagurra.

Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende ny tilknytningsløype ved
Tana bru jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte vernede
områder eller prioriterte/truede/fredete arter i tilknytning til det nye traséen. Løypen går utenom
inngrepsfritt område.
Det er et større fangstgropanlegg i nærområdet, men på høydedraget ovenfor der hvor løypen
skal gå ovenfor Stuorrarohtu. Disse kulturminnene vil dermed ikke være berørt av løypen.
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Løypen vil videre krysse trekkvei for elg mellom Guollejávri og Cuoppoláddot. Forholdet er
problematisk, da løypen vil medføre forstyrrelser for elgen. Samtidig vil reindriften berøres og
være utsatt for forstyrrelser dersom løypen trekkes lenger bort fra E6. Tana kommune har derfor
konkludert med at løypeforslaget fremmes ned de konsekvenser dette vil ha for elgtrekket. Det
foreslås at løypen på dette punktet legges ved høyspentlinjen.
5. Endringer i antall løypekilometer
I følge rundskriv fra Miljøverndepartementet til Fylkesmannen i Finnmark datert 17.02.2014 så
legger departementet til grunn at det «eksisterende løypenettet i Nord-Troms og Finnmark er
omfattende og at det ikke bør utvides ytterligere». Departementet legger til grunn at prinsippet
kan fravikes i konkrete tilfeller når det gjelder sammenknytning av løyper over kommunegrenser
og til Finland.
Med bakgrunn i dette er det foretatt en foreløpig beregning av endringer i total antall
løypekilometer med forslagene som nå ligger inne (se tabellen nedenfor). De strekningene hvor
samlet løypestrekning i liten grad endres er ikke tatt med her. Resultatet viser en reduksjon på 13,
2 km. dersom omstikkingsløypene ikke regnes med. Dersom samtlige løypeendringer regnes med
blir det en økning på 5,9 km. Dette tilsvarer det samme kilometerantall som den nye løypen
mellom Skiippagurra og kommunegrensen til Nesseby.
Traséendring
Ny løype Hillagurra-Båteng
Løype 3A ved Båteng
Løype 7 Ifjordfjellet: Sjursjok- Storelva
Løype 17, Tana bru
Løype 10 A, Čammajohka
Løype 13, Austertana
Tilknytning mellom løype 13 og 10A , Austertana
Arctic trail, Skiippagurra til grense Nesseby
Totalt
Omstikking Gáritoaivit
Omstikking Skidalen
Totalt med omstikkingsløyper

Endring i km.
+4
- 0,8
- 12
+ 0,5
- 4
- 8,2
+ 1,3
+6
- 13, 2 km
+ 9,6
+ 9,5
+ 5,9 km.
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6. Konklusjon
Tana kommune sender på høring følgende forslag til forskrift om snøskuterløyper, Deanu gieldaTana kommune, Finnmark (FOR 2013-01-23 nr. 48) (endringer i gjeldende forskrift merket med
fet skrifttype/forklaringer er gitt i kursiv):
Løype 2A: Sirbmá-Bajimuš Lavdnušjávri
Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over E6opp jordbruksveien- over Njuorggánjávri- nordvestover nord for høyde 355-nordover langs
skoggrensa- over Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til Gurtejávrinordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover til Gaskamuš
Lavdnušjávri- Bajimuš Lavdnušjávri (gjeldende trase).
Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over E6opp jordbruksveien- over Urraoaivi og Gáritoaivvit- langs bekkedrag til Juvrritjàvri- over
Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til Gurtejávri- nordvest til
Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover til Gaskamuš LavdnušjávriBajimuš Lavdnušjávri (alternativ trasé/omstikkingsløype).
Løype 3A (Båteng- Gurteluobbal)
Fra kommunalt boligfelt i Båteng-langs traktorveg til Fabasgiedjeakkit- nord for Erkejávrit
etter etablert spor- nordvestover over Laddelašjavrrit- over Gárčojávri-nordvestover til løypa
møter traktorvegen- etter traktorveg- sør for Sáttomiellevuovdi – nordvest til Gukhesjávri og til
krysningspunkt med løype 3 C ved Gárppejohka- over Gárppejohka til Soavveljávri- over høyde
244 og 267 ved Oađašanalaš- langs og over Gurtejohka- til løype 2A ved Gurteluoppal.
Ny løype 4A (Hillagurra- Båteng)
Avkjøring fra jordbruksveg i Hillagurra- nord for jordbrukseiendommer- videre vestover til
Gieddejohka- over Mihkiljeaggi- over Eldor Wigelius eiendom ved Njuorggánjohkanordvestløype til løypa 3A.
Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis)
Fra Tanaelva opp Masjokelva- undrr brua rv 98- opp fra elva til snuplass på Nordnesvegenvidere langs Masjokvegen til enden av vegen- sørover ved høyde 215- vestover på nordsiden av
Spierkovárri- sørover i dalbunnen til kraftlinjen- etter kraftlinja til Duolbajávri- nordvestover
til Bovčča-Geassajávri- vest til Geassajávri (Sommervann)- sør for Luomenjárga-rett linje til
høyde 248- krysser Juggidaja 500 meter sør for Čieggaluobbalat (215)- til Čieggajohka og langs
denne til sørenden av Mohkeluobbalat- vestover mellom høydene 295 og 294- over til
Njukčajávri (Svanevann)- sørvest til kraftlinja- etter kraftlinja til kommunegrensen ved Stuorra
Ilis.
Løype 7 (Ifjordfjellet):
Fra Storelva til kommunegrense Gamvik.
Løype 9 (Tanaelva)
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Tanaelva fra munningen til kommunegrense Karasjok.
Avstikker fra Tanaelva nord for Tana bru ved kommunalt renseanlegg til parkeringsplass ved
Tana hotel/campingplass.
Avstikker fra Tanaelva sør for Tana bru ved Sieddajohka- over E6- til Tana
hotel/campingsplass.
Løype 10 A og 10 B (Geresjávri)
Løype 10 A og 10B slås sammen i ny forskrift. Ny beskrivelse blir:
Fra parkeringsplass ved rv 890 vest for Ridovei bru- over Čammájohjávrrit- felles trasé med 13 B
i 1,4 km- vestover nord for Loamoaivi- sørover langs Mielkeveaijohka- videre sørover langs
Čammajohka- opp til Geresjávri på vestsida av bekken.
Avstikker Mielkeveaijohka til Mielkeveaujávri.
Løype 13 (Luftjok- Austertana):
Følgende del utgår:
Avstikker fra Hánájohka østover til Hearragorssa.
Løype 13 B (Austertana- Stjernevatn- Berlevåg grense):
Løype 10 C og 13 B slås sammen i ny forskrift. Ny beskrivelse blir:
Fra Bil og maskin i Austertana- Øvre Leirpollen- krysser E6 ved Enok Smelror- over
Julelva- langs gammelriksvei til Gakcajohka-langs sperregjerde til kryss høyspentlinje- langs
høyspentlinja ca 2 km og deretter i nordøstlig retning opp Čammajohkdalen til løype 10 A ved
vest for Čammájohjávrrit. Løypa har felles trasé med 10 A til Čammájohjávrrit, deretter langs
Riiduvealjávrrit under Hagŋalančearru til rv 890- krysser rv 890- til Fáhccabealjohka via
Guorrulattu (Tørrvatnet) og over Nástejávri (Stjernevann) mot kommunegrensen til Berlevåg
kommune.
Løype 12 (Austertana-Harrelv)
Bil og Maskin i Austertana- over rv 890 ved Austertana kapell- langs rv 890- over
Geinodatjohka- etter boligveg- krysser rv 890- veg ved Breiviks hytte- etter gammel kjørevegsør for Bielluvárri til Lille Klokkarvann- på østsiden av Harrejávri og videre langs kjørevegen til
Harrelv.
Løype 14 (Alleknjarg- Skálvejávri)
Alleknajrg over Seibos (høyde 296)- ned til Savetjávri og videre til Skálvejávri (eksisterende
trasé).
Alleknajrg- langs bekkedrag sør for Jussávađđa- Suoidnoaivi- Savetjávri- og videre til
Skálvejávri (alternativ trasé/omstikkingsløype).
Ny løype (Skiippagurra- kommunegrense Nesseby)
Løypen foreslås under forutsetning av at samtlige grunneiertillatelser foreligger innen
kommunestyret behandler søknad om forskriftsendring:
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Fra Tanaelva- over tidligere Mesta eiendom- over Statens vegvesens eiendom- nordover
langs høydedrag til krysning med traktorveg- vestover nord for Muddenjeaggi langs E6 til
kommunegrense Nesseby
Avstikker til boligfeltet i Skiippagurra fra kommunens eiendom 37/55
Avstikker til hyttefeltet på Seidafjellet- krysning av E6 nordvest for Muddenjeaggi.
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

34/9

Arkivsaksnr:

2014/126-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget

Utvalgssak
30/2014

Møtedato
03.06.2014

Cecilie Hansen - søknad om støtte fra primærnæringsfondet - søknad om tilskudd til
utdanning/tilleggsnæring i landbruket.

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til utgifter ved utdanning/kurs avslås.
Begrunnelse:
Tiltaket oppfyller ikke retningslinjene for tilskudd til tilleggsnæringer.
Det kan ikke gis tilskudd til kompetanseheving og utdanning for etablering av tilleggsnæringer.
Det kan kun gis til oppstart.

Saksopplysninger
I budsjettvedtaket i kommunestyremøte den 18.12.2013 ble det fattet følgende:
”Primærnæringsfondet tilføres kr 500 000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet.
Tildelinger av de 500 000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark
fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at
40 % kan gå til fiskebåtkjøp.”

Søknaden
Cecilie Hansen søker primærnæringsfondet om kr 70 545,-, for å dekke 25 % av de totale
utgiftene ved studier innen akupunktur- og osteopatisk behandling av hester.
Hun har også søkt om midler fra Finnmark Fylkeskommune om å få dekket 75 % av
utgiftene for kurs, reise, avløser og overnatting, kr 211 635,-. Total kostnad for kurs, reise,
overnatting og avløser er kr. 282 180,-. Det er ikke opplyst om søknad til Finnmark
Fylkeskommune er innvilget.
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Om søker
Cecilie Hansen kjøpte Birkesletten gård, eiendom gnr 34 bnr 9 og 59, i Sandlia i desember 2012.
Hun driver kjøttproduksjon med storfe, og har også mindre oppdrett av dølahester.
Søker har bachelor i husdyrfag fra høyskolen i Steinkjer og mastergrad i husdyrbiologi fra
UMB på Ås. Hun har lenge hatt en interesse for alternative behandlingsmetoder på hest og
hund, og ser for seg at behandling av hester vil kunne bli en tilleggsnæring på gården.
I sin søknad viser hun til at det i Finnmark er en økende interesse for hestesport.
Hestenæringen er i utvikling, og stadig flere deltar på ridekurs, stevner og andre
arrangementer. Videre skriver hun at det ”som følge av økt bruk og økende kunnskap om
hester, ser man behovet for spesialutdannede aktører som kan bidra til å holde hestene friske
og behandle skader og problemer som oppstår på grunn av en aktiv hverdag. Ofte hentes det
opp behandlere fra sør-Norge.” Hun har stor tro på at et slikt tilbud lokalt vil være populært
og mye brukt, og ønsker derfor å utdanne seg innen akupunktur- og osteopatisk
behandling av hester.
Tidligere støtte fra Primærnæringsfondet
Kjøp av gård, 10% av kjøpesum
Kjøp av dyr

2011
90 000,-

2012
50 000,-

I retningslinjene for primærnæringsfondet står følgende om tilskudd til tileggsnæringer:
4. Tilskudd ved oppstart av tilleggsnæringer.
Økt satsing på og overgang til nye driftsformer med tilleggsnæringer, videreforedling,
direktesalg og markedsføring krever ny og annen kompetanse og kunnskap.
Til oppstart av tilleggsnæringer med mer kan det innvilges tilskudd med inntil 30 % av godkjent
kostnadsoverslag. Øvre grense er kr. 70.000,-. Det aksepteres samfinansiering fra det øvrige
virkemiddelapparat.

Vurdering
Søker oppfyller kravene for å motta produksjonstilskudd i jordbruket og krav til å kunne søke
om midler fra primærnæringsfondet.
Det omsøkte er å betrakte som støtte til utdanning, med mål om å starte en tilleggsnæring på
gården. Slik vi tolker retningslinjene for primærnæringsfondet så omfattes ikke utdanning av
tilskudd til tilleggsnæringer. Formuleringen i retningslinjene er ”Til oppstart av tilleggsnæringer
med mer kan det innvilges tilskudd med inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag…”.

I fellesbestemmelsen for primærnæringsfondet står det at ”Hensikten med fondet er å gi støtte til
tiltak hvor det enten ikke finnes andre støtteordninger, eller hvor andre støtteordninger ikke er
tilstrekkelig til å sikre økonomisk bærekraft.”
Når det gjelder utdanning og kurs så finnes det flere andre ordninger og muligheter til å
finansiere det. Søker har bl a søkt om kompetansehevingsmidler fra Finnmark fylkeskommune.
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

7/49

Arkivsaksnr:

2014/1106-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget

Utvalgssak
31/2014

Møtedato
03.06.2014

Marie Jelti - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - Melkekvote
Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås
Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til kjøp av
melkekvote.
Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii hilgojuvvo.
Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii.

Saksopplysninger
I budsjettvedtaket i kommunestyremøte den 18.12.2013 ble det fattet følgende:
”Primærnæringsfondet tilføres kr 500 000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet.
Tildelinger av de 500 000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark
fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at
40 % kan gå til fiskebåtkjøp.”
Marie Jelti søker om støtte til kjøp av 33 917 liter privat melkekvote. Kostnaden på
investeringen er kr 6 per liter, tilsvarende kr 203 502,- Søker er medlem av samdriften Jelti’s
melk og kjøtt.
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Om søker
Gnr/Bnr
Eget areal
Leid Areal
Sum areal
Kyr

2025 - 35/58
250
1061
1311
36

*leid areal og melkekyr gjelder samdriften

Tidligere støtte fra Primærnæringsfondet
2001
2003
Melkekvote
4800
Kraftforsyning
11600

2005
41900

2006
10679

2009
6889

2010
8876

Vurdering
Det omsøkte tiltak er i samsvar med retningslinjene for bruk og forvaltning av
primærnæringsfond vedtatt av kommunestyret 21.2.2013:
Bruket har jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendig driftsbygninger. Gården
oppfyller kravene i ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket”.
Under særbestemmelser for tilskudd jordbruk pkt 5 (s.3 i retningslinjene for bruk og forvaltning
av primærnæringsfondet) Kjøp av melkekvoter kan tilskudd gis med inntil kr 2,50 per liter. På
grunn av mange søknader og begrensede midler foreslås søknad avslått.

Jørn Aslaksen
Rådmann
Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

12/100

Arkivsaksnr:

2014/1022-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget

Utvalgssak
32/2014

Møtedato
03.06.2014

Markus Heiberg - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - Melkekvote
Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås
Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til kjøp av
melkekvote.
Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii hilgojuvvo.
Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii.

Saksopplysninger
I budsjettvedtaket i kommunestyremøte den 18.12.2013 ble det fattet følgende:
”Primærnæringsfondet tilføres kr 500 000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet.
Tildelinger av de 500 000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark
fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at
40 % kan gå til fiskebåtkjøp.”
Markus Heiberg søker om støtte til kjøp av på til sammen 79 930 liter melkekvote, derav 75 548
liter privat og 5 382 liter fra staten. Kostnaden på investeringen er kr 349 121,Om søker
Gnr/Bnr
Eget areal
Leid Areal
Sum areal
Kyr

2025 - 12/100
306
313
619
31
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Tidligere støtte:
2001
Melkekvote
Kjøp av gård
Nydyrking
Nybygg
Kraftforsyning

2010
8391

2011

2012

64000
32000
50000
35000

Vurdering
Det omsøkte tiltak er i samsvar med retningslinjene for bruk og forvaltning av
primærnæringsfond vedtatt av kommunestyret 21.2.2013:
Bruket har jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendig driftsbygninger. Gården
oppfyller kravene i ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket”.
Under særbestemmelser for tilskudd jordbruk pkt 5 (s.3 i retningslinjene for bruk og forvaltning
av primærnæringsfondet) Kjøp av melkekvoter kan tilskudd gis med inntil kr 2,50 per liter. På
grunn av mange søknader og begrensede midler foreslås søknad avslått.

Jørn Aslaksen
Rådmann
Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

35/45

Arkivsaksnr:

2014/1105-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget

Utvalgssak
33/2014

Møtedato
03.06.2014

Stine M Jelti - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - Melkekvote
Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås
Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til kjøp av
melkekvote.
Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii hilgojuvvo.
Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii.

Saksopplysninger
I budsjettvedtaket i kommunestyremøte den 18.12.2013 ble det fattet følgende:
”Primærnæringsfondet tilføres kr 500 000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet.
Tildelinger av de 500 000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark
fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at
40 % kan gå til fiskebåtkjøp.”
Stine Marie Jelti søker om støtte til kjøp av 22 611 liter privat melkekvote. Kostnaden på
investeringen er kr 6 per liter, tilsvarende kr 113 057,- Søker er medlem av samdriften Jelti’s
melk og kjøtt.
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Om søker:
Gnr/Bnr
Eget areal
Leid Areal
Sum areal
Kyr

2025 - 35/45
750
650
1400
48

*dyretall fra samdriften
Tidligere støtte:
Melkekvote

2010
138400

Vurdering
Det omsøkte tiltak er i samsvar med retningslinjene for bruk og forvaltning av
primærnæringsfond vedtatt av kommunestyret 21.2.2013:
Bruket har jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendig driftsbygninger. Gården
oppfyller kravene i ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket”.
Under særbestemmelser for tilskudd jordbruk pkt 5 (s.3 i retningslinjene for bruk og forvaltning
av primærnæringsfondet) Kjøp av melkekvoter kan tilskudd gis med inntil kr 2,50 per liter. På
grunn av mange søknader og begrensede midler foreslås søknad avslått.

Jørn Aslaksen
Rådmann
Svein Ottar Helander
Avdelingsleder

Side 67

Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

12/15

Arkivsaksnr:

2014/1103-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget

Utvalgssak
34/2014

Møtedato
03.06.2014

Tormod Nilsen - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - Melkekvote
Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås
Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til kjøp av
melkekvote.
Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii hilgojuvvo.
Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii.

Saksopplysninger
I budsjettvedtaket i kommunestyremøte den 18.12.2013 ble det fattet følgende:
”Primærnæringsfondet tilføres kr 500 000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet.
Tildelinger av de 500 000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark
fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at
40 % kan gå til fiskebåtkjøp.”
Tormod Nilsen søker om støtte til kjøp av 5 382 liter statlig melkekvote. Kostnaden på
investeringen er kr 13 655,- Søker er medlem av samdriften Nàvet Doallu.
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Om søker:
Gnr/Bnr
Eget areal
Leid Areal
Sum areal
Kyr

2025 12/15
948
393
1341
92

*antall dyr og areal gjelder samdriften
Tidligere støtte:
2002
Melkekvote
grøfting

2003
5 428

24 000

2006
16 060

2009
7 295
19 200

2013
4 965

Vurdering
Det omsøkte tiltak er i samsvar med retningslinjene for bruk og forvaltning av
primærnæringsfond vedtatt av kommunestyret 21.2.2013:
Bruket har jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendig driftsbygninger. Gården
oppfyller kravene i ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket”.
Under særbestemmelser for tilskudd jordbruk pkt 5 (s.3 i retningslinjene for bruk og forvaltning
av primærnæringsfondet) Kjøp av melkekvoter kan tilskudd gis med inntil kr 2,50 per liter. På
grunn av mange søknader og begrensede midler foreslås søknad avslått.

Jørn Aslaksen
Rådmann
Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

12/13

Arkivsaksnr:

2014/1102-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget

Utvalgssak
35/2014

Møtedato
03.06.2014

Mari Trosten og Sven Anderssen - Søknad om støtte fra
primærnæringsfondet - Melkekvote
Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås
Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til kjøp av
melkekvote.
Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii hilgojuvvo.
Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii.

Saksopplysninger
I budsjettvedtaket i kommunestyremøte den 18.12.2013 ble det fattet følgende:
”Primærnæringsfondet tilføres kr 500 000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet.
Tildelinger av de 500 000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark
fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at
40 % kan gå til fiskebåtkjøp.”
Tormod Nilsen søker om støtte til kjøp av 5 382 liter statlig melkekvote. Kostnaden på
investeringen er kr 13 655,- Søker er medlem av samdriften Nàvet Doallu.
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Om søkerne:
Gnr/Bnr
Eget areal
Leid Areal
Sum areal
Kyr

2025 12/13
948
393
1341
92

*antall kyr og areal gjelder samdriften
Tidligere støtte:
Melkekvote
Kjøp av
landbr.eiendom

2003
5 365

2005
4 910

2006
16 060

2009
10 541

2013
4 965

40 000

Vurdering
Det omsøkte tiltak er i samsvar med retningslinjene for bruk og forvaltning av
primærnæringsfond vedtatt av kommunestyret 21.2.2013:
Bruket har jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendig driftsbygninger. Gården
oppfyller kravene i ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket”.
Under særbestemmelser for tilskudd jordbruk pkt 5 (s.3 i retningslinjene for bruk og forvaltning
av primærnæringsfondet) Kjøp av melkekvoter kan tilskudd gis med inntil kr 2,50 per liter. På
grunn av mange søknader og begrensede midler foreslås søknad avslått.
Jørn Aslaksen
Rådmann
Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

12/88

Arkivsaksnr:

2014/1101-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget

Utvalgssak
36/2014

Møtedato
03.06.2014

Harald Persen - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - Melkekvote

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås
Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til kjøp av
melkekvote.
Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii hilgojuvvo.
Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii.

Saksopplysninger
I budsjettvedtaket i kommunestyremøte den 18.12.2013 ble det fattet følgende:
”Primærnæringsfondet tilføres kr 500 000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet.
Tildelinger av de 500 000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark
fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at
40 % kan gå til fiskebåtkjøp.”
Harald Persen søker om støtte til kjøp av 5 382 liter statlig melkekvote. Kostnaden på
investeringen er kr 13 655,- Søker er medlem av samdriften Nàvet Doallu.
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Om søker:
Gnr/Bnr
Eget areal
Leid Areal
Sum areal
Kyr

2025

12/88
948
393
1341
92

*antall dyr og areal gjelder samdriften

Tidligere støtte:
1999
Melkekvote
Kjøp av gård

2005
9 452

2006
13 401

2009
6 144

2013
4 965

70 000

Vurdering
Det omsøkte tiltak er i samsvar med retningslinjene for bruk og forvaltning av
primærnæringsfond vedtatt av kommunestyret 21.2.2013:
Bruket har jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendig driftsbygninger. Gården
oppfyller kravene i ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket”.
Under særbestemmelser for tilskudd jordbruk pkt 5 (s.3 i retningslinjene for bruk og forvaltning
av primærnæringsfondet) Kjøp av melkekvoter kan tilskudd gis med inntil kr 2,50 per liter. På
grunn av mange søknader og begrensede midler foreslås søknad avslått.

Jørn Aslaksen
Rådmann
Svein Ottar Helander
Avedelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

12/199

Arkivsaksnr:

2014/1104-3

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget

Utvalgssak
37/2014

Møtedato
03.06.2014

Navet Doallu - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - Nydyrking
Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om støtte til nydyrking avslås
Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til nydyrking.
Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Doarjjaohcamuš ođđagilvimii hilgojuvvo
Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš ođđagilvimii.

Saksopplysninger
I budsjettvedtaket i kommunestyremøte den 18.12.2013 ble det fattet følgende:
”Primærnæringsfondet tilføres kr 500 000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet.
Tildelinger av de 500 000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark
fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at
40 % kan gå til fiskebåtkjøp.”
Nàvet Doallu søker om støtte på kr 76 000 til nydyrking av 38 dekar på eiendom 12/245 i
Holmesund. Nàvet Doallu har i 2010 fått innvilget tilskudd til nydyrking på gnr 12 bnr 19, 30 og
49 på til sammen 80 dekar.
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Om samdriften:
Gnr/Bnr
Eget areal
Leid Areal
Sum areal
Kyr

2025 - 12/199
948
393
1341
92

Tidligere støtte:
Kjøp av buskap
Nydyrking

2006
2 500

2010
32 000

Retningslinjer for primærnæringsfondet vedrørende nydyrking:

1. Nydyrking og oppdyrking av tidligere dyrket jord.
Tilskudd kan innvilges med kr 2000,- pr. da ved nydyrking og kr. 800,- pr. da ved
opparbeiding av tidligere dyrket mark. Tilskuddet er ikke gradert.
Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært
oppdyrket. Tidligere oppdyrket mark er areal som er tilvokst av kratt og ildtuer og som må
opparbeides på nytt for å kunne høstes maskinelt. Det kan ikke ha vært søkt om
arealtilskudd på arealet de siste 5 år. Tidligere oppdyrket jord gjelder også leid areal.
Leieforholdet må være regulert i skriftlig avtale av minst 10 års varighet.
Søknad fremmes på eget søknadsskjema samtidig som det søkes om samtykke til nydyrking.
Ved vurdering av søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme
gjelder drifta av brukets øvrige dyrkede areal.
Det gis ikke tilskudd utover 100 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.
Vurdering
Søker tilfredsstiller generelle krav til å kunne motta støtte fra primærnæringsfondet. Søknaden
overstiger grensen på 100 da som det gis tilskudd til i løpet av 5 års periode, søker fikk innvilget
tilskudd til nydyrking til 80 da i 2010 (jf pkt 1 i retningslinjer for primærnæringsfond). Det vil
etter retningslinjene kunne gis tilskudd til 20 da tilsvarende kr 40 000. I forhold til dyretall på
gården har søkeren arealbehov, dette er beregnet etter Statens landbruksforvaltningens
avgrensing til tilskuddberettiget grovfôrareal som er 18 daa per melkeku.
På grunn av mange søknader og begrensede midler foreslås søknad avslått.

Jørn Aslaksen
Rådmann
Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

7/22

Arkivsaksnr:

2014/1235-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget

Utvalgssak
38/2014

Møtedato
03.06.2014

Per A. Holm - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - Nydyrking
Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om støtte til nydyrking avslås
Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til nydyrking.
Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Doarjjaohcamuš ođđagilvimii hilgojuvvo
Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš ođđagilvimii.

Saksopplysninger
I budsjettvedtaket i kommunestyremøte den 18.12.2013 ble det fattet følgende:
”Primærnæringsfondet tilføres kr 500 000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet.
Tildelinger av de 500 000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark
fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at
40 % kan gå til fiskebåtkjøp.”
Per A. Holm søker om støtte til nydyrking av 30-35 dekar på eiendommen som er ved siden av
7/101 i Sirma. Søker har i 2010 fått innvilget tilskudd til nydyrking på gnr 7 bnr 101 på til
sammen 50dekar.
Om søker:
Gnr/Bnr
Eget areal
Leid Areal
Sum areal

2025 - 7/22
279
189
468
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Kyr

31

Tidligere støtte:
2001
Melkekvote
Kjøp av gård
Nydyrking

2006
10679

2009
5903

2010

37800
32 000

Retningslinjer for primærnæringsfondet vedrørende nydyrking:

1. Nydyrking og oppdyrking av tidligere dyrket jord.
Tilskudd kan innvilges med kr 2000,- pr. da ved nydyrking og kr. 800,- pr. da ved
opparbeiding av tidligere dyrket mark. Tilskuddet er ikke gradert.
Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært
oppdyrket. Tidligere oppdyrket mark er areal som er tilvokst av kratt og ildtuer og som må
opparbeides på nytt for å kunne høstes maskinelt. Det kan ikke ha vært søkt om
arealtilskudd på arealet de siste 5 år. Tidligere oppdyrket jord gjelder også leid areal.
Leieforholdet må være regulert i skriftlig avtale av minst 10 års varighet.
Søknad fremmes på eget søknadsskjema samtidig som det søkes om samtykke til nydyrking.
Ved vurdering av søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme
gjelder drifta av brukets øvrige dyrkede areal.
Det gis ikke tilskudd utover 100 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.
Vurdering
Søker tilfredsstiller generelle krav til å kunne motta støtte fra primærnæringsfondet. Søker fikk
innvilget tilskudd til nydyrking til 50 da i 2010 (jf pkt 1 i retningslinjer for primærnæringsfond).
Søker overstiger ikke grensen på 100da i løpet av en 5 års periode jf med retningslinjene for
primærnæringsfond. I forhold til dyretall på gården har søkeren arealbehov, dette er beregnet
etter Statens landbruksforvaltningens avgrensing til tilskuddberettiget grovfôrareal som er 18
daa per melkeku. Søknaden om fradeling og tillatelse til nydyrking av eiendommen som det
søkes støtte til nydyrking er ikke ferdigbehandlet hos kommunen. Tillatelse til fradeling skal
behandles ved førstkommende formannskapsmøte den 28.6.2014. Om delingen innvilges starter
behandlingen av tillatelse til nydyrking. Søknaden foreslås avslått uavhengig av eventuell
resultat av delingssøknad grunnet mange søknader og begrensede midler.

Jørn Aslaksen
Rådmann
Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

11/1

Arkivsaksnr:

2014/392-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget

Utvalgssak
39/2014

Møtedato
03.06.2014

Nils Arvid Guttorm - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - Nydyrking
Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om støtte til nydyrking avslås
Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til nydyrking.
Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Doarjjaohcamuš ođđagilvimii hilgojuvvo
Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš ođđagilvimii.

Saksopplysninger
I budsjettvedtaket i kommunestyremøte den 18.12.2013 ble det fattet følgende:
”Primærnæringsfondet tilføres kr 500 000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet.
Tildelinger av de 500 000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark
fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at
40 % kan gå til fiskebåtkjøp.”
Nils Arvid Guttorm søker om støtte på kr 34 000 til nydyrking av 17 dekar på eiendom gnr 11
bnr 1 fnr 1 i Hillagurra.
Om søker
Gnr/Bnr
Eget areal
Leid Areal
Sum areal

2025 – 11/6
28
47
75
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Søker har ikke tidligere mottatt støtte fra primærnæringsfondet
Retningslinjer for primærnæringsfondet vedrørende nydyrking:

1. Nydyrking og oppdyrking av tidligere dyrket jord.
Tilskudd kan innvilges med kr 2000,- pr. da ved nydyrking og kr. 800,- pr. da ved
opparbeiding av tidligere dyrket mark. Tilskuddet er ikke gradert.
Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært
oppdyrket. Tidligere oppdyrket mark er areal som er tilvokst av kratt og ildtuer og som må
opparbeides på nytt for å kunne høstes maskinelt. Det kan ikke ha vært søkt om
arealtilskudd på arealet de siste 5 år. Tidligere oppdyrket jord gjelder også leid areal.
Leieforholdet må være regulert i skriftlig avtale av minst 10 års varighet.
Søknad fremmes på eget søknadsskjema samtidig som det søkes om samtykke til nydyrking.
Ved vurdering av søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme
gjelder drifta av brukets øvrige dyrkede areal.
Det gis ikke tilskudd utover 100 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.
Vurdering
Søker tilfredsstiller generelle krav til å kunne motta støtte fra primærnæringsfondet, søker har
ikke tidligere mottatt støtte fra primærnæringsfondet. Søker dyrker fôr til egen reindrift,
vanskelig vintre med mye is har gjort behov for tilleggsfôring av dyrene. Søknad om tillatelse til
nydyrking er under behandling, den er ikke ferdigstilt da høringspartene til søknaden ikke er
ferdig med uttalelsene. Uavhengig av tillatelse til nydyrking foreslås søknaden avslått grunnet
mange søknader og begrensede midler.

Jørn Aslaksen
Rådmann
Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

7/1

Arkivsaksnr:

2013/2814-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget

Utvalgssak
40/2014

Møtedato
03.06.2014

Gjermund Skøien Varsi - søknad om støtte fra primærnæringsfondet - kjøp av gård
Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om støtte til kjøp av gård innvilges med 10 %, kr. 145 000,- fra primærnæringsfondet.
Begrunnelse
Tiltaket er i tråd med formål for primærnæringsfondet. Det øker rekruttering og sikrer fortsatt
drift på gården ved generasjonsskifte.

Saksopplysninger
I budsjettvedtaket i kommunestyremøte den 18.12.2013 ble det fattet følgende:
”Primærnæringsfondet tilføres kr 500 000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet.
Tildelinger av de 500 000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For
denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40 % kan gå til fiskebåtkjøp.”

Det er kommet inn 20 søknader om støtte fra primærnæringsfond i 2014.
Gjermund Skøien Varsi overtok foreldrenes gård på eiendom gbnr 7/1/13 m fl i Sirma i mai
2014. Produksjonen på gården er melk- og kjøttproduksjon med storfe. Pris for eiendommen var
kr.1 450 000,-.
Gjermund Skøien Varsi har ikke tidligere søkt om støtte fra primærnæringsfondet. Gården hadde
pr 01.01.2014: 32 kyr, 30 ungdyr og 363 daa fulldyrkede arealer.
I retningslinjene for primærnæringsfondet står følgende om tilskudd til kjøp av eiendom:
2. Etableringstilskudd ved generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom.
A. Til kjøp av eiendommen kan innvilges tilskudd med inntil 20 % av kjøpesummen.
Øvre grense settes til kr. 150 000,-

Fristen for å fremme søknad er 1 år regnet fra tidspunkt for overtakelse av eiendommen.
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Vurdering
I retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond står det at formål med ordningen
er å skape en bærekreftig og lønnsom primærnæring i kommunen. Tiltak ”som er nyskapende,
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres”.
Søker er ung og har tatt over foreldrenes gård ved et generasjonsskifte. Tiltaket er helt i tråd
med formål for primærnæringsfondet – etableringstilskudd. Gården søker skal overta oppfyller
krav til landbruksproduksjon, slik de er definert i retningslinjer for primærnæringsfondet.
Under særbestemmelser for tilskudd til jordbruk i retningslinjer for bruk og forvaltning av
primærnæringsfond pkt 2 a. kan det gis støtte til kjøp av gård.
Da det er begrenset med midler i primærnæringsfondet så foreslås det å gi kr.145 000,- i
tilskudd til kjøp av gård. Det tilsvarer 10 % av kjøpesum, og er det som har vært gitt i tilskudd
til kjøp av gård i de senere år.
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

18/73

Arkivsaksnr:

2014/933-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget

Utvalgssak
41/2014

Møtedato
03.06.2014

Bård Mathisen - søknad om støtte fra primærnæringsfondet - kjøp av gård

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om støtte til kjøp av gård innvilges med 10 %, kr. 81 500,- fra primærnæringsfondet.
Begrunnelse
Tiltaket er i tråd med formål for primærnæringsfondet. Det øker rekruttering og sikrer fortsatt
drift på gården ved generasjonsskifte.

Saksopplysninger
I budsjettvedtaket i kommunestyremøte den 18.12.2013 ble det fattet følgende:
”Primærnæringsfondet tilføres kr 500 000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet.
Tildelinger av de 500 000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark
fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at
40 % kan gå til fiskebåtkjøp.”

Det er kommet inn 20 søknader om støtte fra primærnæringsfond i 2014.
Bård Mathisen skal overta foreldrenes gård på eiendom gbnr 18/73 m fl i Bonakas.
Eiendomsoverdragelsen er ikke foretatt. Gården har 206 daa fulldyrkede arealer.
Søker er medlem i Solheim Gård Samdrift DA sammen med sin sambo Trine Lise Troli og sin far
Per Andreas Mathisen. Samdriften hadde pr 01.01.2014: 24 kyr, 32 ungdyr. Bård eier fra før gården
Prøven, gbnr 18/143 m fl, sammen med sin sambo Trine Lise Troli.
Produksjonen på gården er melk- og kjøttproduksjon med storfe. Pris for eiendommen er
kr.815.000,-. Bård Mathisen har ikke søkt om støtte fra primærnæringsfondet tidligere.
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I retningslinjene for primærnæringsfondet står følgende om tilskudd til kjøp av eiendom:
2. Etableringstilskudd ved generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom.
A. Til kjøp av eiendommen kan innvilges tilskudd med inntil 20 % av kjøpesummen.
Øvre grense settes til kr. 150 000,Fristen for å fremme søknad er 1 år regnet fra tidspunkt for overtakelse av eiendommen.

Vurdering
I retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond står det at formål med ordningen
er å skape en bærekreftig og lønnsom primærnæring i kommunen. Tiltak ”som er nyskapende,
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres”.
Søker er ung og har tatt over foreldrenes gård ved et generasjonsskifte. Tiltaket er helt i tråd
med formål for primærnæringsfondet – etableringstilskudd. Gården søker skal overta oppfyller
krav til landbruksproduksjon, slik de er definert i retningslinjer for primærnæringsfondet.
Under særbestemmelser for tilskudd til jordbruk i retningslinjer for bruk og forvaltning av
primærnæringsfond pkt 2 a. kan det gis støtte til kjøp av gård.
Da det er begrenset med midler i primærnæringsfondet så foreslås det å gi kr. 81 500,- i tilskudd
til kjøp av gård. Det tilsvarer 10 % av kjøpesum, og er det som har vært gitt i tilskudd til kjøp av
gård i de senere år.
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Arkiv:

30/24

Arkivsaksnr:

2013/1252-3

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget

Utvalgssak
42/2014

Møtedato
03.06.2014

Esther Utsi - søknad om støtte fra primærnæringsfondet - kjøp av gård

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om støtte fra primærnæringsfondet til kjøp av gård avslås.
Begrunnelse
Søker oppfyller ikke kravene til gårdsdrift ihht. ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i
jordbruket”.

Saksopplysninger
I budsjettvedtaket i kommunestyremøte den 18.12.2013 ble det fattet følgende:
”Primærnæringsfondet tilføres kr 500 000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet.
Tildelinger av de 500 000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For
denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40 % kan gå til fiskebåtkjøp.”

Det er kommet inn 20 søknader om støtte fra primærnæringsfond i 2014.
Esther Utsi kjøpte eiendom gbnr 30/24 i Austertana 31.7.2012, og hun søker om kr. 100 000,- i
støtte fra primærnæringsfondet. Søknad om støtte fra primærnæringsfondet ble sendt i mai 2013.
Total kjøpesum var kr 580 000,-.
Eiendommen har 32 daa fulldyrkede arealer. Landbruksarealene leies ut til aktivt gårdsbruk.
I retningslinjene for primærnæringsfondet står følgende om tilskudd til kjøp av eiendom:
2. Etableringstilskudd ved generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom.
A. Til kjøp av eiendommen kan innvilges tilskudd med inntil 20 % av kjøpesummen.
Øvre grense settes til kr. 150 000,-
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Fristen for å fremme søknad er 1 år regnet fra tidspunkt for overtakelse av eiendommen.
Vurdering
Bruket har jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendig driftsbygninger. Gården
oppfyller ikke kravene i ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket”. Det søkes
ikke produksjonstilskudd i jordbruket fra Ester Utsi, arealene leies ut til aktivt gårdsbruk.
Søknaden er levert innenfor frist.
Under særbestemmelser for tilskudd til jordbruk i retningslinjer for bruk og forvaltning av
primærnæringsfond pkt 2 a. kan det ikke gis støtte til kjøp av gård.
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

7/49

Arkivsaksnr:

2014/1035-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget

Utvalgssak
43/2014

Møtedato
03.06.2014

Leif Erik Varsi - søknad om støtte fra primærnæringsfondet - kjøp av gård

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om støtte til kjøp av gård innvilges med 10 %, kr. 110 000,- fra primærnæringsfondet.
Begrunnelse
Tiltaket er i tråd med formål for primærnæringsfondet. Det øker rekruttering, og sikrer fortsatt
drift av dyrehold på gården ved generasjonsskifte.

Saksopplysninger
I budsjettvedtaket i kommunestyremøte den 18.12.2013 ble det fattet følgende:
”Primærnæringsfondet tilføres kr 500 000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet.
Tildelinger av de 500 000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For
denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40 % kan gå til fiskebåtkjøp.”

Det er kommet inn 20 søknader om støtte fra primærnæringsfond i 2014.
Leif Erik Varsi overtok foreldrenes gård på eiendom gbnr 7/49 m fl i Sirma i januar 2014.
Produksjonen på gården er kjøttproduksjon med sau. Pris for eiendommen var kr.1 100 000,-.
Leif Erik Varsi har ikke tidligere søkt om støtte fra primærnæringsfondet. Gården hadde pr
01.01.2014: 73 sauer og 62 daa fulldyrkede arealer.
I retningslinjene for primærnæringsfondet står følgende om tilskudd til kjøp av eiendom:
2. Etableringstilskudd ved generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom.
A. Til kjøp av eiendommen kan innvilges tilskudd med inntil 20 % av kjøpesummen.
Øvre grense settes til kr. 150 000,Fristen for å fremme søknad er 1 år regnet fra tidspunkt for overtakelse av eiendommen.
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Vurdering
I retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond står det at formål med ordningen
er å skape en bærekreftig og lønnsom primærnæring i kommunen. Tiltak ”som er nyskapende,
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres”.
Søker er ung og har tatt over foreldrenes gård ved et generasjonsskifte. Tiltaket er helt i tråd
med formål for primærnæringsfondet – etableringstilskudd. Gården søker skal overta oppfyller
krav til landbruksproduksjon, slik de er definert i retningslinjer for primærnæringsfondet.
Under særbestemmelser for tilskudd til jordbruk i retningslinjer for bruk og forvaltning av
primærnæringsfond pkt 2 a. kan det gis støtte til kjøp av gård.
Da det er begrenset med midler i primærnæringsfondet så foreslås det å gi kr.110 000,- i
tilskudd til kjøp av gård. Det tilsvarer 10 % av kjøpesum, og er det som har vært gitt i tilskudd
til kjøp av gård i de senere år.
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

223

Arkivsaksnr:

2014/1114-2

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget

Utvalgssak
44/2014

Møtedato
03.06.2014

Tor-Ørjan Store - Søknad om støtte fra Tana primærnæringsfond

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Tor-Ørjan Store for
investering i brukt fiskefartøy.
1. Tilskudd inntil kr 40.000,-.
2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr 565.000,-.
3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om
utbetaling fra primærnæringsfondet.
Støtten gis som bagatellmessig støtte etter EØS-avtalen om offentlig støtte og etter forskrift om unntak
fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte.

Saksopplysninger
Tor-Ørjan Store søker om støtte på kr 101.250,- til investering i brukt fiskefartøy. Kostnadene
for investeringene beløper seg totalt til kr 665.000,-.
Søkeren har utdannelse fra teknisk fagskole og har arbeidet i mange år som IT-konsulent i Tana
kommune. Ved siden av jobben har han drevet eget firma innen turisme alene og sammen med
Arnt Ove Andersen. Som ung drev han med sjølaksfiske om sommeren. Store skriver at det var
egentlig fisker han ville bli og han har vært yrkesfisker siden mai 2013. Han har gjennomført 40
timers sikkerhetskurs for fiskere.
Store har i dag et kombi fiskefartøy på 27 fot som han kjøpte for rekreasjon. Denne har han
drevet yrkesfiske med. Kollegaer har anbefalt han å anskaffe en større og mer hensiktsmessig
fiskefartøy for å holde fangsten oppe når fiske ikke er optimalt, for å bedre arbeidsplassen og
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arbeide mer effektivt. Søkeren ønsker derfor å anskaffe et større fiskefartøy slik at fiskesesongen
kan forlenges og gjør det mulig å drive fiske lengre ute på kysten.
Fiskefartøyet det søkes støtte til å erverve er N-142-V. Dette er en 35 fots fiskefartøy bygget i
1984. Motoren er fra samme år. Båten ble restaurert i 2011-2012 og påkostet nær 1 millioner
kroner og ca 5.000 arbeidstimer. Med båten følger utstyr for fiske så som spill, garnhaler,
garngreier, kran, belysning og ekkolodd med mer.
Kostnadsoverslag:
Kjøp av brukt fiskefartøy (N-142-V)
60 stk garn, 12 stk blylodd, 3 km tauværk og 10 krabbeteiner
Sum investeringer

kr 565.000,kr 100.000,kr 665.000,-

Finansieringsplan:
Sametinget, 35 %
Kommunen, 15 %
Lån, 5 %
Egne midler/egenandel
Sum

kr 230.000,kr 101.250,kr 33.750,kr 300.000,kr 665.000,-

Det budsjetteres med en omsetning på kr 800.000 til kr 1,1 million kroner i hhv. År 2 og 3 og et
resultat på 400.000 til 650.000,- for år 2 og 3. Budsjettet er basert på fiske i åpen gruppe samt
fiske etter blåkveite og kongekrabbe.

Vurdering
Det omsøkte er å betrakte som søknad om støtte til investering i brukt fiskefartøy. Fiskefartøyet
oppfyller vilkårene for støtte fra primærnæringsfondet. Maksimalt støtte til investering i brukt
fiskefartøy er 15 % av totalkostnadene, begrenset oppad til kr 40.000,-. Retningslinjene for
primærnæringsfondet åpner ikke opp for å støtte kjøp av fiskeredskaper. Dette utgår fra
støttegrunnlaget. Søknaden tilrås innvilget med maks beløp kr 40.000,-. Dette utgjør ca 7 % av
kjøpesummen.
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

223

Arkivsaksnr:

2014/1109-2

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget

Utvalgssak
45/2014

Møtedato
03.06.2014

John Olav Guttorm - Søknad om tilskudd fra Tana primærnæringsfond

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad fra John Olav Guttorm om støtte til kjøp av fiskefartøy avlås.
Begrunnelse:
I følge retningslinjene kan det ikke gis støtte til andre gangs kjøp av fiskebåt før det har gått fem
år. Søkeren fikk tilskudd til fiskefartøykjøp i 2010, dvs. for fire år siden. Det er således ikke gått
fem år siden forrige tilskudd fra primærnæringsfondet.

Saksopplysninger
Guttorm (SUS) v/John Olav Guttorm søker om støtte på kr 75.000,- til kjøp av brukt fiskefartøy.
Båten med utstyr koster kr 1.400.000,-.
Guttorm (SUS) er et selskap under stiftelse der John Olav Guttorm er eneeier. Guttorm driver i
dag fiske og har vært yrkesfisker siden sommeren 2011. Nå ønsker han å etablere et
aksjeselskap og kjøpe ny og større fiskefartøy.
Fiskefartøyet det søkes om støtte til er en 31 fots Cleopatra fra Island. Båten er bygget i 2009 og
utstyrt med kartplotter, rader, ekkolodd, VHF, autopilot, livbåt for fire personer.
Kostnadsoverslag:
31 fots Cleopatra 2009 modell

kr 1.400.000,-
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Finansieringsplan
Tana kommune
Sametinget
Egenandel
Banklån
Sum finansierings

kr
75.000,kr 150.000,kr 275.000,kr 900.000,kr 1.400.000,-

Det foreligger en driftsplan basert på fartøykvote på torsk samt fiske hyse, sei og fangst av
krabbe. Årlig brutto fangstverdi er budsjettert til ca kr 500.000 – 700.000,-Dette vil gi et
rederioverskudd på ca 100.000,- årlig.
Tidligere støtte til søkeren.
JOBE FISK AS v/John Olav Guttorm og Niillas Beaska fikk den 10. mai 2010 kr 80.000,- i
støtte til kjøp av brukt fiskefartøy. Totalkostnadene var på kr 1.700.000,-. Støtten er nyttet etter
tilsagnet og tilskuddet utbetalt i sin helhet.

Vurdering
Det omsøkte er å betrakte som søknad om støtte til investering i brukt fiskefartøy. Fiskefartøyet
oppfyller vilkårene for støtte fra primærnæringsfondet. Maksimalt støtte til brukt fiskefartøy er
15 % av totalkostnadene, begrenset oppad til kr 40.000,-.
I følge retningslinjene kan det ikke gis støtte til andre gangs kjøp av fiskebåt før det har gått fem
år. Søkeren fikk tilskudd til fiskefartøykjøp i 2010, dvs. for fire år siden. Det er ikke gått fem år
siden forrige tilskudd. Søknaden tilrås ut fra dette avslått.
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

033

Arkivsaksnr:

2014/179-18

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget

Utvalgssak
46/2014

Referatsaker/Orienteringer - MLU 030614

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer.

Vurdering
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Møtedato
03.06.2014

RS 15/2014 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den
21.03.2014
RS 16/2014 Tilsagn på søknad om tilskudd til vilttiltak 2014 - Tana kommune Migrasjon, populasjonsutvikling og forvaltningsformål
RS 17/2014 Finansiering av interkommunale skadefellingslag for rovvilt
RS 18/2014 Oversendelse av referat fra bestandsplanmøtene for elgstammen i
Tana/Varanger
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