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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget
Møtested: Møterom, 2. etg Administrasjonsbygg - Bygg- og anleggsavd.
Dato: 09.02.2012
Tidspunkt: 10:00 – 17:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Ulf Ballo Leder AP
Ansgar Aslaksen Nestleder Fe/Ol
Torill Klogh Medlem AP
Karen Inga Vars Medlem V
Nancy Porsanger Anti Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Helge Samuelsen Medlem H
May Brith Tobiassen Medlem SFP/NSR

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Ellen Kristina Saba Helge Samuelsen H

Merknader
På grunn av seint forfall fra May Britt Tobiassen (SfP/NSR) var det ikke mulig å få noen 
varamedlemmer til å møte. Ellen K. Saba (H) tiltrådte møtet kl. 10:30 under behandling PS 
2/2012. Ellen K. Saba (H) ble enstemmig innvilget permisjon før behandling av PS 8/2012, fra 
kl. 14:45 og resten av møtet. Laila Hagalid Berntsen (SP) tiltrådte møtet kl. 14:50 til 
behandling av PS 10/2012 grunnet inhabilitet for Nancy Porsanger Anti (SP). Karen Inga Vars 
(V) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av PS 4/2012, fra kl. 16:50 og for 
resten av møtet. 

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Frode Gundersen Sekretær
Svein-Ottar Helander Avd.leder, Utv.avd.
Ida Martine S. Nilsen Miljørådgiver, Utv.avd.
Anne Fløgstad Smeland Miljørådgiver, Utv.avd. PS 4/2012
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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.

______________________ ______________________ _______________________
Ulf Ballo (AP)
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 1/2012 Godkjenning av innkalling
PS 2/2012 Godkjenning av saksliste

PS 3/2012 Godkjenning av protokoll fra 29.11.2011
PS 4/2012 Melding til Stortinget St.9 (2011 - 2012) - Landbruks-

og matpolitikken "Velkommen til bords"
2012/324

PS 5/2012 Høring på forlag til regulering i fiske etter laks, 
sjørøye og sjøørett i vassdrag i Finnmark for 2010 -
2014

2009/2648

PS 6/2012 Kommunens oppgaver innen den offentlige 
viltforvaltningen- orientering til Miljø-, landbruks- og 
utmarksutvalget.

2012/249

PS 7/2012 Møteplan for MLU 2012 2011/2816

PS 8/2012 Valg av vara-representant til Tana vannområdeutvalg 2011/78
PS 9/2012 Referatsaker/Orienteringer - MLU 2012/6

RS 1/2012 Referat fra samarbeidsmøte mellom Tanavassdragets 
fiskeforvaltning og Tana kommune

2012/235

RS 2/2012 Regnskap for bruken av viltfondet 2012. 2011/416
RS 3/2012 SVAR PÅ VEDTAK OM GJENINNFØRING AV 5 

KILOMETERS REGELEN
2011/2840

RS 4/2012 Svar på høring om revisjon av forskrift om jakt - og 
fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. 
april 2012 - 31. mars 2017

2011/1475

RS 5/2012 Tilbakemelding på sluttrapport og avslutning av 
lokalitet 2025001 - Statens vegvesen (grustak) 
Skiippagurra gnr/bnr/fnr 38/1/15, Tana kommune

2008/1797

PS 10/2012 Søknad om oppsett av permanent sperregjerde i 
reindrifta rundt Máskevárri

2011/2834

PS 1/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 1/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 09.02.2012 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Innkalling godkjennes. 
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkalling godkjennes. 

Mearrádus
Gohččun dohkkehuvvo

PS 2/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 2/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 09.02.2012 

Behandling
Ellen K. Saba (H) tiltrådte møtet kl. 10:30 under behandling av saken. 

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Saksliste godkjennes med følgende tilleggssak og endring i behandlingsrekkefølgen: 

Tilleggssak:
PS 10/2012 Søknad om oppsett av permanent sperregjerde i reindrifta rundt Máskevárri

Endring i behandlingsrekkefølgen: 
PS 4/2012 behandles etter PS 10/2012.
PS 6/2012 behandles etter PS 3/2012.
PS 10/2012 behandles før PS 9/2012

Nancy Porsanger Anti (SP) tok opp spørsmål om hennes habilitet i PS 10/2012. Anti fratrådte. 
MLU erklærte enstemmig Anti som inhabil i saken. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssak og endring i behandlingsrekkefølgen: 

Tilleggssak:
PS 10/2012 Søknad om oppsett av permanent sperregjerde i reindrifta rundt Máskevárri
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Endring i behandlingsrekkefølgen: 
PS 4/2012 behandles etter PS 10/2012.
PS 6/2012 behandles etter PS 3/2012.
PS 10/2012 behandles før PS 10/2012

Mearrádus
Áššelistu dohkkehuvvo oktan čuovvovaš liigeáššiin ja meannudanortnega rievdademiin:

Liigeášši:
PS 10/2012         Ohcamuš cegget bissovaš áiddi birra Máskevári boazodoalu olis

Meannudanortnega rievdadeapmi:
PS 4/2012 meannuduvvo maŋŋá PS 10/2012.
PS 6/2012 meannuduvvo maŋŋá PS 3/2012.
PS 10/2012 meannuduvvo ovdal PS 9/2012

PS 3/2012 Godkjenning av protokoll fra 29.11.2011

Saksprotokoll saksnr. 3/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 09.02.2012 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Protokoll fra 29.11.2011 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra 29.11.2011 godkjennes.

Mearrádus
29.11.2011 beavdegirji dohkkehuvvo.
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PS 4/2012 Melding til Stortinget St.9 (2011 - 2012) - Landbruks- og 
matpolitikken "Velkommen til bords"

Saksprotokoll saksnr. 4/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 09.02.2012 

Behandling
Saken ble først behandlet jr. sakslista. Det ble så tatt pause i behandlingen av saken, og til slutt 
ble saken ferdigbehandlet etter PS 10/2012 i dagens møte. 

Karen Inga Vars (V) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av saken, fra kl. 
16:50 og for resten av møtet. 

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

Melding til Stortinget nr. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken ”Velkommen til bords” 
tas til orientering med følgende uttalelser som oversendes Stortinget: 

AP v/Ulf Ballo fremmet følgende tilleggsforslag:

Landbruket er en av de viktigste basisnæringer i Tana. Den gir et betydelig bidrag til samfunnet 
ved å sikre næringsaktivitet og bosetting over hele kommunen. Meieridrift, reinslakteri og 
tjenesteytende næringer er avhengig av et levedyktig landbruk. I tillegg til melk til konsum, 
produserer meieriet i Tana spesialprodukter av ulike varianter for hele landet.

Landbruket i Tana og resten av Finnmark har gjennomgått en stor forandring i løpet av de siste 
40 år. Spesielt som følge av opptrappingen på 1970-tallet med satsing på større familiebruk. En 
av hovedmålsettingene var å styrke matvareberedskapen. Mekanisering ga effektivisert drift, og 
produksjonen økte. Jordbruksarealet ble utvidet selv om antallet gårdbruk gikk ned. Finnmark 
oppnådde målsettingen om å bli selvforsynt med melk, men ikke for kjøtt. 

Siden siste landbruksmeldingen fra år 2000, har både antallet bruk og jordbrukets produksjon 
gått ned. For Tana er det spesielt kjøttproduksjonen som har falt. Dårlig lønnsomhet og 
sviktende rekruttering er hovedårsaken. I tillegg har rovdyrtapene vært store enkelte år. 
Melkeproduksjonen har vært stabil, men lav investeringstakt gjør at driftsapparatet eldes. Bare 
noen få bønder, helst i samdrift, ser det økonomisk forsvarlig å bygge nytt. Det haster med å få 
på plass bedre finansieringsordninger ved utbygging. 

For å unngå tilbakegang i finnmarksjordbruket må det over en femårsperiode bevilges 
betydelige beløp over statsbudsjettet til fornyelse av driftsbygninger. 

Videre må det legges bedre til rette for ungdom som ønsker å drive jordbruk.  Inngangsbilletten 
må bli billigere. Det må gis støtte til kjøp av eiendom og tilleggsarealer, til grøfting, dyrking av 
brakklagt jord og innkjøp av livdyr. Hospitering hos etablerte bønder, fagkurs og trainee-
ordning må høre med i en ”unge bønder pakke”. 

Landbruksutdanningen må styrkes for å holde tritt med andre videregående utdanninger. Det må 
legges større vekt på praktiske fag og økonomi.   Målet må være å utdanne fremtidige bønder 
slik at de kan bli dyktige næringsutøvere.
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Bygdene trenger flere bein å stå på. Det må derfor satses målrettet både på etablerte og nye 
bygdenæringer. Lokalbefolkningen i Tana har store naturressurser i sitt nærområde. For å øke 
verdiskapingen og styrke økonomien, må det legges til rette for at disse både kan høstes, 
foredles og selges så vel i nære som i mer fjerne markeder. Ordninger med støtte til organisering 
av bygdeprodusenter, produktutvikling og samarbeid om markedsføring og salg må etableres.

Tana kommune ser følgende overordnede mål for et framtidig landbruk i kommunen og fylket:

1. Landbruket i nord må gis en sentral plass i distrikts- og matpolitikken, og som et viktig 
ledd i nordområde-satsingen. 

2. Matvaresikkerhet lokalt og regionalt, samt og satsing på lokal matkultur må vektlegges 
sterkere  

3. Større satsing på kjøttproduksjon og sikring av melkeproduksjon er nødvendig for å 
opprettholde en aktiv jordbruksproduksjon og foredlingsvirksomhet. 

4. Inntektene i jordbruket og reindriften må økes minst like mye som for andre 
yrkesgrupper. 

5. Sauenæringen og reindriften må sikres gode beitearealer og gis erstatning ved bortfall av 
beiterett som følge av naturinngrep og rovvilt. 

6. Det må satses mer på utdanning innen landbruket og tilknyttede bygdenæringer 
7. Det må settes inn betydelig innsats rettet mot fornyelse av driftsbygningene i landbruket.
8. Det må stimuleres til ulike former for samarbeid innen husdyrproduksjon og drift av 

jordbruksarealene.
9. Jordbruk, reindrift og utmarksnæringer er viktige bærere av samisk kultur og 

bygdekulturen i Tana generelt. Myndighetene må derfor legge opp til et nært samarbeid 
med Sametinget og næringsorganisasjonene. Næringene må sikres levelige vilkår og blir 
attraktive for ungdommen å velge som levevei. 

H v/Ellen K. Saba fremmet følgende tilleggsforslag:

Arktisk landbruk
Vekstsesonger i Tana kan være utsatt av uår med redusert produksjon og utfordringer i 
næringsmiddelindustrien. Det har så langt ikke vært bidratt med ekstraordinære tiltak utover 
jorbruksavtalens rammer for å sikre videre produksjon i arktiske områder. Alt landbruk nord for 
polarsirkelen burde vært definert som arktisk landbruk, og burde hatt bedre virkemidler og 
tilskuddsatser enn i dag. Dette ville styrket økonomien i næringa, og økt fokus på arktisk 
landbruk må følges opp med forsikring og produktutvikling basert på de naturgitte fordeler og 
utfordringer som arktisk landbruk har. 

SP v/Nancy Porsanger Anti fremmet følgende tilleggsforslag: 

Reindriftsnæringen har store utfordringer med uavklarte forhold når det gjelder 
rammebetingelser og interne rettighetsforhold. Reindriftsutøvere og reinbeitedistrikt har verken 
økonomi eller formell kompetanse til bringe slike saker inn for domstolene. Resultatet er at slike 
saker forblir uavklarte, noe som fører til lite forutsigbarhet og økt konfliktnivå. 
Regjeringen/LMD bør ta ansvar for å utrede og få en avklaring på denne type prinsipielle 
spørsmål:
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 Jordskifteretten må snarest styrkes for å kunne avklare rettighetsmessige forhold internt i 
reindriften. 

 LMD må aktivt jobbe for en snarlig avklaring av reindriftens rammebetingelser på alle 
årstidsbeiter.

Hele reindriftsloven bygger på prinsippet om lovpålagt mekling som 1. ledd i alle typer saker. 
Det finnes i dag ingen meklere med reindriftskompetanse. Meklere må inneha denne 
kompetansen for i det hele tatt å forstå både verbale og non-verbale signal og handlinger. 
Samisk språk er en forutsetning 
 Justismyndighetene må snarest igangsette utdanning av meklere for rettsapparatet med 

kompetanse i reindrift og det samiske språk 

Tilleggsforslagene sys sammen. 

Votering
Forslag fra leder med tilleggsforslag fra H v/Ellen K. Saba, SP v/Nancy Porsanger Anti og AP 
v/Ulf Ballo: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Melding til Stortinget nr. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken ”Velkommen til bords” 
tas til orientering med følgende uttalelser som oversendes Stortinget: 

Landbruket er en av de viktigste basisnæringer i Tana. Den gir et betydelig bidrag til samfunnet 
ved å sikre næringsaktivitet og bosetting over hele kommunen. Meieridrift, reinslakteri og 
tjenesteytende næringer er avhengig av et levedyktig landbruk. I tillegg til melk til konsum, 
produserer meieriet i Tana spesialprodukter av ulike varianter for hele landet.

Arktisk landbruk
Vekstsesonger i Tana kan være utsatt av uår med redusert produksjon og utfordringer i 
næringsmiddelindustrien. Det har så langt ikke vært bidratt med ekstraordinære tiltak utover 
jorbruksavtalens rammer for å sikre videre produksjon i arktiske områder. Alt landbruk nord for 
polarsirkelen burde vært definert som arktisk landbruk, og burde hatt bedre virkemidler og 
tilskuddsatser enn i dag. Dette ville styrket økonomien i næringa, og økt fokus på arktisk 
landbruk må følges opp med forsikring og produktutvikling basert på de naturgitte fordeler og 
utfordringer som arktisk landbruk har. 

Landbruket i Tana og resten av Finnmark har gjennomgått en stor forandring i løpet av de siste 
40 år. Spesielt som følge av opptrappingen på 1970-tallet med satsing på større familiebruk. En 
av hovedmålsettingene var å styrke matvareberedskapen. Mekanisering ga effektivisert drift, og 
produksjonen økte. Jordbruksarealet ble utvidet selv om antallet gårdbruk gikk ned. Finnmark 
oppnådde målsettingen om å bli selvforsynt med melk, men ikke for kjøtt. 

Siden siste landbruksmeldingen fra år 2000, har både antallet bruk og jordbrukets produksjon 
gått ned. For Tana er det spesielt kjøttproduksjonen som har falt. Dårlig lønnsomhet og 
sviktende rekruttering er hovedårsaken. I tillegg har rovdyrtapene vært store enkelte år. 
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Melkeproduksjonen har vært stabil, men lav investeringstakt gjør at driftsapparatet eldes. Bare 
noen få bønder, helst i samdrift, ser det økonomisk forsvarlig å bygge nytt. Det haster med å få 
på plass bedre finansieringsordninger ved utbygging. 

For å unngå tilbakegang i finnmarksjordbruket må det over en femårsperiode bevilges 
betydelige beløp over statsbudsjettet til fornyelse av driftsbygninger. 

Videre må det legges bedre til rette for ungdom som ønsker å drive jordbruk.  Inngangsbilletten 
må bli billigere. Det må gis støtte til kjøp av eiendom og tilleggsarealer, til grøfting, dyrking av 
brakklagt jord og innkjøp av livdyr. Hospitering hos etablerte bønder, fagkurs og trainee-
ordning må høre med i en ”unge bønder pakke”. 

Landbruksutdanningen må styrkes for å holde tritt med andre videregående utdanninger. Det må 
legges større vekt på praktiske fag og økonomi.   Målet må være å utdanne fremtidige bønder 
slik at de kan bli dyktige næringsutøvere.

Bygdene trenger flere bein å stå på. Det må derfor satses målrettet både på etablerte og nye 
bygdenæringer. Lokalbefolkningen i Tana har store naturressurser i sitt nærområde. For å øke 
verdiskapingen og styrke økonomien, må det legges til rette for at disse både kan høstes, 
foredles og selges så vel i nære som i mer fjerne markeder. Ordninger med støtte til organisering 
av bygdeprodusenter, produktutvikling og samarbeid om markedsføring og salg må etableres.

Tana kommune ser følgende overordnede mål for et framtidig landbruk i kommunen og fylket:

1. Landbruket i nord må gis en sentral plass i distrikts- og matpolitikken, og som et viktig 
ledd i nordområde-satsingen. 

2. Matvaresikkerhet lokalt og regionalt, samt og satsing på lokal matkultur må vektlegges 
sterkere  

3. Større satsing på kjøttproduksjon og sikring av melkeproduksjon er nødvendig for å 
opprettholde en aktiv jordbruksproduksjon og foredlingsvirksomhet. 

4. Inntektene i jordbruket og reindriften må økes minst like mye som for andre 
yrkesgrupper. 

5. Sauenæringen og reindriften må sikres gode beitearealer og gis erstatning ved bortfall av 
beiterett som følge av naturinngrep og rovvilt. 

6. Det må satses mer på utdanning innen landbruket og tilknyttede bygdenæringer 
7. Det må settes inn betydelig innsats rettet mot fornyelse av driftsbygningene i landbruket.
8. Det må stimuleres til ulike former for samarbeid innen husdyrproduksjon og drift av 

jordbruksarealene.
9. Jordbruk, reindrift og utmarksnæringer er viktige bærere av samisk kultur og 

bygdekulturen i Tana generelt. Myndighetene må derfor legge opp til et nært samarbeid 
med Sametinget og næringsorganisasjonene. Næringene må sikres levelige vilkår og blir 
attraktive for ungdommen å velge som levevei. 

Reindriftsnæringen har store utfordringer med uavklarte forhold når det gjelder 
rammebetingelser og interne rettighetsforhold. Reindriftsutøvere og reinbeitedistrikt har verken 
økonomi eller formell kompetanse til bringe slike saker inn for domstolene. Resultatet er at slike 
saker forblir uavklarte, noe som fører til lite forutsigbarhet og økt konfliktnivå. 
Regjeringen/LMD bør ta ansvar for å utrede og få en avklaring på denne type prinsipielle 
spørsmål:
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 Jordskifteretten må snarest styrkes for å kunne avklare rettighetsmessige forhold internt i 
reindriften. 

 LMD må aktivt jobbe for en snarlig avklaring av reindriftens rammebetingelser på alle 
årstidsbeiter.

Hele reindriftsloven bygger på prinsippet om lovpålagt mekling som 1. ledd i alle typer saker. 
Det finnes i dag ingen meklere med reindriftskompetanse. Meklere må inneha denne 
kompetansen for i det hele tatt å forstå både verbale og non-verbale signal og handlinger. 
Samisk språk er en forutsetning 
 Justismyndighetene må snarest igangsette utdanning av meklere for rettsapparatet med 

kompetanse i reindrift og det samiske språk 

Mearrádus
Eanadoallu lea okta dain deháleamos vuođđoealáhusain Deanus. Dat váikkuha nannosit
servodaga ealáhusdoaimmaid ja ássama sihkkarastimis olles gielddas. Meieriijadoaibma, 
njuovahat ja bálvaleaddji ealáhusat dárbbašit ceavzilis eanadoalu. Dasa lassin ahte buvttadit 
mielkki juhkama várás, de buvttada Deanu meieriija iešguđetgelágan erenomáš buktagiid olles 
riikka várás. 

Árktalaš eanadoallu
Šaddoáigodagat Deanus sáhttet gártat gillát fuones jagiid geažil, ja de lea unnit buvttadeapmi ja 
gártet hástalusat biebmoávnnasindustriija ektui. Dán rádjai eai leat bidjan johtui eará erenomáš 
doaibmabijuid eanadoallosoahpamuša rámmaid olggo bealde, sihkkarastin dihtii viidásit 
buvttadeami árktalaš guovlluin. Buot eanadoallu davábealde poláragierddu galggašii lohkkot 
árktalaš eanadoallun, ja dain galggašedje leat buoret gaskaoamit ja doarjjamearit go otne. Dát 
livččii nannen ealáhusa ekonomiija, ja livččii čalmmustahttán ahte árktalaš eanadoalu ferte 
čuovvulit dáhkidemiin ja buvttadusaid ovdánemiin, main árktalaš eanadoalu lunddolaš 
ovdamunit ja hástalusat leat vuođđun. 

Eanadoallu Deanus ja muđui Finnmárkkus lea rievdan ollu dan maŋimuš 40 jagi. Erenomážit 
dan geažil go 1970-jagiin ollugat viiddidedje dállodoaluideaset ja álggahedje stuorát 
bearašdállodoaluid. Okta váldoulbmiliin lei nannet borramušgearggusvuođa. Mekaniserema 
bokte šadde doaimmat beaktileabbo, ja buvttadeapmi lassánii. Eanadoalloareálat 
viiddiduvvojedje vaikko vel dállodoallolohku njiejai. Finnmárku jovssai mihttomearis ahte 
buvttadit doarvái mielkki fylkka várás, muhto ii nagodan buvttadit doarvái bierggu olles fylkii. 

Maŋimuš eanadoallodieđáhusa rájes, mii bođii jagis 2000, lea dállodoaluid lohku ja eanadoalu 
buvttadeapmi njiedjan. Deanus lea erenomážit biergobuvttadeapmi njiedjan. Sivvan dasa lea 
heajos rekrutteren ja ahte ii leamaš gánnihahtti bargat biergobuvttademiin. Dasa lassin leat 
muhtun jagiid ollu šibihat borron návddiide. Mielkebuvttadeapmi gal leamaš oalle stáđis, muhto 
investeremat leat mannan njozet, ja dat lea dagahan ahte doaibmarusttegat leat boarásmuvvan. 
Leat dušše muhtun boanddat geaid mielas leamaš ekonomalaččat gánnáhahtti hukset ođđa doalu, 
ja dan leat dávjá dahkan ovttas eará boanddaiguin. Lea dárbu johtilit oažžut johtui buoret 
ruhtadanortnegiid huksemiid olis. 

Jus galgá nagodit caggat ahte eanadoallu Finnmárkkus ii mannagoađe maŋos, de fertejit 5-jagi 
áigodagas juolluduvvot mealgat ruđat stádabušeahta bokte ođasmahttin dihtii doaibmavisttiid. 
Dasa lassin ferte dilli láhččot nuoraide geat hálidit bargat eanadoaluin. Ferte leat hálbbibut álgit 
eanadoaluin. Ferte addot doarjja oastit opmodagaid ja lassiareálaid, goaivumiidda, ovddeš gittiid 
gilvimiidda ja sagahusealániid oastimiidda. Hospiteren hárjánan boanddaid luhtte, fágakurssat ja 
trainee- ortnegat fertejit čuovvut “nuorra boanddaid páhka”. 
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Eanadoallooahppu ferte nannejuvvot jus galgá nagodit čuovvut eará joatkkaoahpuid dási. 
Praktihkalaš fágat ja ekonomiija ferte deattuhuvvot. Mihttomearrin ferte leat skuvlet 
boahtteáigásaš bonddiid nu ahte dat šaddet čeahpes fitnodatbargin. 

Jus gilážat galget birget, de ferte ulbmillaččat vuoruhit sihke ođđa ealáhusaid ja ealáhusaid mat 
leamaš gilážiin guhkit áigge. Báikkiolbmuin Deanus leat ollu luondduriggodagat 
lagasbirraseaset. Jus galgá sáhttit loktet árvoháhkama ja nannet ekonomiija, de ferte láhčit dili 
nu ahte sáhttá ávkkástallat, reidet ja vuovdit riggodagaid sihke lagas birrasii ja maiddái 
márkaniidda dobbelis. Fertejit ásahuvvot ortnegat mat dorjot gilibuvttadeddjiid, 
buvttaovdáneami ja márkanfievrredan ovttasbarggu organiserema.  

Deanu gielda oaidná čuovvovaš bajit mihttomeriid boahtteáigásaš eanadollui sihke gielddas ja 
muđui Finnmárkkus:

1. Davviguovlluid  eanadoallu ferte oažžut guovddáš saji guovllu- ja borramušpolitihkas, ja 
leat dehálaš oassin davviguovlluid vuoruheamis. 

2. Borramušsihkkarvuohta báikkálaččat ja regionálalaččat, ja báikkálaš borramuškultuvrra
vuoruheapmi ferte deattuhuvvot garraseabbo.

3. Lea dárbbašlaš garraseabbo vuoruhit biergobuvttadeami ja sihkkarastit 
mielkebuvttadeami bisuhan dihtii aktiiva eanadoallobuvttadeami ja reidendoaimma. 

4. Eanadoalu ja boazodoalu sisaboahtu ferte lasihuvvot unnimusat seammá ollu go eará 
ámmáhiin. 

5. Ferte sihkkarastit sávzadoalu ja boazodoalu guohtunareálaid ja addit buhtadusa go 
masset guohtunrivttiid luondduduohtadeami ja návddiid geažil. 

6. Ferte eambbo vuoruhit skuvlema eanadollui ja dasa čatnon giliealáhusaide. 
7. Ferte bidjat ollu návccaid ođasmahttit eanadoalu doaibmavisttiid.
8. Ferte arvvosmahttit iešguđetge vugiide ovttasbargui šibitbuvttadeamis ja 

eanadoalluareálaid doaimmaheamis. 
9. Eanadoallu, boazodoallu ja meahcástanealáhusat leat dehálaš sámi kulturguoddit ja 

muđui Deanu báikegottiid kulturguoddit. Danin fertejit eiseválddit láhčit dili lagas 
ovttasbargui Sámedikkiin ja ealáhusorganisašuvnnaiguin. Ealáhusaide ferte sihkkarastit 
ceavzilis eavttuid, ja ferte dagahit ealáhusaid bivnnuhin, nu ahte nuorat vállješedje dan 
eallingeaidnun. 

Boazodoalloealáhusas leat stuorra hástalusat čielgameahttun dilálašvuođaid geažil mat gusket
rámmaeavttuide ja siskkáldas vuoigatvuođaide. Badjeolbmuin ja siiddain ii leat ekonomiija ii ge 
formálalaš gelbbolašvuohta lágidit dákkár áššiid duopmostuoluid ovdii. Boađus dás lea ahte 
dákkár áššit eai čielgga, ja dat fas mielddisbuktá ahte lea váttis einnostit boahtteáiggi ja ahte 
riiddut lassánit. Ráđđehus/ EBD berre váldit ovddasvástádusa guorahallat ja čielggadit dákkár 
prinsihpalaš áššiid:

 Eanajuohkinriekti ferte farggamusat nannejuvvot vai galgá sáhttit čielggadit riekteáššiid 
siskkáldasat boazodoalus. 

 EBD ferte áŋgirit bargat  dan ovdii ahte jođánit čielggadit boazodoalu rámmaeavttuid 
dasa mii guoská buot jagiáiggi guohtumiidda. 

Boazodoalloláhka lea vuođuštuvvon prinsihppii ahte láhkageatnegas soabadeapmi galgá leat 
vuosttas ceahkki buot lágan áššiin. Otne eai gávdno soabadeaddjit geain lea gelbbolašvuohta 
boazodoalus. Soabadeddjiin ferte leat dát gelbbolašvuohta jus galget oppa sáhttit ge áddet sihke 
verbála ja eahpeverbála signálaid ja daguid. Sámegielmáhttu lea dása eaktun. 
Vuoigatvuođaeiseválddit fertejit jođánepmosit lági mielde bidjat johtui soabadeaddjioahpahusa 
riekteapparáhta várás, vai soabadeaddjit ožžot gelbbolašvuođa boazodoalus ja sámegielas. 
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PS 5/2012 Høring på forlag til regulering i fiske etter laks, sjørøye og sjøørett 
i vassdrag i Finnmark for 2010 - 2014

Saksprotokoll saksnr. 5/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 09.02.2012 

Behandling
Saken ble behandlet etter PS 6/2012.

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende fellesforslag fra Fe/Ol v/Ansgar Aslaksen, H v/Ellen K. 
Saba, SP v/Nancy Porsanger Anti, V v/Karen Inga Vars og AP v/Ulf Ballo:

Tana kommunes uttalelse til Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret, 
Finnmark

§ 5 Julaelva  C
Fredringssoner: 
Fra grense elv/sjø opp til flosjømerke. Kulpen ved samløpet av Julaelva og Basavzojohka. 

Særskilte bestemmelser: 
Sjørøye er fredet. Fisket etter sjørøye kan bli åpnet om undersøkelser i 2009 konkluderer med at 
sjørøyebestanden er stor nok til å tåle fiske.

§ 4 Fisketid 
- Fiske laks 1. juli kl. 00 – 10. august kl. 24
- Fiske sjørøye 1. juli kl. 00 – 31. juli kl. 24
- Fiske sjøørret 1. juli kl. 00 – 10. august kl. 24

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommunes uttalelse til Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret, 
Finnmark

§ 5 Julaelva  C
Fredningssoner: 
Fra grense elv/sjø opp til flosjømerke. Kulpen ved samløpet av Julaelva og Basavzojohka. 

Særskilte bestemmelser: 
Sjørøye er fredet. Fisket etter sjørøye kan bli åpnet om undersøkelser i 2009 konkluderer med at 
sjørøyebestanden er stor nok til å tåle fiske.

§ 4 Fisketid 
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- Fiske laks 1. juli kl. 00 – 10. august kl. 24
- Fiske sjørøye 1. juli kl. 00 – 31. juli kl. 24
- Fiske sjøørret 1. juli kl. 00 – 10. august kl. 24

Mearrádus
Deanu gieldda cealkámuš láhkaásahussii mii guoská guolásteapmái čázádagaide Finnmárkkus 
gos lea luossa, valas ja gudjor. 

§ 5 Juovlajohka C:
Ráfáidahtton oasit:
Joga/ meara rájá rájes gitta ullemearkka rádjái. Luoppal gokko Juovlajohka ja Basávžžejohka 
deaivvadeaba. 

Sierra merren:
Valas lea ráfáidahtton. Sáhttá fas addot lohpi bivdigoahtit vallasa jus dutkamušat 2009:s čájehit 
ahte valasnálli lea dan mađe stuoris ahte gierdá fas bivdigoahtit. 

§ 4 Guolástanáiggit
- Luossabivdu; suoidnemánu 1.beaivve rájes tii. 00 gitta borgemánu 10.beaivve rádjai tii. 

24.
- Valasbivdu; suoidnemánu 1.beaivve rájes tii. 00 gitta suoidnemánu 31.beaivve rádjai tii. 

24.
- Gudjorbivdu; suoidnemánu 1.beaivve rájes tii. 00 gitta borgemánu 10.beaivve rádjai tii. 

24. 

PS 6/2012 Kommunens oppgaver innen den offentlige viltforvaltningen-
orientering til Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget.

Saksprotokoll saksnr. 6/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 09.02.2012 

Behandling
Saken ble behandlet etter PS 3/2012. 

Miljørådgiver Anne Fløgstad Smeland orientert i saken. 

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

Saken tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Saken tas til orientering. 

Mearrádus
Ášši váldo diehtun.

PS 7/2012 Møteplan for MLU 2012

Saksprotokoll saksnr. 7/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 09.02.2012 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende fellesforslag fra Fe/Ol v/Ansgar Aslaksen, H v/Ellen K. 
Saba, SP v/Nancy Porsanger Anti, V v/Karen Inga Vars og AP v/Ulf Ballo:

Møteplan for MLU 2012:

19. mars
26. april
6. juni
30. august
25. oktober
22. november 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Møteplan for MLU 2012:

19. mars
26. april
6. juni
30. august
25. oktober
22. november 

Mearrádus
BEM 2012 čoahkkinplána:

Njukčamánu 19.beaivve
Cuoŋománu 26.beaivve
Geassemánu 6.beaivve
Borgemánu 30.beaivve
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Golggotmánu 25.beaivve
Skábmamánu 22.beaivve

PS 8/2012 Valg av vara-representant til Tana vannområdeutvalg

Saksprotokoll saksnr. 8/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 09.02.2012 

Behandling
Ellen K. Saba (H) ble enstemmig innvilget permisjon før behandling av saken, fra kl. 14:45 og 
resten av møtet. 

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Tana kommune v/Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) velger følgende medlem som 
vararepresentant til Tana vannområdeutvalg for perioden 2012-15: Nancy Porsanger Anti

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune v/Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) velger følgende medlem som 
vararepresentant til Tana vannområdeutvalg for perioden 2012-15: Nancy Porsanger Anti

Mearrádus

Deanu gielda, biras-, eanadoallo-, ja meahcástanlávdegotti bokte, vállje čuovvovaš lahtu 
várrelahttun Deanu čáhceguovlolávdegoddái áigodahkii 2012-15: Nancy Porsanger Anti

PS 9/2012 Referatsaker/Orienteringer - MLU

Saksprotokoll saksnr. 9/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 09.02.2012 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende orienteringer: 

Utmarksplan for Tana kommune: 
SEG har engasjert Mathis Sara fra Kautokeino som medarbeider i forbindelse med utarbeidelse 
av utmarksplan. Sara orienterte MLU om arbeidet med utmarksplanen (denne orienteringen ble 
tatt etter PS 6/2012). 
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Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 1/2012 Referat fra samarbeidsmøte mellom Tanavassdragets fiskeforvaltning og 
Tana kommune

RS 2/2012 Regnskap for bruken av viltfondet 2012.
RS 3/2012 SVAR PÅ VEDTAK OM GJENINNFØRING AV 5 KILOMETERS 

REGELEN

RS 4/2012 Svar på høring om revisjon av forskrift om jakt - og fangsttider samt sanking 
av egg og dun for perioden 1. april 2012 - 31. mars 2017

RS 5/2012 Tilbakemelding på sluttrapport og avslutning av lokalitet 2025001 - Statens 
vegvesen (grustak) Skiippagurra gnr/bnr/fnr 38/1/15, Tana kommune

Referatsakene og orienteringene tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering. 

Mearrádus
Referáhttaáššit ja dieđut váldojit diehtun.
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RS 1/2012 Referat fra samarbeidsmøte mellom Tanavassdragets 
fiskeforvaltning og Tana kommune

RS 2/2012 Regnskap for bruken av viltfondet 2012.

RS 3/2012 SVAR PÅ VEDTAK OM GJENINNFØRING AV 5 
KILOMETERS REGELEN

RS 4/2012 Svar på høring om revisjon av forskrift om jakt - og fangsttider 
samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2012 - 31. mars 2017

RS 5/2012 Tilbakemelding på sluttrapport og avslutning av lokalitet 2025001 
- Statens vegvesen (grustak) Skiippagurra gnr/bnr/fnr 38/1/15, Tana 
kommune

PS 10/2012 Søknad om oppsett av permanent sperregjerde i reindrifta rundt 
Máskevárri

Saksprotokoll saksnr. 10/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 09.02.2012 

Behandling
Saken ble behandlet før PS 9/2012.

Jf. godkjenning av saksliste i dagens møte: 
Nancy Porsanger Anti (SP) tok opp spørsmål om hennes habilitet i PS 10/2012. Anti fratrådte. 
MLU erklærte enstemmig Anti som inhabil i saken. Varamedlem Laila Hagalid Berntsen (SP) 
tiltrådte. 

V v/Karen Inga Vars fremmet følgende forslag:

Venstre er prinsipielt imot at det oppføres skille- eller sperregjerder. Slike gjerder utgjør en stor 
trussel mot det økologiske systemet i områder som blir rammet.

De visuelle ulempene er også meget store og den naturlige ferdselen og vandringen for vilt, 
fugler og andre dyrearter blir sterkt hindret. Gjerder har også en stor negativ konsekvens for 
lokal utmarksvirksomhet. 

Det er svært beklagelig at det er nødvendig å oppføre gjerder for å ivareta ressursgrunnlaget for 
reinbeitedistriktene. Venstre mener at slike arealkonflikter bør løses i minnelighet mellom de 
ulike distriktene. I tilfeller der det ikke fører fram, må ordensmyndighetene kunne kobles inn 
med hjemmel i reindriftslovens §§ 20 og 24 for å sikre alle et forsvarlig driftsgrunnlag.

Venstre er kjent med at reglementet omkring slike problemstillinger enten ikke er tilstrekkelige 
nok eller ikke blir tilstrekkelig fulgt opp av ansvarlig reindrifts- og ordensmyndigheter. Dette i 
form av tilsyn og gjennomføring av sanksjoner som synes nødvendig for å unngå konflikt om 
beiteområder. 
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Vi er også kjent med utfordringene knyttet til reinbeitet på Máskevárri. Av hensyn til Tana 
kommunens tidligere vedtak i lignende sak vedr. reinbeitekonflikt mellom distrikt 9 og 13, der 
søker fikk samtykke fra Tana kommune om å føre opp skillegjerde over Ifjordfjellet og av 
hensyn til likebehandlingsprinsippet, anses det for nødvendig å tillate oppføring av sperregjerde 
mellom reinbeitedistrikt 7 og 9 for å ivareta beitegrunnlaget.

Venstre anbefaler at det gis tillatelse til reinbeitedistrikt 7 å oppføre et permanent sperregjerdet 
slik omsøkt. 

V v/Karen Inga Vars trakk sitt forslag.

AP v/Ulf Ballo fremmet følgende forslag:

1. Tana kommune anerkjenner reindriftens rett til oppsetting av reingjerder for å sikre sine 
beiteområder. Kommunen vil likevel presisere at man helst ser at reindriften selv 
organiserer sin virksomhet slik at beitekonflikter i det lengste kan unngås. Omfattende 
gjerding vil da ikke være nødvendig for å sikre en levedyktig reindrift. 

2. Kommunen skal i tillegg til reindriften også ivareta andre næringers bruk av 
naturområder og allmennhetens interesser for øvrig. Virkningene av et permanent gjerde 
rundt Maskevarre på sauenæringen, dyrelivet og allmennhetens bruk av området må 
derfor klarlegges før et evt. permanent gjerdeanlegg blir bygd. Kommunen vil derfor be 
om utvidet høring i saken for å finne en best mulig løsning. 

AP v/Ulf Ballo trakk sitt forslag. 

AP v/Ulf Ballo fremmet følgende fellesforslag fra Fe/Ol v/Ansgar Aslaksen, SP v/Laila Hagalid 
Berntsen, V v/Karen Inga Vars og AP v/Ulf Ballo og Torill Klogh:

Tana kommune ber om utsatt høringsfrist. Kommunen ønsker å innhente uttalelser fra bygdelag 
og andre interessenter i kommunen som blir berørt. Høringsuttalelsen fra kommunen vil bli 
avgitt i møte 19. mars. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak 
Tana kommune ber om utsatt høringsfrist. Kommunen ønsker å innhente uttalelser fra bygdelag 
og andre interessenter i kommunen som blir berørt. Høringsuttalelsen fra kommunen vil bli 
avgitt i møte 19. mars. 

Mearrádus
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Deanu gielda bivdá gulaskuddanáigemeari maŋiduvvot. Gielda hálida oažžut cealkámušaid 
giliservviin ja earáin gielddas geaidda ášši guoská. Gieldda cealkámuš gulaskuddamii 
ovdanbukto čoahkkimis njukčamánu 19. beaivve. 


