
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 07.05.2012
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

30.04.2012

Ulf Ballo 
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 21/2012 Godkjenning av innkalling
PS 22/2012 Godkjenning av saksliste

PS 23/2012 Godkjenning av protokoll fra 19.03.2012
PS 24/2012 Ressurs- og kompetansesenter for utmarksnæringer i 

Tana
2012/1067

PS 25/2012 Referatsaker/Orienteringer - MLU 2012/6

RS 6/2012 Kommunene i Finnmark må gis en reell anledning til å 
revidere sitt snøscooterløypenett

2012/753

RS 7/2012 Bekreftelse fra Tana kommune 2011/2904
RS 8/2012 Svar på søknad om tilskudd til siktryddingsplan 2012/677

RS 9/2012 Protokoll fra møte i rovviltnemnda 15. og 16. mars 
2012

2007/1882
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PS 21/2012 Godkjenning av innkalling

PS 22/2012 Godkjenning av saksliste

PS 23/2012 Godkjenning av protokoll fra 19.03.2012



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U02

Arkivsaksnr: 2012/1067-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 24/2012 07.05.2012

Ressurs- og kompetansesenter for utmarksnæringer i Tana

Utvalgsleders forslag til vedtak
Utmarksnæringer i samiske bosettingsområder har vært og er av stor betydning for innbyggerne. 
De fleste bygder er tuftet på utmarkshøsting.  Tradisjonell kunnskap er ennå levende mange 
steder og må tas vare på. Samtidig må nye ideer få plass slik at næringene kan utvikles og bli 
attraktive for kommende generasjoner.

Tana kommune mener at det er et stort behov for å få etablert et kompetansesenter for 
utmarksnæringer. Senteret vil kunne bli en drivkraft i å fremme tradisjonelle og nye 
bygdenæringer basert på fornybare ressurser i utmarka.

Tana kommune har en variert natur med store forekomster av plante- og dyrearter. Kommunen 
har et solid fagmiljø innen natur- og ressursforvaltning både innen utdanning, offentlig 
forvaltning og privat virksomhet.  Kommunen har mange personer som har utmarkshøsting og 
laksefiske som del av sitt næringstilfang. De besitter unik realkompetanse.
Sametinget har frem til i dag ingen større etableringer i Tana, selv om vi er blant de viktigste 
kommuner innen samisk språk, kultur og næringer. 

Sametinget ønsker å få opprettet et kompetansesenter for utmarksnæringer. Tana vil være et 
ideelt stedsvalg for en slik etablering og kommunen vil arbeide for å få dette til.
Tana kommune vil jobbe opp mot Sametinget slik at saken om kompetansesenter for 
utmarksnæringer og reiseliv blir prioritert.

Saksopplysninger
Utvalgsleder Ulf Ballo har bedt om at saken settes opp på sakslisten til møtet 7. mai. 
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Sametinget har et verdiskapingsprogram for næringskombinasjoner og samisk reiseliv. 
Hovedmålet er utvikling av utmarksnæringer, blant annet å få til en bedre utnyttelse av de store 
og unike forekomstene av fisk, bær, vilt, skog og andre fornybare naturgoder som finnes i 
samiske bosettingsområder.

Konsulentselskapet Asplan Viak utarbeidet på oppdrag fra Sametinget en rapport som 
konkluderer med at det ligger store muligheter for verdiskaping i de utmarksbaserte næringer. 
Videre anbefales opprettet et kompetansesenter for ivaretakelse og utvikling av tradisjonelle 
samiske næringer. Sametinget ønsker en slik etablering, men lite har skjedd. Det haster derfor 
med å få et kompetansesenter på beina!

Den foreslåtte modell for organisering med Bioforsk Nord i Tromsø som navet i et nettverk av 
samarbeidspartnere, vil etter mening være et blindspor. Et kompetansesenter for tradisjonelle 
samiske næringer og reiseliv bør så absolutt legges til et kjerneområde for slike aktiviteter.

Her peker Tana seg ut som den beste lokalisering. Tana har en særdeles variert og rik natur med 
et unikt dyre- og planteliv. Dette kommer av Tanas geografiske beliggenhet, klima og topografi 
som kan deles inn i fire store naturområder: Øvre Tana, Nedre Tana, Austertana og Vestertana. 
De to førstnevnte strekker seg innover i landet mot Finnmarksvidda, mens de sistnevnte ligger 
innerst i Tanafjorden på hver side av elvemunningen.
Tana har en av de største elgstammene i Norge og et helt unikt dyreliv. Spesielt i deltaområdet 
med sjøfugl, rovfugl, sjøpattedyr og mange fiskeslag som det høstes aktivt på. Tradisjonelt 
innlandsfiske og snarefangst på ryper foregår store deler av året.

Tana er det desidert største laksevassdraget i Norge og har i tillegg en stor stamme sjøørret. 
Forvaltningen av fisk og fisket er nylig overført til lokalt styre. Det bygges nå opp høy 
kompetanse innen naturforvaltning, biologi og zoologi med mer. Laksebreveiernes forening 
(LBT) har over år medvirket i forvaltningen og medlemmene har bidratt aktivt i feltarbeid som 
omhandler genetikk og bestandsregistrering.     
                                                     
Reindriftsnæringen med base i Tana og sommerbeiter på Nordkyn og Varangerhalvøya, er 
livskraftig og oppnår meget gode resultater.

Reinslakteriet i Tana er Norges største med slakteriavdeling i Karasjok og foredlingsvirksomhet 
i Tana. Slakteriet omsetter betydelige mengder utmarksprodukter. 

Tana videregående skole har i mange år drevet aktiv undervisning innen utmarksbruk. Elevene 
lærer om de fleste høstingsteknikker, gammekultur, jakt, fiske og fangst.

Kommunen vil i løpet av 2012 få utarbeidet en utmarksplan i samarbeid med Samisk nærings-
og utredningssenter (SEG). Formålet er å øke næringsaktiviteten basert på utmarksprodukter. 
Flere miljø i Tana har over år jobbet med prosjekter innen småskala næringer og verdiskaping 
innen reindriften.

Oppsummert: 
I Tana har vi fornybare naturressurser i rikt monn, et sterkt naturfaglig miljø og stor aktivitet 
innen primærnæringene og foredling av råvarer.  I Tana er tradisjoner innen utmarkshøsting 
fortsatt levende både i fjordområdet, i elvedalen og på fjellet. 

Sametinget har frem til i dag ingen større etableringer i Tana, selv om vi er blant de viktigste 
innen samisk språk, kultur og næringer. Nå har Sametinget sjansen til å endre på dette. Det kan 
gjøres ved å bidra til at et ressurs- og kompetansesenter for utmarksnæringer legges til Tana.
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Saken bør prioriteres av Tana kommune.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-19

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 25/2012 07.05.2012

Referatsaker/Orienteringer - MLU

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering. 

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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RS 6/2012 Kommunene i Finnmark må gis en reell anledning til å revidere sitt

snøscooterløypenett

RS 7/2012 Bekreftelse fra Tana kommune

RS 8/2012 Svar på søknad om tilskudd til siktryddingsplan

RS 9/2012 Protokoll fra møte i rovviltnemnda 15. og 16. mars 2012
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