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Deanu gielda - Tana kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Viltnemnda 
Møtested: Møterom 2.etg. Administrasjonsbygget, Bygg- og anleggsavd. 
Dato: 14.12.2010 
Tidspunkt: 10:00 – 11:30  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Willy Ryeng Leder TaFe/DeOl 
Karl Gustav Myrli Nestleder H 
Jorun Sottinen Medlem AP 
Jenny Westberg Medlem FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Hánsa Mággá Medlem SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Svein Mikkelborg Hánsa Mággá TaFe/DeOl 
   

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Fløgstad Smeland Miljørådgiver/Sekretær  
   

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
Willy Ryeng 
Leder  
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

PS 6/2010 Godkjenning av innkalling   

PS 7/2010 Godkjenning av saksliste   

PS 8/2010 Godkjenning av protokoll fra 02.02.2010   

PS 9/2010 Målsettinger for elgforvaltningen i Tana kommune i 
perioden 2011-2014. 

 2010/1983 

PS 10/2010 Valg av representanter til bestandsplangruppa for ny 
bestandsplanperiode (2011-2014). 

 2010/1983 

PS 11/2010 Orienteringssaker til møte i viltnemnda den 
14.12.2010. 

 2010/2291 

PS 12/2010 Referatsaker/Orienteringer   
 
 

PS 6/2010 Godkjenning av innkalling 

Saksprotokoll saksnr. 6/2010 i Viltnemnda - 14.12.2010  

Behandling 
Debatten: Burde vært møte tidligere.  
 
 
Leder Willy Ryeng (TaFe/DeOl) fremmet følgende forslag: 
 
Innkalling godkjennes med merknader knyttet til at det burde vært avholdt møte tidligere i 2010.  
 
 

Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Innkalling godkjennes med merknader knyttet til at det burde vært avholdt møte tidligere i 2010.  
 
 

PS 7/2010 Godkjenning av saksliste 

Saksprotokoll saksnr. 7/2010 i Viltnemnda - 14.12.2010  

Behandling 
Leder Willy Ryeng (TaFe/DeOl) fremmet følgende forslag: 
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Saksliste godkjennes. 
 
 

Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Saksliste godkjennes. 
 
 

PS 8/2010 Godkjenning av protokoll fra 02.02.2010 

Saksprotokoll saksnr. 8/2010 i Viltnemnda - 14.12.2010  

Behandling 
Leder Willy Ryeng (TaFe/DeOl) fremmet følgende forslag: 
 
Protokoll fra 02.02.2010 er ikke sendt ut til alle medlemmene, slik at godkjenningen utsettes til 
neste møte. 
 
 

Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Protokoll fra 02.02.2010 er ikke sendt ut til alle medlemmene, slik at godkjenningen utsettes til 
neste møte. 
 
 

PS 9/2010 Målsettinger for elgforvaltningen i Tana kommune i perioden 
2011-2014. 

Saksprotokoll saksnr.  i Viltnemnda - 14.12.2010  

Behandling 
Møteleder ga ordet til Helge Samuelsen fra Tana elgjegerforening, som orienterte om 
foreningens innspill til målsettinger for elgforvaltningen. 
 
Jenny Westberg og Jorunn Sottinen leverte skriftlig innspill angående en egen bestandsplan for 
Tana kommune.  
   
Forslag fra Jenny Westberg og Jorunn Sottinen: 
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Egen bestandsplan (elg) for Tana kommune. 
Vi ønsker at Tana kommune vurderer en egen bestandsplan for Elg. Vi foreslår at det opprettes 
en prøveperiode 2011-2014. 
  
Begrunnelse:  
Elgstammen i Tana er stor, mens Nesseby og Vadsø sliter med lite elg, som igjen kan komme av 
at skogen i Vadsø og Nesseby er mye mer ødelagt av lauv makk. Det kan og være en fordel for 
Nesseby og Vadsø, som kan forvalte en mye mindre elgbestand.  
Slik det har vært i fjor, var det prosentvis fordeling mellom kommunene og Nesseby og Vadsø 
har forlangt henholdsvis 26 % og 16 % mens Tana skulle ha 60 % . Hvis dette skal være forslag 
til de neste 4 årene, vil både Nesseby og Vadsø ha en kvote på dyr som dem ikke har.  
Vi må ha en avskyting på minst 260 dyr dvs at Vadsø vil få en kvote på 62 dyr og Nesseby en 
kvote på 111 dyr.  
 
Ved 65 % til Tana vil Nesseby ha 92 dyr  og Vadsø 48 dyr. Altså altfor mange dyr og hele 
bestandsplanen vil gå inn med alt for mange fellinger til Nesseby og Vadsø.  
Hvis da Tana må gå ned på antall elg på kvota, i samme forhold, vil vi felle altfor lite elg i 
Tana, mens Nesseby og Vadsø vil klare å felle dyrene sine. Dette vil da øke elgbestanden i Tana 
og dette er i allefall ikke ønskelig. Både fordi det blir lite beite til dyrene og at det oppstår 
situasjoner som kan resultere i alvorlige skader ved påkjørsler og farlige elg som beiter nært 
bebyggelsen.   
 
Reingjerdet fra korsmyra og til Polmak ser ut til å hindre elgen å ferdes fritt fra Polmak/ 
Alleknjarg til Nesseby.  
 
Det er planlagt nytt gjerde videre til Båtsfjordfjellet. Da vil det bli naturlig stengsel for elgen til 
at den trekker til Nesseby. Vilt portene ser ikke ut til å fungere slik dem skal pr. i dag. 
Hvis vi allikevel skal bestemme selv hvor mange dyr som skal felles i Tana uavhengig av hva 
Nesseby og Vadsø skal felle, betyr det at vi går vår egen vei og hva skal vi med en felles 
forvaltning?  
 
For FEFO er det en fordel p.g.a. mer papir arbeid og et møte mer i året. Vi slipper å reise bort 
på møter. På internett finner vi all informasjon om hva som skjer i Nesseby og Vadsø. Fefo kan 
følge forvaltingsplanen fra før om hvilke type dyr som skal skytes.  
Hvis det etter 4 år viser seg at vi ikke kan forvalte vår egen elgstamme alene, kan vi ta det opp 
da og i god tid ta møter med kommuner som vi naturlig deler trekk elg med.  
Det vil mest sannsynlig komme reingjerde mot Karasjok, Porsanger og hvis vilt portene der ikke 
fungerer, blir vi innestengt med elgstammen og da er det enda mer viktig å komme i forkant av å 
forvalte stammen rett.  
 
 
 
TaFe/DeOl v/ Willy Ryeng fremmet følgende forslag: 
 

1. Jmf. rådmannens forslag til vedtak 
2. Jmf. rådmannens forslag til vedtak 
3. Viltnemnda går inn for at Tana defineres i ny planperiode som eget forvaltningsområde 

(se innkomne forslag fra Westberg og Sottinen).  
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Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Tana kommune fastsetter følgende målsettinger for elgforvaltningen i perioden 2011-14:  
 
1. Hovedmål:  

Elgbestanden i Tana skal reduseres i planperioden 2011-14, sett i forhold til 
bestandsstørrelsen i 2010. Det skal foretas en reduksjonsavskytning som stabiliserer 
bestandens størrelse på nivå med referanseåret 2002.  
 

2. Delmål:   
 
Mål-parameter Dagens 

tilstand 
Mål for planperioden (2011-14) 

Sett- elg per jegerdagsverk 0,85 0,6 
Jaktuttak per år 220 dyr Økt avskytning  
Sett ku per okse 1,2 1,2 
Slaktevekt for kalv 57 kg 67 kg 
Slaktevekt kvige 119,5 kg 125 kg 
Slaktevekt ungokse 116,2 kg 127 kg 
Sett kalv per ku 0,75 0,75 
Sett kalv per kalvku 1,33 1,33 
Andel ku med kalv 57  57  
 
3. Viltnemnda går inn for at Tana defineres i ny planperiode som eget forvaltningsområde (se 

innkomne forslag fra Westberg og Sottinen).  
 
Egen bestandsplan (elg) for Tana kommune. 
Vi ønsker at Tana kommune vurderer en egen bestandsplan for Elg. Vi foreslår at det 
opprettes en prøveperiode 2011-2014. 

 

PS 10/2010 Valg av representanter til bestandsplangruppa for ny 
bestandsplanperiode (2011-2014). 

Saksprotokoll saksnr. 10/2010 i Viltnemnda - 14.12.2010  

Behandling 
TaFe/DeOl v/ Willy Ryeng fremmet følgende forslag: 
 
Som viltnemndas representant til bestandsplangruppa for Tana-Varangerstammen for 2011 
velges: Willy Ryeng og Jenny Westberg. Vararepresentant: Karl G. Myrli. 
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Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Som viltnemndas representant til bestandsplangruppa for Tana-Varangerstammen for 2011 
velges: Willy Ryeng og Jenny Westberg. Vararepresentant: Karl G. Myrli. 
 
 

PS 11/2010 Orienteringssaker til møte i viltnemnda den 14.12.2010. 

Saksprotokoll saksnr. 11/2010 i Viltnemnda - 14.12.2010  

Behandling 

Det vil bli i møtet gitt følgende orienteringer:  

• Arbeidet i ettersøksringen i 2010 
• Skadeskytinger under elgjakta i 2010 (se vedlagte rapport) 

 
 
Saken tas til orientering.  
 
 

Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Saken tas til orientering.  
 
 

PS 12/2010 Referatsaker/Orienteringer 

Saksprotokoll saksnr.  i Viltnemnda - 14.12.2010  

Behandling 
Det ble ikke i møtet ikke gitt noen referatsaker eller andre orienteringer. 
 
 

Votering 

Vedtak 
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