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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U42

Arkivsaksnr: 2009/2319-5

Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 56/2009 21.12.2009

Ragnar og Roy Ivar Aslaksen - Anmodning om ny behandling av søknad om 
dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn med mer i 
Finnmark

Rådmannens innstilling

Anmodning om ny behandling av søknaden avvises. 

Begunnelse:
Det er ikke anført argumenter som betinger ny behandling av søknaden. 

Saksopplysninger

Søkeren skriver følgende i brev av 27.11.2009:
”Det er med stor forundring vi har mottatt innvilget garndisp., m.h.t. antall garndøgn.
Samtidig er det positivt av utvalget å anerkjenne en langvarig tradisjon som vi lokale utøvere
mener er viktig å holde i hevd. Videre vil vi også berømme utvalget for ikke lenger å ta
hensyn til en "dybdemåling" som ikke har rot i virkeligheten. Man kan ikke måle dybden på
tre tilfeldige steder i et vann og derav konkludere hvorvidt man kan fiske der eller ikke.
I de kommunale retningslinjers § 3 a (vedtatt av kommunestyret 03.05.07), pålegges fiskerne
sjøl å sørge for 30cm klaring til isen, noe som er enkelt å etterfølge.
Vi registrerer videre at utvalget også henviser til kommunale retningslinjer som en del av
begrunnelsen. Under henvisning til de få garndøgn som er innvilget, kan vi vanskelig se at
hele forskriften er lagt til grunn. I følge ovennevnte retningslinjer (§1d) skal antall garndøgn
utvises i forhold til vannets størrelse, 50 garndøgn/km2.
Vi har forstått det slik at det skal ha blitt fremmet et forslag om kun 10 garndøgn pr. fisker,
uvisst av hvilken grunn, siden dette ikke kommer frem i uvalgets møteprotokoll. De
kommunale retningslinjer sier ingenting om en slik praksis. Dette virker som et rent
arbeidsuhell.
Vi håper med dette at utvalget vil vurdere å behandle vår søknad på nytt i henhold til overfor

5



nevnte momenter, særlig hva antall garndøgn angår. Med så få garndøgn blir det spørsmål om
det i det hele tatt er noen hensikt å fiske, noe vi i det lengste håper ikke har vært utvalgets
hensikt å medvirke til, tatt i betraktning utvalgets begrunnelse mht. tradisjoner og lokale
utmarksutøvere.
Vi er også gjort kjent med at et enstemmig formannskap har uttalt noe av det samme uten at vi
vet den eksakte ordlyd. Det er grunn til å håpe at utvalget vil legge avgjørende vekt på et
enstemmig formannskap.
Til slutt vil vi presisere at denne henvendelsen skal ikke betraktes som en formell anke/klage
og skal derfor ikke videresendes til Fylkesmannen.
Dette er kun en anmodning om vurdere vår søknad på nytt, med hensyn til antall garndøgn.”

Vurdering

Anmodningen er å betrakte etter reglene i forvaltningsloven § 35 som gjelder omgjøring av 
vedtak uten klage. Her fremgår at forvaltningsorganet kan omgjøre sitt eget vedtak dersom 

a) dersom vedtaket ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte 
tilgodeser eller

b) underretning om vedtaket ikke er kommet frem til vedkommende og heller ikke er 
offentlig kunngjort eller

c) vedtaket må anses ugyldig

Momentene ovenfor angir en rett til omgjøring men ikke noen plikt. 

Søkeren ble underrettet om vedtaket i brev av 17.11.2009. Anmodningen om ny behandling er 
følgelig rettidig innkommet. 

Innholdet i anmodningen har karakter av synspunkter på utvalgets lov- og forskriftsanvendelse 
med hensyn til antall garndøgn som er innvilget. Søkeren uttrykker missnøye med det antall 
garndøgn som er innvilget og anmoder på det grunnlag om ny vurdering av søknaden. Det er 
ellers ikke anført andre argumenter av betydning for vurderingen av om saken bør vurderes på 
nytt. 

Det antall garndøgn som er innvilget er innenfor rammen av det som kan innvilges selv om 
søker mener at det er for få garndøgn. Rådmannen tilrår at anmodningen avvises.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U42

Arkivsaksnr: 2009/2252-5

Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 57/2009 21.12.2009

Norvald og Sofie Aslaksen - Anmodning om ny behandling av søknad om 
dispensasjon fra lov om fiske etter innlandsfiske med garn m.m i Finnmark

Rådmannens innstilling

Anmodning om ny behandling av søknaden avvises. 

Begunnelse:
Det er ikke anført argumenter som betinger ny behandling av søknaden.

Saksopplysninger

Søkeren skriver følgende i brev av 27.11.2009:
”Det er med stor forundring vi har mottatt innvilget garndisp., m.h.t. antall garndøgn.
Samtidig er det positivt av utvalget å anerkjenne en langvarig tradisjon som vi lokale utøvere
mener er viktig å holde i hevd. Videre vil vi også berømme utvalget for ikke lenger å ta
hensyn til en "dybdemåling" som ikke har rot i virkeligheten. Man kan ikke måle dybden på
tre tilfeldige steder i et vann og derav konkludere hvorvidt man kan fiske der eller ikke.
I de kommunale retningslinjers § 3 a (vedtatt av kommunestyret 03.05.07), pålegges fiskerne
sjøl å sørge for 30cm klaring til isen, noe som er enkelt å etterfølge.
Vi registrerer videre at utvalget også henviser til kommunale retningslinjer som en del av
begrunnelsen. Under henvisning til de få garndøgn som er innvilget, kan vi vanskelig se at
hele forskriften er lagt til grunn. I følge ovennevnte retningslinjer (§1d) skal antall garndøgn
utvises i forhold til vannets størrelse, 50 garndøgn/km2.
Vi har forstått det slik at det skal ha blitt fremmet et forslag om kun 10 garndøgn pr. fisker,
uvisst av hvilken grunn, siden dette ikke kommer frem i uvalgets møteprotokoll. De
kommunale retningslinjer sier ingenting om en slik praksis. Dette virker som et rent
arbeidsuhell.
Vi håper med dette at utvalget vil vurdere å behandle vår søknad på nytt i henhold til overfor
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nevnte momenter, særlig hva antall garndøgn angår. Med så få garndøgn blir det spørsmål om
det i det hele tatt er noen hensikt å fiske, noe vi i det lengste håper ikke har vært utvalgets
hensikt å medvirke til, tatt i betraktning utvalgets begrunnelse mht. tradisjoner og lokale
utmarksutøvere.
Vi er også gjort kjent med at et enstemmig formannskap har uttalt noe av det samme uten at vi
vet den eksakte ordlyd. Det er grunn til å håpe at utvalget vil legge avgjørende vekt på et
enstemmig formannskap.
Til slutt vil vi presisere at denne henvendelsen skal ikke betraktes som en formell anke/klage
og skal derfor ikke videresendes til Fylkesmannen.
Dette er kun en anmodning om vurdere vår søknad på nytt, med hensyn til antall garndøgn.”

Vurdering

Anmodningen er å betrakte etter reglene i forvaltningsloven § 35 som gjelder omgjøring av 
vedtak uten klage. Her fremgår at forvaltningsorganet kan omgjøre sitt eget vedtak dersom 

a) dersom vedtaket ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte 
tilgodeser eller

b) underretning om vedtaket ikke er kommet frem til vedkommende og heller ikke er 
offentlig kunngjort eller

c) vedtaket må anses ugyldig

Momentene ovenfor angir en rett til omgjøring men ikke noen plikt. 

Søkeren ble underrettet om vedtaket i brev av 17.11.2009. Anmodningen om ny behandling er 
følgelig rettidig innkommet. 

Innholdet i anmodningen har karakter av synspunkter på utvalgets lov- og forskriftsanvendelse 
med hensyn til antall garndøgn som er innvilget. Søkeren uttrykker missnøye med det antall 
garndøgn som er innvilget og anmoder på det grunnlag om ny vurdering av søknaden. Det er 
ellers ikke anført andre argumenter av betydning for vurderingen av om saken bør vurderes på 
nytt.

Det antall garndøgn som er innvilget er innenfor rammen av det som kan innvilges selv om 
søker mener at det er for få garndøgn. Rådmannen tilrår at anmodningen avvises.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U42

Arkivsaksnr: 2009/2292-5

Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 58/2009 21.12.2009

Seppo, og Jorunn Sottinen og Jon Viktor Aslaksen - Anmodning om ny 
behandling av søknad om dispensasjon fra lov om fiske etter innlandsfiske 
med garn med mer i Finnmark

Rådmannens innstilling

Anmodning om ny behandling av søknaden avvises.

Begrunnelse:
Det er ikke anført argumenter som betinger en ny behandling av søknaden.

Saksopplysninger

Søkeren skriver følgende i brev av 27.11.2009:
”Det er med stor forundring vi har mottatt innvilget garndisp., m.h.t. antall garndøgn.
Samtidig er det positivt av utvalget å anerkjenne en langvarig tradisjon som vi lokale utøvere
mener er viktig å holde i hevd. Videre vil vi også berømme utvalget for ikke lenger å ta
hensyn til en "dybdemåling" som ikke har rot i virkeligheten. Man kan ikke måle dybden på
tre tilfeldige steder i et vann og derav konkludere hvorvidt man kan fiske der eller ikke.
I de kommunale retningslinjers § 3 a (vedtatt av kommunestyret 03.05.07), pålegges fiskerne
sjøl å sørge for 30cm klaring til isen, noe som er enkelt å etterfølge.
Vi registrerer videre at utvalget også henviser til kommunale retningslinjer som en del av
begrunnelsen. Under henvisning til de få garndøgn som er innvilget, kan vi vanskelig se at
hele forskriften er lagt til grunn. I følge ovennevnte retningslinjer (§1d) skal antall garndøgn
utvises i forhold til vannets størrelse, 50 garndøgn/km2.
Vi har forstått det slik at det skal ha blitt fremmet et forslag om kun 10 garndøgn pr. fisker,
uvisst av hvilken grunn, siden dette ikke kommer frem i uvalgets møteprotokoll. De
kommunale retningslinjer sier ingenting om en slik praksis. Dette virker som et rent
arbeidsuhell.
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Vi håper med dette at utvalget vil vurdere å behandle vår søknad på nytt i henhold til overfor
nevnte momenter, særlig hva antall garndøgn angår. Med så få garndøgn blir det spørsmål om
det i det hele tatt er noen hensikt å fiske, noe vi i det lengste håper ikke har vært utvalgets
hensikt å medvirke til, tatt i betraktning utvalgets begrunnelse mht. tradisjoner og lokale
utmarksutøvere.
Vi er også gjort kjent med at et enstemmig formannskap har uttalt noe av det samme uten at vi
vet den eksakte ordlyd. Det er grunn til å håpe at utvalget vil legge avgjørende vekt på et
enstemmig formannskap.
Til slutt vil vi presisere at denne henvendelsen skal ikke betraktes som en formell anke/klage
og skal derfor ikke videresendes til Fylkesmannen.
Dette er kun en anmodning om vurdere vår søknad på nytt, med hensyn til antall garndøgn.”

Vurdering

Anmodningen er å betrakte etter reglene i forvaltningsloven § 35 som gjelder omgjøring av 
vedtak uten klage. Her fremgår at forvaltningsorganet kan omgjøre sitt eget vedtak dersom 

a) dersom vedtaket ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte 
tilgodeser eller

b) underretning om vedtaket ikke er kommet frem til vedkommende og heller ikke er 
offentlig kunngjort eller

c) vedtaket må anses ugyldig

Momentene ovenfor angir en rett til omgjøring men ikke noen plikt. 

Søkeren ble underrettet om vedtaket i brev av 17.11.2009. Anmodningen om ny behandling er 
følgelig rettidig innkommet. 

Innholdet i anmodningen har karakter av synspunkter på utvalgets lov- og forskriftsanvendelse 
med hensyn til antall garndøgn som er innvilget. Søkeren uttrykker missnøye med det antall 
garndøgn som er innvilget og anmoder på det grunnlag om ny vurdering av søknaden. Det er 
ellers ikke anført andre argumenter av betydning for vurderingen av om saken bør vurderes på 
nytt. 

Det antall garndøgn som er innvilget er innenfor rammen av det som kan innvilges selv om 
søker mener at det er for få garndøgn. Rådmannen tilrår at anmodningen avvises.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U42

Arkivsaksnr: 2009/2254-5

Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 59/2009 21.12.2009

Rune, Fred, Werner Aslaksen og Mette Ballari - Anmodning om ny 
behandling av søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter 
innlandsfisk med garn m.m i Finnmark

Rådmannens innstilling

Anmodning om ny behandling av søknaden avvises. 

Begunnelse:
Det er ikke anført argumenter som betinger ny behandling av søknaden. 

Saksopplysninger

Søkeren skriver følgende i brev av 27.11.2009:
”Det er med stor forundring vi har mottatt innvilget garndisp., m.h.t. antall garndøgn.
Samtidig er det positivt av utvalget å anerkjenne en langvarig tradisjon som vi lokale utøvere
mener er viktig å holde i hevd. Videre vil vi også berømme utvalget for ikke lenger å ta
hensyn til en "dybdemåling" som ikke har rot i virkeligheten. Man kan ikke måle dybden på
tre tilfeldige steder i et vann og derav konkludere hvorvidt man kan fiske der eller ikke.
I de kommunale retningslinjers § 3 a (vedtatt av kommunestyret 03.05.07), pålegges fiskerne
sjøl å sørge for 30cm klaring til isen, noe som er enkelt å etterfølge.
Vi registrerer videre at utvalget også henviser til kommunale retningslinjer som en del av
begrunnelsen. Under henvisning til de få garndøgn som er innvilget, kan vi vanskelig se at
hele forskriften er lagt til grunn. I følge ovennevnte retningslinjer (§1d) skal antall garndøgn
utvises i forhold til vannets størrelse, 50 garndøgn/km2.
Vi har forstått det slik at det skal ha blitt fremmet et forslag om kun 10 garndøgn pr. fisker,
uvisst av hvilken grunn, siden dette ikke kommer frem i uvalgets møteprotokoll. De
kommunale retningslinjer sier ingenting om en slik praksis. Dette virker som et rent
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arbeidsuhell.
Vi håper med dette at utvalget vil vurdere å behandle vår søknad på nytt i henhold til overfor
nevnte momenter, særlig hva antall garndøgn angår. Med så få garndøgn blir det spørsmål om
det i det hele tatt er noen hensikt å fiske, noe vi i det lengste håper ikke har vært utvalgets
hensikt å medvirke til, tatt i betraktning utvalgets begrunnelse mht. tradisjoner og lokale
utmarksutøvere.
Vi er også gjort kjent med at et enstemmig formannskap har uttalt noe av det samme uten at vi
vet den eksakte ordlyd. Det er grunn til å håpe at utvalget vil legge avgjørende vekt på et
enstemmig formannskap.
Til slutt vil vi presisere at denne henvendelsen skal ikke betraktes som en formell anke/klage
og skal derfor ikke videresendes til Fylkesmannen.
Dette er kun en anmodning om vurdere vår søknad på nytt, med hensyn til antall garndøgn.”

Vurdering

Anmodningen er å betrakte etter reglene i forvaltningsloven § 35 som gjelder omgjøring av 
vedtak uten klage. Her fremgår at forvaltningsorganet kan omgjøre sitt eget vedtak dersom 

a) dersom vedtaket ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte 
tilgodeser eller

b) underretning om vedtaket ikke er kommet frem til vedkommende og heller ikke er 
offentlig kunngjort eller

c) vedtaket må anses ugyldig

Momentene ovenfor angir en rett til omgjøring men ikke noen plikt. 

Søkeren ble underrettet om vedtaket i brev av 17.11.2009. Anmodningen om ny behandling er 
følgelig rettidig innkommet. 

Innholdet i anmodningen har karakter av synspunkter på utvalgets lov- og forskriftsanvendelse 
med hensyn til antall garndøgn som er innvilget. Søkeren uttrykker missnøye med det antall 
garndøgn som er innvilget og anmoder på det grunnlag om ny vurdering av søknaden. Det er 
ellers ikke anført andre argumenter av betydning for vurderingen av om saken bør vurderes på 
nytt. 

Det antall garndøgn som er innvilget er innenfor rammen av det som kan innvilges selv om 
søker mener at det er for få garndøgn. Rådmannen tilrår at anmodningen avvises.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U42

Arkivsaksnr: 2009/2262-7

Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 60/2009 21.12.2009

Hjalmar Hansen - Anmodning om ny behandling av søknad om garnfiske 
under isen år 2010

Rådmannens innstilling

Anmodning om ny behandling av søknaden avvises. 

Begunnelse:
Det er ikke anført argumenter som betinger ny behandling av søknaden. 

Saksopplysninger

Søkeren skriver følgende i brev av 27.11.2009:
”Det er med stor forundring vi har mottatt innvilget garndisp., m.h.t. antall garndøgn.
Samtidig er det positivt av utvalget å anerkjenne en langvarig tradisjon som vi lokale utøvere
mener er viktig å holde i hevd. Videre vil vi også berømme utvalget for ikke lenger å ta
hensyn til en "dybdemåling" som ikke har rot i virkeligheten. Man kan ikke måle dybden på
tre tilfeldige steder i et vann og derav konkludere hvorvidt man kan fiske der eller ikke.
I de kommunale retningslinjers § 3 a (vedtatt av kommunestyret 03.05.07), pålegges fiskerne
sjøl å sørge for 30cm klaring til isen, noe som er enkelt å etterfølge.
Vi registrerer videre at utvalget også henviser til kommunale retningslinjer som en del av
begrunnelsen. Under henvisning til de få garndøgn som er innvilget, kan vi vanskelig se at
hele forskriften er lagt til grunn. I følge ovennevnte retningslinjer (§1d) skal antall garndøgn
utvises i forhold til vannets størrelse, 50 garndøgn/km2.
Vi har forstått det slik at det skal ha blitt fremmet et forslag om kun 10 garndøgn pr. fisker,
uvisst av hvilken grunn, siden dette ikke kommer frem i uvalgets møteprotokoll. De
kommunale retningslinjer sier ingenting om en slik praksis. Dette virker som et rent
arbeidsuhell.
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Vi håper med dette at utvalget vil vurdere å behandle vår søknad på nytt i henhold til overfor
nevnte momenter, særlig hva antall garndøgn angår. Med så få garndøgn blir det spørsmål om
det i det hele tatt er noen hensikt å fiske, noe vi i det lengste håper ikke har vært utvalgets
hensikt å medvirke til, tatt i betraktning utvalgets begrunnelse mht. tradisjoner og lokale
utmarksutøvere.
Vi er også gjort kjent med at et enstemmig formannskap har uttalt noe av det samme uten at vi
vet den eksakte ordlyd. Det er grunn til å håpe at utvalget vil legge avgjørende vekt på et
enstemmig formannskap.
Til slutt vil vi presisere at denne henvendelsen skal ikke betraktes som en formell anke/klage
og skal derfor ikke videresendes til Fylkesmannen.
Dette er kun en anmodning om vurdere vår søknad på nytt, med hensyn til antall garndøgn.”

Vurdering

Anmodningen er å betrakte etter reglene i forvaltningsloven § 35 som gjelder omgjøring av 
vedtak uten klage. Her fremgår at forvaltningsorganet kan omgjøre sitt eget vedtak dersom 

a) dersom vedtaket ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte 
tilgodeser eller

b) underretning om vedtaket ikke er kommet frem til vedkommende og heller ikke er 
offentlig kunngjort eller

c) vedtaket må anses ugyldig

Momentene ovenfor angir en rett til omgjøring men ikke noen plikt. 

Søkeren ble underrettet om vedtaket i brev av 17.11.2009. Anmodningen om ny behandling er 
følgelig rettidig innkommet. 

Innholdet i anmodningen har karakter av synspunkter på utvalgets lov- og forskriftsanvendelse 
med hensyn til antall garndøgn som er innvilget. Søkeren uttrykker missnøye med det antall 
garndøgn som er innvilget og anmoder på det grunnlag om ny vurdering av søknaden. Det er 
ellers ikke anført andre argumenter av betydning for vurderingen av om saken bør vurderes på 
nytt. 

Det antall garndøgn som er innvilget er innenfor rammen av det som kan innvilges selv om 
søker mener at det er for få garndøgn. Rådmannen tilrår at anmodningen avvises.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U42

Arkivsaksnr: 2009/2244-5

Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 61/2009 21.12.2009

Alfred Eriksen - Anmodning om ny behandling av søknad om dispensasjon 
fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m i Finnmark

Rådmannens innstilling

Anmodning om ny behandling av søknaden avvises. 

Begunnelse:
Det er ikke anført argumenter som betinger ny behandling av søknaden. 

Saksopplysninger

Søkeren skriver følgende i brev av 27.11.2009:
”Det er med stor forundring vi har mottatt innvilget garndisp., m.h.t. antall garndøgn.
Samtidig er det positivt av utvalget å anerkjenne en langvarig tradisjon som vi lokale utøvere
mener er viktig å holde i hevd. Videre vil vi også berømme utvalget for ikke lenger å ta
hensyn til en "dybdemåling" som ikke har rot i virkeligheten. Man kan ikke måle dybden på
tre tilfeldige steder i et vann og derav konkludere hvorvidt man kan fiske der eller ikke.
I de kommunale retningslinjers § 3 a (vedtatt av kommunestyret 03.05.07), pålegges fiskerne
sjøl å sørge for 30cm klaring til isen, noe som er enkelt å etterfølge.
Vi registrerer videre at utvalget også henviser til kommunale retningslinjer som en del av
begrunnelsen. Under henvisning til de få garndøgn som er innvilget, kan vi vanskelig se at
hele forskriften er lagt til grunn. I følge ovennevnte retningslinjer (§1d) skal antall garndøgn
utvises i forhold til vannets størrelse, 50 garndøgn/km2.
Vi har forstått det slik at det skal ha blitt fremmet et forslag om kun 10 garndøgn pr. fisker,
uvisst av hvilken grunn, siden dette ikke kommer frem i uvalgets møteprotokoll. De
kommunale retningslinjer sier ingenting om en slik praksis. Dette virker som et rent
arbeidsuhell.
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Vi håper med dette at utvalget vil vurdere å behandle vår søknad på nytt i henhold til overfor
nevnte momenter, særlig hva antall garndøgn angår. Med så få garndøgn blir det spørsmål om
det i det hele tatt er noen hensikt å fiske, noe vi i det lengste håper ikke har vært utvalgets
hensikt å medvirke til, tatt i betraktning utvalgets begrunnelse mht. tradisjoner og lokale
utmarksutøvere.
Vi er også gjort kjent med at et enstemmig formannskap har uttalt noe av det samme uten at vi
vet den eksakte ordlyd. Det er grunn til å håpe at utvalget vil legge avgjørende vekt på et
enstemmig formannskap.
Til slutt vil vi presisere at denne henvendelsen skal ikke betraktes som en formell anke/klage
og skal derfor ikke videresendes til Fylkesmannen.
Dette er kun en anmodning om vurdere vår søknad på nytt, med hensyn til antall garndøgn.”

Vurdering

Anmodningen er å betrakte etter reglene i forvaltningsloven § 35 som gjelder omgjøring av 
vedtak uten klage. Her fremgår at forvaltningsorganet kan omgjøre sitt eget vedtak dersom 

a) dersom vedtaket ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte 
tilgodeser eller

b) underretning om vedtaket ikke er kommet frem til vedkommende og heller ikke er 
offentlig kunngjort eller

c) vedtaket må anses ugyldig

Momentene ovenfor angir en rett til omgjøring men ikke noen plikt. 

Søkeren ble underrettet om vedtaket i brev av 17.11.2009. Anmodningen om ny behandling er 
følgelig rettidig innkommet. 

Innholdet i anmodningen har karakter av synspunkter på utvalgets lov- og forskriftsanvendelse 
med hensyn til antall garndøgn som er innvilget. Søkeren uttrykker missnøye med det antall 
garndøgn som er innvilget og anmoder på det grunnlag om ny vurdering av søknaden. Det er 
ellers ikke anført andre argumenter av betydning for vurderingen av om saken bør vurderes på 
nytt. 

Det antall garndøgn som er innvilget er innenfor rammen av det som kan innvilges selv om 
søker mener at det er for få garndøgn. Rådmannen tilrår at anmodningen avvises.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U42

Arkivsaksnr: 2009/2297-5

Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 62/2009 21.12.2009

Torstein og Tor-Emil Schanche - Anmodning om ny behandling av søknad 
om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn med 
mere i Finnmark

Rådmannens innstilling

Anmodning om ny behandling av søknaden avvises. 

Begunnelse:
Det er ikke anført argumenter som betinger ny behandling av søknaden. 

Saksopplysninger

Søkeren skriver følgende i brev av 27.11.2009:
”Det er med stor forundring vi har mottatt innvilget garndisp., m.h.t. antall garndøgn.
Samtidig er det positivt av utvalget å anerkjenne en langvarig tradisjon som vi lokale utøvere
mener er viktig å holde i hevd. Videre vil vi også berømme utvalget for ikke lenger å ta
hensyn til en "dybdemåling" som ikke har rot i virkeligheten. Man kan ikke måle dybden på
tre tilfeldige steder i et vann og derav konkludere hvorvidt man kan fiske der eller ikke.
I de kommunale retningslinjers § 3 a (vedtatt av kommunestyret 03.05.07), pålegges fiskerne
sjøl å sørge for 30cm klaring til isen, noe som er enkelt å etterfølge.
Vi registrerer videre at utvalget også henviser til kommunale retningslinjer som en del av
begrunnelsen. Under henvisning til de få garndøgn som er innvilget, kan vi vanskelig se at
hele forskriften er lagt til grunn. I følge ovennevnte retningslinjer (§1d) skal antall garndøgn
utvises i forhold til vannets størrelse, 50 garndøgn/km2.
Vi har forstått det slik at det skal ha blitt fremmet et forslag om kun 10 garndøgn pr. fisker,
uvisst av hvilken grunn, siden dette ikke kommer frem i uvalgets møteprotokoll. De
kommunale retningslinjer sier ingenting om en slik praksis. Dette virker som et rent
arbeidsuhell.
Vi håper med dette at utvalget vil vurdere å behandle vår søknad på nytt i henhold til overfor
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nevnte momenter, særlig hva antall garndøgn angår. Med så få garndøgn blir det spørsmål om
det i det hele tatt er noen hensikt å fiske, noe vi i det lengste håper ikke har vært utvalgets
hensikt å medvirke til, tatt i betraktning utvalgets begrunnelse mht. tradisjoner og lokale
utmarksutøvere.
Vi er også gjort kjent med at et enstemmig formannskap har uttalt noe av det samme uten at vi
vet den eksakte ordlyd. Det er grunn til å håpe at utvalget vil legge avgjørende vekt på et
enstemmig formannskap.
Til slutt vil vi presisere at denne henvendelsen skal ikke betraktes som en formell anke/klage
og skal derfor ikke videresendes til Fylkesmannen.
Dette er kun en anmodning om vurdere vår søknad på nytt, med hensyn til antall garndøgn.”

Vurdering

Anmodningen er å betrakte etter reglene i forvaltningsloven § 35 som gjelder omgjøring av 
vedtak uten klage. Her fremgår at forvaltningsorganet kan omgjøre sitt eget vedtak dersom 

a) dersom vedtaket ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte 
tilgodeser eller

b) underretning om vedtaket ikke er kommet frem til vedkommende og heller ikke er 
offentlig kunngjort eller

c) vedtaket må anses ugyldig

Momentene ovenfor angir en rett til omgjøring men ikke noen plikt. 

Søkeren ble underrettet om vedtaket i brev av 17.11.2009. Anmodningen om ny behandling er 
følgelig rettidig innkommet. 

Innholdet i anmodningen har karakter av synspunkter på utvalgets lov- og forskriftsanvendelse 
med hensyn til antall garndøgn som er innvilget. Søkeren uttrykker missnøye med det antall 
garndøgn som er innvilget og anmoder på det grunnlag om ny vurdering av søknaden. Det er 
ellers ikke anført andre argumenter av betydning for vurderingen av om saken bør vurderes på 
nytt. 

Det antall garndøgn som er innvilget er innenfor rammen av det som kan innvilges selv om 
søker mener at det er for få garndøgn. Rådmannen tilrår at anmodningen avvises.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U42

Arkivsaksnr: 2009/2318-5

Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 63/2009 21.12.2009

Sofie K. og Per Gunnar Guttorm - Anmodning om ny behandling av søknad 
om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn med mer i 
Finnmark

Rådmannens innstilling

Anmodning om ny behandling av søknaden avvises. 

Begunnelse:
Det er ikke anført argumenter som betinger ny behandling av søknaden. 

Saksopplysninger

Søkeren skriver følgende i brev av 30.11.2009:
”Det er med stor forundring vi har mottatt innvilget garndisp., m.h.t. antall garndøgn.
Samtidig er det positivt av utvalget å anerkjenne en langvarig tradisjon som vi lokale utøvere
mener er viktig å holde i hevd. Videre vil vi også berømme utvalget for ikke lenger å ta
hensyn til en "dybdemåling" som ikke har rot i virkeligheten. Man kan ikke måle dybden på
tre tilfeldige steder i et vann og derav konkludere hvorvidt man kan fiske der eller ikke.
I de kommunale retningslinjers § 3 a (vedtatt av kommunestyret 03.05.07), pålegges fiskerne
sjøl å sørge for 30cm klaring til isen, noe som er enkelt å etterfølge.
Vi registrerer videre at utvalget også henviser til kommunale retningslinjer som en del av
begrunnelsen. Under henvisning til de få garndøgn som er innvilget, kan vi vanskelig se at
hele forskriften er lagt til grunn. I følge ovennevnte retningslinjer (§1d) skal antall garndøgn
utvises i forhold til vannets størrelse, 50 garndøgn/km2.
Vi har forstått det slik at det skal ha blitt fremmet et forslag om kun 10 garndøgn pr. fisker,
uvisst av hvilken grunn, siden dette ikke kommer frem i uvalgets møteprotokoll. De
kommunale retningslinjer sier ingenting om en slik praksis. Dette virker som et rent
arbeidsuhell.
Vi håper med dette at utvalget vil vurdere å behandle vår søknad på nytt i henhold til overfor
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nevnte momenter, særlig hva antall garndøgn angår. Med så få garndøgn blir det spørsmål om
det i det hele tatt er noen hensikt å fiske, noe vi i det lengste håper ikke har vært utvalgets
hensikt å medvirke til, tatt i betraktning utvalgets begrunnelse mht. tradisjoner og lokale
utmarksutøvere.
Vi er også gjort kjent med at et enstemmig formannskap har uttalt noe av det samme uten at vi
vet den eksakte ordlyd. Det er grunn til å håpe at utvalget vil legge avgjørende vekt på et
enstemmig formannskap.
Til slutt vil vi presisere at denne henvendelsen skal ikke betraktes som en formell anke/klage
og skal derfor ikke videresendes til Fylkesmannen.
Dette er kun en anmodning om vurdere vår søknad på nytt, med hensyn til antall garndøgn.”

Vurdering

Anmodningen er å betrakte etter reglene i forvaltningsloven § 35 som gjelder omgjøring av 
vedtak uten klage. Her fremgår at forvaltningsorganet kan omgjøre sitt eget vedtak dersom 

a) dersom vedtaket ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte 
tilgodeser eller

b) underretning om vedtaket ikke er kommet frem til vedkommende og heller ikke er 
offentlig kunngjort eller

c) vedtaket må anses ugyldig

Momentene ovenfor angir en rett til omgjøring men ikke noen plikt. 

Søkeren ble underrettet om vedtaket i brev av 17.11.2009. Anmodningen om ny behandling er 
følgelig rettidig innkommet. 

Innholdet i anmodningen har karakter av synspunkter på utvalgets lov- og forskriftsanvendelse 
med hensyn til antall garndøgn som er innvilget. Søkeren uttrykker missnøye med det antall 
garndøgn som er innvilget og anmoder på det grunnlag om ny vurdering av søknaden. Det er 
ellers ikke anført andre argumenter av betydning for vurderingen av om saken bør vurderes på 
nytt. 

Det antall garndøgn som er innvilget er innenfor rammen av det som kan innvilges selv om 
søker mener at det er for få garndøgn. Rådmannen tilrår at anmodningen avvises.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U42

Arkivsaksnr: 2009/1703-8

Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 64/2009 21.12.2009

Kristian Eriksen - Anmodning om ny behandling av søknad om garnfiske 
under isen år 2010

Rådmannens innstilling

Anmodning om ny behandling av søknaden avvises. 

Begunnelse:
Det er ikke anført argumenter som betinger ny behandling av søknaden. 

Saksopplysninger

Søkeren skriver følgende i brev av 30.11.2009:
”Det er med stor forundring vi har mottatt innvilget garndisp., m.h.t. antall garndøgn.
Samtidig er det positivt av utvalget å anerkjenne en langvarig tradisjon som vi lokale utøvere
mener er viktig å holde i hevd. Videre vil vi også berømme utvalget for ikke lenger å ta
hensyn til en "dybdemåling" som ikke har rot i virkeligheten. Man kan ikke måle dybden på
tre tilfeldige steder i et vann og derav konkludere hvorvidt man kan fiske der eller ikke.
I de kommunale retningslinjers § 3 a (vedtatt av kommunestyret 03.05.07), pålegges fiskerne
sjøl å sørge for 30cm klaring til isen, noe som er enkelt å etterfølge.
Vi registrerer videre at utvalget også henviser til kommunale retningslinjer som en del av
begrunnelsen. Under henvisning til de få garndøgn som er innvilget, kan vi vanskelig se at
hele forskriften er lagt til grunn. I følge ovennevnte retningslinjer (§1d) skal antall garndøgn
utvises i forhold til vannets størrelse, 50 garndøgn/km2.
Vi har forstått det slik at det skal ha blitt fremmet et forslag om kun 10 garndøgn pr. fisker,
uvisst av hvilken grunn, siden dette ikke kommer frem i uvalgets møteprotokoll. De
kommunale retningslinjer sier ingenting om en slik praksis. Dette virker som et rent
arbeidsuhell.
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Vi håper med dette at utvalget vil vurdere å behandle vår søknad på nytt i henhold til overfor
nevnte momenter, særlig hva antall garndøgn angår. Med så få garndøgn blir det spørsmål om
det i det hele tatt er noen hensikt å fiske, noe vi i det lengste håper ikke har vært utvalgets
hensikt å medvirke til, tatt i betraktning utvalgets begrunnelse mht. tradisjoner og lokale
utmarksutøvere.
Vi er også gjort kjent med at et enstemmig formannskap har uttalt noe av det samme uten at vi
vet den eksakte ordlyd. Det er grunn til å håpe at utvalget vil legge avgjørende vekt på et
enstemmig formannskap.
Til slutt vil vi presisere at denne henvendelsen skal ikke betraktes som en formell anke/klage
og skal derfor ikke videresendes til Fylkesmannen.
Dette er kun en anmodning om vurdere vår søknad på nytt, med hensyn til antall garndøgn.”

Vurdering

Anmodningen er å betrakte etter reglene i forvaltningsloven § 35 som gjelder omgjøring av 
vedtak uten klage. Her fremgår at forvaltningsorganet kan omgjøre sitt eget vedtak dersom 

a) dersom vedtaket ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte 
tilgodeser eller

b) underretning om vedtaket ikke er kommet frem til vedkommende og heller ikke er 
offentlig kunngjort eller

c) vedtaket må anses ugyldig

Momentene ovenfor angir en rett til omgjøring men ikke noen plikt. 

Søkeren ble underrettet om vedtaket i brev av 17.11.2009. Anmodningen om ny behandling er 
følgelig rettidig innkommet. 

Innholdet i anmodningen har karakter av synspunkter på utvalgets lov- og forskriftsanvendelse 
med hensyn til antall garndøgn som er innvilget. Søkeren uttrykker missnøye med det antall 
garndøgn som er innvilget og anmoder på det grunnlag om ny vurdering av søknaden. Det er 
ellers ikke anført andre argumenter av betydning for vurderingen av om saken bør vurderes på 
nytt. 

Det antall garndøgn som er innvilget er innenfor rammen av det som kan innvilges selv om 
søker mener at det er for få garndøgn. Rådmannen tilrår at anmodningen avvises.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U42

Arkivsaksnr: 2009/2387-7

Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 65/2009 21.12.2009

Fredrik Gaski - Anmodning om ny behandling av søknad om garnfiske under 
isen år 2010

Rådmannens innstilling

Anmodning om ny behandling av søknaden avvises. 

Begunnelse:
Det er ikke anført argumenter som betinger ny behandling av søknaden. 

Saksopplysninger

Søkeren skriver følgende i brev av 30.11.2009:
”Det er med stor forundring vi har mottatt innvilget garndisp., m.h.t. antall garndøgn.
Samtidig er det positivt av utvalget å anerkjenne en langvarig tradisjon som vi lokale utøvere
mener er viktig å holde i hevd. Videre vil vi også berømme utvalget for ikke lenger å ta
hensyn til en "dybdemåling" som ikke har rot i virkeligheten. Man kan ikke måle dybden på
tre tilfeldige steder i et vann og derav konkludere hvorvidt man kan fiske der eller ikke.
I de kommunale retningslinjers § 3 a (vedtatt av kommunestyret 03.05.07), pålegges fiskerne
sjøl å sørge for 30cm klaring til isen, noe som er enkelt å etterfølge.
Vi registrerer videre at utvalget også henviser til kommunale retningslinjer som en del av
begrunnelsen. Under henvisning til de få garndøgn som er innvilget, kan vi vanskelig se at
hele forskriften er lagt til grunn. I følge ovennevnte retningslinjer (§1d) skal antall garndøgn
utvises i forhold til vannets størrelse, 50 garndøgn/km2.
Vi har forstått det slik at det skal ha blitt fremmet et forslag om kun 10 garndøgn pr. fisker,
uvisst av hvilken grunn, siden dette ikke kommer frem i uvalgets møteprotokoll. De
kommunale retningslinjer sier ingenting om en slik praksis. Dette virker som et rent
arbeidsuhell.
Vi håper med dette at utvalget vil vurdere å behandle vår søknad på nytt i henhold til overfor
nevnte momenter, særlig hva antall garndøgn angår. Med så få garndøgn blir det spørsmål om
det i det hele tatt er noen hensikt å fiske, noe vi i det lengste håper ikke har vært utvalgets
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hensikt å medvirke til, tatt i betraktning utvalgets begrunnelse mht. tradisjoner og lokale
utmarksutøvere.
Vi er også gjort kjent med at et enstemmig formannskap har uttalt noe av det samme uten at vi
vet den eksakte ordlyd. Det er grunn til å håpe at utvalget vil legge avgjørende vekt på et
enstemmig formannskap.
Til slutt vil vi presisere at denne henvendelsen skal ikke betraktes som en formell anke/klage
og skal derfor ikke videresendes til Fylkesmannen.
Dette er kun en anmodning om vurdere vår søknad på nytt, med hensyn til antall garndøgn.”

Vurdering

Anmodningen er å betrakte etter reglene i forvaltningsloven § 35 som gjelder omgjøring av 
vedtak uten klage. Her fremgår at forvaltningsorganet kan omgjøre sitt eget vedtak dersom 

a) dersom vedtaket ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte 
tilgodeser eller

b) underretning om vedtaket ikke er kommet frem til vedkommende og heller ikke er 
offentlig kunngjort eller

c) vedtaket må anses ugyldig

Momentene ovenfor angir en rett til omgjøring men ikke noen plikt. 

Søkeren ble underrettet om vedtaket i brev av 17.11.2009. Anmodningen om ny behandling er 
følgelig rettidig innkommet. 

Innholdet i anmodningen har karakter av synspunkter på utvalgets lov- og forskriftsanvendelse 
med hensyn til antall garndøgn som er innvilget. Søkeren uttrykker missnøye med det antall 
garndøgn som er innvilget og anmoder på det grunnlag om ny vurdering av søknaden. Det er 
ellers ikke anført andre argumenter av betydning for vurderingen av om saken bør vurderes på 
nytt. 

Det antall garndøgn som er innvilget er innenfor rammen av det som kan innvilges selv om 
søker mener at det er for få garndøgn. Rådmannen tilrår at anmodningen avvises.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U42

Arkivsaksnr: 2009/2300-5

Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 66/2009 21.12.2009

Hartvik Hansen - Anmodning om ny behandling av søknad om dispensasjon 
fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn med mer i Finnmark

Rådmannens innstilling

Anmodning om ny behandling av søknaden avvises. 

Begunnelse:
Det er ikke anført argumenter som betinger ny behandling av søknaden. 

Saksopplysninger

Søkeren skriver i brev av 11.12.09 følgende:
” Konstaterer at jeg er tildelt kun 10 garnfiskedøgn splittet opp i 3 vann. Har mottatt vedtak om garnfiske 
under isen mandag 23.11.09, men var ikke hjemme før søndag 29.11. Fikk for øvrig heller ingen melding 
om vedtak slik de øvrige søkerne fikk etter møtet i MLU 10.11.09.

Videre registrerer jeg at MLU innkalte til nytt møte 20.11.09 og behandlet min søknad på nytt uten at jeg 
ser at det var behov for det. Jeg hadde ikke fremmet noen klage i og med at jeg ikke var underrettet om 
vedtaket fra møtet 10.11. I det møtet 10.11 er jeg kun innvilget tilsammen 2 garndøgn i Námmajávri, 4 
gd i Slubboávri og 4 gd i Máhtejávri. MLU har opprettholdt samme vedtak i møtet 20.11.

Enhver som har fisket med gam under isen skjønner at å legge ut 2 garn for å fiske i for eksempel 
Námmajávri i ett døgn blir i praksis lek for å lage seg arbeid til ingen nytteeffekt. Garnet har i praksis 
ikke nådd å synke ned før en må trekke det opp igjen. Er du da heldig kan du få en eller to stekefisk. Det 
er miljømessig og forbruksmessig uforsvarlig å kjøre 8 mil tur retur for 2 eller 3 fisk. Enhver søknad må 
som hovedregel vurderes individuelt og skjønnsmessig.

Etter å ha sjekket protokoller og saksutredning føler jeg meg forskjellsbehandlet hva angår tildeling av 
garndøgn til Námmajávri eller at det er et arbeidsuhell av utvalget. Før min søknad ble behandlet var det 
kun tildelt 10 gd til Námmajávri, og på min søknad var Námmajávri I. prioritet som gamfiskevann for 
meg i 2010 sesongen. Slik jeg konstaterer er det tildelt kun 20 gd inklusive mine 2 gd.
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I saksutedninga fremkommer for øvrig at i Námmajávri anbefaler adm. for alle fiskere 25 gd og for 
Máhtejávri totalt 7 gd for alle fiskere. Etter min beregning er det fortsatt 5 ubrukte garndøgn i 
Námmajávri og 3 i Máhtejávri.

Men dette er absolutt ikke i h.h. til kommunens retningslinjer. Arealmessig, bestandsmessig og 
dybdemessig burde det vært tildelt minst 100 gd i Námmajávri.

Videre hevdes det at jeg angivelig har søkt om prøvefiske i Máhtejávri. Det er ikke snakk om prøvefiske 
og det har jeg ikke krysset av i min søknad. Jeg har riktignok nevnt i min søknad at i h.h. til fangstrapport 
for Máhtejávri burde det vært fisket mer som vil fungere som uttynningsfiske da fisken er småfallen og 
med dårlig kvalitet. Hadde ymtet 10 gd til dette med en mindre maskevidde enn 29 mm. Det er helt ok at 
MLU avslår den delen av min henstilling.

Arealmessig tåler Máhtejávri også uten problem minst 50 gd. Derfor hadde jeg antydet i min søknad om 
10 gd uttynningsfiske. Jeg skjønner i alle fall ikke hvorfor jeg ikke ble tildelt de 7 gd som anbefales som 
antall fiskedøgn der av administrasjonen. Kan forøvrig heller ikke se at andre fiskere har søkt om gd i 
Máhtejávri. Det er uhensiksmessig og kan ikke bli til nytteformål å sette garn i Máhtejávri hvis jeg ikke 
blir tildelt 10 — 15 garndøgn der.

Når jeg først berører prøvefiske og eller uttynningsfiske vil jeg anføre følgende og registrerer at MLU 
innvilget i sak PS 45/2009 Leibos Utmarkslag tillatelse til prøvefiske med følgende ordlyd i 1. avsnitt, 
sitat:

Leibos Utmarkslagfår dispensasjon til det omsøkte. Det er unødvendigå kreve at det utføres
provefiske påforhånd da utmarkslaget allerede kjenner til at ørretvannet i Leibos er
overbefolket.

Etter min vurdering må det igjen bero på et arbeidsuhell av utvalget og en innkonsekvens eller
ikke lik vurdering i sammenlignbare tilfeller. Viser her til min søknad om 10 gd uttynningsfiske i 
Máhtejávri. Har ikke jeg like god lokal tradisjonell erfaring og kunnskap om fiskebestanden i lokale 
fiskevann i mitt høstingsområde på lik linje med Leibos Utmarkslag? Her kan det faktisk dokumenteres 
at vannet er mer eller mindre overbefolket ved å studere fangstatistikkene til Máhtejávri fra meg og andre 
utøvere fra tidligere år.

For øvrig mener jeg at kostnader til eventuell uttynningsfiske og eller prøvefiske må bekostes av FeFo. 
Dette for å bruke noe av overskuddet til fornuftige ting for å se om fiskebestanden er økologisk 
forsvarlig. Enten det er overbefolkede vann eller vann som eventuelt er overbeskattet.

Registrer og at i administrasjonens innstilling hevdes det at min søknad ikke er komplett og har følgende 
merknader til det:
Det bemerkes at søker ikke har dokumentert utmarksinntekt for 2008.
Dette er en fornærmelse overfor meg som søker og dette er ikke riktig. Viser til at når søknaden ble 
innlevert 14. oktober var ikke mitt skatteoppgjør for 2008 ferdig og den kunne følgelig ikke innleveres 
som dokumentasjon. Det står påført nederst i nevnte søknad. I dag har jeg den i hende og som vedlegges 
som dokumentasjon av utmarksnæring for mine aktuelle søknader i 2010.

Det hevdes fra administrasjonen at min utmarksinntekt ikke er en vesentlig del av søkerens
totale næringsgrunnlag slik kravet er. Til det vil jeg bemerke at dersom det finnes slike krav
er det vel ikke noen i Tana kommune som har garnfiske under isen som hovedinntekt. I de
kommunale retningslinjer er det ikke slike krav som administrasjonens innstilling henviser til.
Derimot har kommunestyret vedtatt en beskrivelse om hva vi i Tana kommune definerer som
utmarkshøsting — næring eller "meahccásteapmi". Dette viser atter en gang i utmarkssaker at
administrasjonen følger ikke kommunestyrets vedtak og der heter det:

Vedtak i Kommunestyre den 11.02.97.
Vedtak i Dispensasjonsutvalget 12.9.97 (utfyllende regler)
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Som retningsgivende bør søker år om annet kunne vise til en brutto omsetning fra kr 5.000,- til kr 
10.000,- kunne være av så vidt stor betydning at § 5d kan anvendes. Det må og tas med i vurderinga 
om den enkelte utøver i tillegg høster til naturalhusholdning og som normalt ikke omsettes.
Transport i forbindelse med næringsmessig og kulturbasert jakt, fiske og sanking kan i noen 
sammenhenger vurderes som et transportbehov etter § 5d dersom dette kan sammenfattes med § 5 c
som kombinert transportbehov eller sammen med snarefangst og garnfiske under isen.
Disp. innvilget etter § 5d, og eventuelt kombinert med § 5c skal ikke inndras ved Fylkesmannens 
stenging på grunn av reindrifta når transportbehovet er i h.h. til snarefangst og garnfiske under isen. 
Dette må være påført dispensasjonen og være gyldig med mindre Fylkesmannen ikke har kommet 
med merknader innen 3 uker.

Viser og blant annet at i § 4b fremkommer det i retningslinjene at ved mange søknader prioriteres søkere 
som kan dokumentere tilknytning til området. Vil i denne sammenheng og nevne at vår næringshytte i 
Jeakkaš som vi har brukt i over 30 år er bl.a. utgangspunktet for at vi kan utøve garnfiske under isen i 
omsøkte områder. Har gradvis fått lære om metodene for garnfiske under isen som 10 åring og fra 1975 
har jeg vært aktiv fisker selv og har tradisjonell erfaringslæring som utøver.

Garnfiske under isen er en del av meahccástepmi / utmarkshøsting og er med i den totale omsetninga og 
selvfølgelig ikke som en vesentlig del av min inntekt. Dog er det slik at når utgiftene er fratrukket så 
bidrar det til at min årsinntekt for 2007 og 2008 øker med cirka kroner 10.000,- til 15:000,- hvert år netto 
etter skattetrekk. Dette gir seg utslag i min årsinntekt og er kjærkommet for min del og ikke minst den 
andel av ryper, multer og fisk som tas til eget bruk.Det kan dessverre kun dokumenteres i min og våre
"mager". Den andelen er ofte større enn det som omsettes ved salg.

Når jeg atter en gang må hevde min rett til å høste/fiske i Finnmark vil jeg kreve at administrasjonen nå 
må respektere at vi har veldig mange i Tana som er utmarksutøvere og disse må respekteres. Nå må 
administrasjonen, men også politikerne respektere Finnmarksloven av 17. juni 2005 nummer 85 om 
rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven). Vil her 
referere fra kapittel I Alminnelige bestemmelser § 1 Lovens formål:

"§ I. Lovens formål
Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressur,ser i Finnmark fylke forvaltes på en
balansert
og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk
kultur,
reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv"

Vil her fremheve og særlig som grunnlag for samisk kultur, utmarksbruk, næringsliv og samfunnsliv.

Jeg håper med dette at utvalget vil vurdere min søknad på nytt i henhold til overfor nevnte momenter.
Med så få garndøgn blir det spørsmål om det i det hele tatt er noen hensikt å fiske, noe jeg i det lengste 
håper ikke har vært utvalgets hensikt å medvirke til, tatt i betraktning utvalgets begrunnelse mht. 
tradisjoner og lokale utmarksutøvere.

Til slutt vil jeg presisere at denne henvendelsen skal betraktes som en fornyet vurdering på tildeling av
antall garndøgn. Dersom tidligere vedtak opprettholdes vil jeg forbeholde retten til å vurdere en eventuell 
videre juridisk oppfølging ad saksbehandlinga. 

Vil og anføre at Miljøvernministeren, Fiskeriministeren og Fylkesmannen i høst måtte trekke tilbake 
vedtak om minimumskrav på inntekt mellom kr. 30.000,- og 50.000,- ved motorferdseldispensasjoner.
Det finnes ingen slik forskrift i dag og det lokale skjønnet skal
avgjøres på lokalt politisk nivå.

Vil og påpeke at tildeling av garfiske under isen for øvrig ikke må blandes med eventuell dispensasjon 
fra motorferdselloven. Enn så lenge er det fortsatt ikke forbudt å gå på ski, skiseiling, hundespann
m.m.

Dette er kun en anmodning om vurdere min søknad på nytt, med hensyn til antall garndøgn.”
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Vurdering

Anmodningen er å betrakte etter reglene i forvaltningsloven § 35 som gjelder omgjøring av 
vedtak uten klage. Her fremgår at forvaltningsorganet kan omgjøre sitt eget vedtak dersom 

a) vedtaket ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser 
eller

b) underretning om vedtaket ikke er kommet frem til vedkommende og heller ikke er 
offentlig kunngjort eller

c) vedtaket må anses ugyldig

Momentene ovenfor angir en rett til omgjøring men ikke noen plikt. 

Etter møte i utvalget 10.11.09 ble det berammet nytt møte den 20.11.09 for å behandle noen 
saker som utvalget i ettertid mente var behandlet på feil grunnlag. Dette gjaldt bl. a. Hartvik 
Hansens søknad. I møtet ble tidligere vedtak opphevet og nytt vedtak ble fattet. Det er riktig 
som anført at søker ikke ble underrettet om vedtaket i møtet 10.11.09. Utvalgsleder besluttet at 
det ikke var nødvendig all den tid det like etter ble besluttet gjennomført nytt møte for å 
behandle søknaden på nytt. Søkeren ble underrettet om vedtaket fra møtet 20.11.09 i brev av 
20.11.09. Anmodningen om ny behandling er datert 11.12.09 og ansees for rettidig innkommet. 

Innholdet i anmodningen har karakter av synspunkter på utvalgets lov- og forskriftsanvendelse 
med hensyn til antall garndøgn som er innvilget. Søkeren uttrykker missnøye med det antall 
garndøgn som er innvilget og anmoder på det grunnlag om ny vurdering av søknaden.

Det antall garndøgn som er innvilget er innenfor rammen av det som kan innvilges etter 
dispensasjon selv om søker mener at det er for få garndøgn.  Rådmannen tilrår at anmodningen 
avvises.

28



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2009/2601-1

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 67/2009 21.12.2009

Årsmelding 2008 Landbruk i Tana

Vedlegg
1 Årsmelding 2008 Landbruk

Rådmannens innstilling

Årsmelding landbruk 2008 for Tana kommune tas til orientering.  

Saksopplysninger

Viser til vedlagt årsmelding. 

Vurdering

Årsmelding landbruk 2008 for Tana kommune er en redegjørelse for virksomheten i 
landbruksforvaltningen. Den gir også beskrivelse av status og utviklingen innen landbruket. 
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Landbruket i Tana

1. Innledning

Landbruksforvaltningen i Tana dekker i tillegg til egen kommune også kommunene Nesseby
og Berlevåg, og er en del av utviklingsavdelingen i Tana kommune. Tana kommune mottar en
årlig godtgjørelse for å utføre oppgaver innen landbruksforvaltningen for Nesseby og
Berlevåg kommuner.

Utviklingsavdelingen ivaretar ulike statlige og kommunale forvaltningsoppgaver knyttet til
lovgiving, tilskuddsordninger og finansieringssøknader innen landbruk, bygdeutvikling og
veterinærvakt.

I år 2008 jobbet landbruksrådgiver Terese Nyborg i full stilling. Merete Helander arbeidet i
full stilling frem til november og videre i 60 % stilling. Næringsrådgiver Frans Eriksen
fungerer som rådgiver innen økonomiplanlegging og finansieringssøknader. Avdelingsleder i
perioden har vært Svein Ottar Helander.

Jørn Aslaksen
rådmann
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3. Landbruksstatistikk

Tana
Endring i perioden

1999 - 2008
1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 Antall %

Antall gårdsbruk
Totalt antall bruk 156 148 129 115 94 89 89 84 81 -75 -48 %
Bruk med husdyr 104 101 91 86 83 79 79 71 63 -41 -39 %
Fordelt på:
Bruk med melkekvote 50 46 44 43 42 40 34 34 31 -19 -41 %
Bruk med sau 51 49 45 41 39 37 36 34 27 -24 -49 %
Bruk med gris 2 2 2 2 2 2 2 3 2 0 0 %

Jordbruksareal
Jordbruksareal, eget da 19 168 19 807 17 670 16 487 15 996 14 804 14 804 14 230 13134 -6 034 -31 %
Jordbruksareal, leid da 6 158 6 282 7 314 8 062 9 731 9 874 9 888 11 651 11075 4 917 80 %
Jordbruksareal i alt 25 450 26 089 24 984 24 549 25 727 24 495 24 692 24 554 25112 -338 -1 %

Husdyrtall
Antall kyr 849 795 785 776 775 723 753 712 735 -114 -13 %
Antall storfe 1 168 1 181 1 258 1 382 1 357 1361 193 17 %
Antall sau 2 834 2 552 2 542 2 465 2 401 2 048 1 945 1 746 1780 -1 054 -37 %
Antall gris 80 73 76 73 64 88 8 10 %

Tabell 1. Landbruksstatistikk for Tana kommune, gårdsbruk som mottar produksjonstilskudd (kilde: SLF)

4. Melkeproduksjon

Det er i gjennomsnitt 23 kyr per bruk i Tana og Nesseby. Det er noe over
landsgjennomsnittet, som var 18 kyr per bruk i 2008.

Melkeleveransen fra Nesseby og Tana kommune økte sammenlignet med 2007. I Nesseby og
Tana kommune er den totale melkekvoten 5 061 496 liter. Det ble produsert mer melk i 2008
sammenlignet med året før. TINE økte muligheten til å produsere 10 % over kvoten uten
overproduksjonsavgift da det var mangel på melk i Norge. Det er 235 336 liter av kvoten som
ikke ble produsert i 2008. Produsentene i Nesseby og Tana har derved potensial til å levere
mer melk uten kvoteøkning fra TINE. Grunn til at det er kvote som ikke blir produsert er at
det har i senere år vært tildeling av store kvoter til Finnmark, og mange har ikke
driftsbygninger som kan ta større produksjon.

Sum levert melk fra Tana Kommune og Nesseby kommune i 2008: 4 826 160 liter.
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Tabell 2. Kommunevis oversikt over salg og kjøp av melkekvoter 2007

To melkekvoter ble solgt i Tana i 2008, til sammen utgjorde dette 259 948 liter. 70 292 liter
av dette ble kjøpt tilbake av melkeprodusenter i kommunen.

Utviklingen innen melkeproduksjonen i Tana

Melkeproduksjonen i Tana har hatt en dramatisk nedgang de siste 20 år. Antall
melkeproduksjonsbruk er halvert fra 1991 til 2009, fra 63 til 31. Antall melkekyr i kommunen
har i samme periode gått fra 1056 til 717 (se figur 1). Med en årsavdrått på 6000 liter så er det
ca 2 mill liter melk som ikke lenger produseres i kommunen.

Forandring i antall bruk med melkeproduksjon og antall kyr,
periode 1991 - 2009
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Figur 1. Utviklingen innen melkeproduksjon i Tana, antall melkebruk og antall kyr.
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Melkeproduksjonen er motoren i landbruket. Den er også viktig for å opprettholde befolkning
i bygdene og for den generelle næringsutviklingen i kommunen. Meieriet i Tana er en viktig
arbeidsplass, og ikke minst en stor motivasjon for gårdbrukere til å drive med
melkeproduksjon.

I Tana er det mange eldre driftsbygninger fra slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet.
Bygningene er slitt, og møter ikke dagens krav til arbeidsmiljø, standard og dyrevelferd.

Det positive i næringen er at det er flere unge som ønsker å etablere seg. Det er dessverre få
bruk som legges ut til salg. Når det ikke skjer generasjonsskifte innen familie, så selges
melkekvoten og folk blir boende på gården. Det har vært svært gode priser på de private
melkekvotene. Prisen på de private kvotene gjør det også vanskelig å skaffe seg mer kvote
uten alt for store investeringer.

De unge etablerere innen landbruk i kommunen har søkt kreative løsninger for å komme inn i
melkeproduksjon. To gårder med sovende melkekvoter er kommet i produksjon ved inngåelse
av samdrift. Et ungt par driver kjøttproduksjon på en gård, og leier kvote og driver
melkeproduksjon på en annen gård.

Som lokal landbruksmyndighet ser vi med bekymring på utviklingen i melkeproduksjon i
kommunen. Det er og store utfordringer for unge som vil etablere seg som gårdbrukere med
hensyn på; tilgang på gårdsbruk med egnede arealer, gamle driftsbygninger, høye
bygningskostnader og høye priser på private melkekvoter.

5. Sauehold

Fra 1999 – 2008 så har antall gårdsbruk med sau minket med 47 %, fra 51 til 24 gårdsbruk. I
produksjon medfører dette en nedgang med over 1000 sauer. Det gjennomsnittlige dyretallet
pr. gårdsbruk har i samme periode økt fra 56 til 66 sau/gård.

Utvikling innen sauenæringen i Tana,
periode 1999 - 2008
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Figur 2. Utvikling innen sauenæringen i Tana i perioden 1999 - 2008, antall gårdsbruk og antall sauer.
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Organisert beitebruk

Tana beitelag rapporterer at av 4 293 dyr sendt ut på beite så var tapet 381 dyr i 2008. Det gir
en tapsprosent på 7 % sau og 10 % lam. Det var registrert tap til bjørn flere steder i Tana og
det gir utslag på antall drepte voksne dyr. Tana har før 2008 hatt en nedadgående tapsprosent
og det har vært flere tiltak for å redusere tap av lam på beite.

I Klubbvik beitelag, Nesseby kommune, har det vært en stor økning av tap på beite i de senere
år. Det er registrert tap til gaupe og jerv.

Organisert beitebruk sleppt tapt
sau lam sau lam

Tana beitelag 1693 2600 120 261
Klubbvik Beitelag 960 1732 48 225
Unjárga dolos sávzza searvi 320 422 7 16

Tabell 3. Organisert beitebruk, oversikt dyr sleppt og tapt på beite 2008.

Beitedyr tapt på beite i Tana, periode 2002 - 2008
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Figur 3. Sau og lam tapt på beite i perioden 2002 - 2008.

6. Svinehold

Det er to svineprodusenter i Tana. Produksjonen av svinekjøtt har hatt en betydelig økning på
landsbasis. Det er tatt ut priser utover målpris for gris i løpet av 1. halvår av avtaleåret 2008-
2009. Det er en underproduksjon for lam- og storfekjøtt som gir gode priser på svinekjøtt
(kilde: slf).

Det ble solgt (slaktet eller som livdyr) 822 gris i Tana i 2008. Dette er en økning fra 2007.

36



8

7. Den kommunale landbruksforvaltningen

Landbruksforvaltningen omfatter næringsutvikling og planlegging, tilskudds- og
lovforvaltning, rådgivning innen jord- og plantekultur, samt økonomi.

Aktiviteter:

- Deltakelse på møter med Rovviltsnemnda.
- Deltatt i møter i forbindelse med rullering i kommuneplanens arealdel i Nesseby

kommune.
- Landbrukspolitisk avdeling hos landbruksdepartementet på besøk i Tana.
- Deltakelse i forskingsprosjektet ”Innovative bygdemiljøer” hos Nordlandsforsking,

Bodø.
- Deltakelse på Fylkesmannens fagsamling for landbruksforvaltningen 11. og 12.

november
- Kurs i driftsplanlegging, arrangert av Innovasjon Norge

Infoskriv

Det ble i løpet av 2008 sendt ut 2 infoskriv med aktuell informasjon til alle produsenter som
søker produksjonstilskudd fra Tana, Nesseby og Berlevåg kommune.

Veterinærtjenesten

Kommunene overtok fra og med 1.1.2008 ansvaret for den kliniske veterinærvakten. Ansvaret
lå tidligere hos staten ved Mattilsynet. Vaktordningen ble videreført i sin daværende form og
dekkes av de tre veterinærene i området. I vaktområdet inngår kommunene Tana, Nesseby,
Vadsø, Vardø, Berlevåg og Båtsfjord. Ordningen administreres av Tana kommune.

Tilskudd til investeringer

Landbruksforvaltningens medvirkning i disse saker har vært økonomisk planlegging, hjelp til
å utarbeide søknad og søknadsbehandling. I tillegg følger kontroll av tiltak og regnskap ved
prosjektavslutning og utbetaling.

Innovasjon Norge –innvilgede finansieringssøknader innen landbruk 2008

Innovasjon Norge kr. Tana kr. Nesseby Sum

A. Lån 6 863 200 0 6 863 200
B. Tilskudd 4 755 400 30 000 4 785 400

Tabell 4. Tabellen viser antall innvilgede finansieringssøknader og sum kronebeløp; tilskudd og lån
(Kilde: Innovasjon Norge)
Kommunalt primærnæringsfond 2008
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Kommunebudsjettet for både 2007 og 2008 hadde ikke overskudd til primærnæringsfondet,
og det ble derfor heller ikke behandlet søknader i verken 2007 eller i 2008.

8. Tilskuddsforvaltning

I tillegg til investeringstilskuddene er det en del tilskudd til drift, refusjonsordninger og andre
ordninger som lokalt forvaltes av landbrukskontorene.

Produksjonstilskudd
Type Tana Nesseby Berlevåg
Produksjonstilskudd 2008 17 561 703 2 499 362 176 104
Avløser ferie og fritid 2008 2 046 260 302 232 20 176
Avløser sykdom 2007 132 312 173 660 0

Utredning/Tilrettelegging
Regionale miljøtilskudd 2008 743 769 233 494 5 122
SMIL 2008 209 962 69 987 0

Tabell 5. Tilskuddforvaltning; produksjons-, avløser- og regionale miljøtilskudd og SMIL.

Avløserrefusjon er en refusjonsordning for avløsning ved ferie og fritid, og ved sykdom.
Produksjonstillegg er et avtalefestet inntektsregulerende tilskudd for å oppfylle målene i
landbrukspolitikken. Dette tilsvarer i gjennomsnitt kr 216 811,- pr gårdbruker i Tana og kr
208 280,- pr gårdbruker i Nesseby. Tilskudd per bruker har gått litt opp fra 2007 da det i Tana
var kr 193 250,- og i Nesseby kr 166 195,- per gårdbruker i gjennomsnitt. Samdrifter får
mindre arealtilskudd og driftstilskudd.

Regionale miljøtilskudd
Regionale miljøprogramtilskudd er spesielt utformet for å løse konkrete miljøutfordringer i
hvert enkelt fylke, både knyttet til forurensningsbekjempelse og skjøtsel av kulturlandskap.
Det ble søkt over avsatt ramme for regional miljøtilskudd som er kr 3 mill. Dette førte til at
noen av satsene ble redusert, spesielt under høsting i avstand fra gårdens driftssenter.
Kommunen har også deltatt i evaluering av regionale miljøtilskudd i form av spørreskjema.

I tillegg til investeringstilskuddene er det en del tilskudd til drift, refusjonsordninger og andre
ordninger som lokalt forvaltes av landbrukskontorene.

SMIL 2008 –spesielle miljøtiltak i jordbruket

Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap,
samt redusere forurensingen fra jordbruket. Det kom inn 16 søknader på SMIL - midler på til
sammen kr 572 277,-.

Tana, Nesseby og Berlevåg kommune hadde en ramme på kr 279 950,-. Det ble gitt tilskudd
til oppdyrking av tidligere dyrket areal, restaurering av gamle bygninger, innsamling av
piggtråd fra krigen samt til beitegransking i Nesseby.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2009/1204-4

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 68/2009 21.12.2009

Referatsaker/Orienteringer

Rådmannens innstilling

Saken tas til orientering.

Saksopplysninger

Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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RS 10/2009 Forvaltning av ikke mutbare mineraler - FEFO regler

RS 11/2009 Midlertidig dispensasjon fra forbudet mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall

RS 12/2009 Mutinger i Tana kommune - Bjørn Edgar Lilleng

RS 13/2009 Forslag om å begrense i fisket etter laks og i Tanavassdraget for 2010 - 2014
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