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Høringsuttalelse til regional vindkraftplan for Finnmark

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune synes det er bra at fylkeskommunen lager en regional plan og strategier som tar 
for seg vindkraft. Dette gir bedre muligheter til å se mer helhetlig på vindkraft enn i en situasjon 
der kommuner kun får anledning til å uttale seg om enkeltprosjekter. Enkeltvis utbygging av 
vindkraftprosjekter kan medføre at ikke alle interesser blir best mulig ivaretatt, eksempelvis 
knyttet til reindrift, natur og friluftsliv. 

I fylkeskommunens plan ønskes det en satsing på to områder. Område B7 samsvarer med 
kommunens egen utredning som et av områdene som kan være hensiktsmessig for utbygging av 
vindkraft. 

Utredningen til Finnmark fylkeskommune påpeker at satsing på vindkraft i dag ikke er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt og at fylkeskommunen tror at det vil bli samfunnsøkonomisk 
lønnsomt på sikt. Vi er enige om at det avhenger av hvilke alternativer som til enhver tid finnes 
og at det derfor er usikkert om vindkraft vil bli samfunnsøkonomisk lønnsomt på sikt.

Kommunen savner en nærmere utredning om kost/nytteverdi av vindkraftssatsingen i forhold til 
virkninger på miljø og samfunn. Da tenkes det på forhold som reindrift, landskap, friluftsliv 
med mer. Det legges opp til at negative konsekvenser skal avhjelpes med ”avbøtende tiltak”,
uten å gå nærmere inn på hva det innebærer (punkt 15). Her savner kommunen at 
fylkeskommunen er mer konkret da det har betydning til hvor positiv kommunen vil være til 
satsing på vindkraft. 

Det som gjør at vindkraft kan være interessant for næringslivsaktører i et langsiktig perspektiv, 
er forholdet til areal og potensielle konflikter til dette. Det legges opp til en strategi der det skal 
tilrettelegges for utbygging i forholdsvis lite konfliktfylte områder som samtidig har god vind 
(punkt 3). Det er en strategi som medfører kamp om de mest attraktive områdene. Siden 
vindkraft i dag ikke er lønnsomt, men forventes å bli det, så er det stort sett store aktører med 
sterke kapitalbaser som kan posisjonere seg i forhold til utbygging av vindkraft. Små aktører har 
ikke økonomi til å satse når vindkraft er ulønnsom, og har dermed mindre muligheter til å 
posisjonere seg og kjempe om å beslaglegge arealer for vindkraft. Strategien medfører at 
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konfliktnivået lokalt og muligens regionalt vil øke etter hvert som de minst konfliktfylte 
områdene blir utbygd. Selv om fylkeskommunen unntaksvis vil åpne opp for småskala 
vindkraftverk, så oppfattes det slik at planen ikke er for små aktører eller for satsing på småskala 
vindkraftverk for å oppnå politiske målsettinger om mer miljøvennlig energi.. 

En offentlig satsing på vindkraft har i dag mest for seg i forhold til oppfylling av nasjonale 
forpliktelser i forhold til bruk av mer miljøvennlig energi. I dag har Staten satset på tiltak i andre 
land for å oppnå internasjonale forpliktelser mht. klimagassutslipp. Det kan offentlige 
myndigheter i prinsippet fortsette med også mht. mer miljøvennlig energikilder. Slikt sett er det 
ikke noe reelt behov for satsing på vindkraft. Vindkraftverk beslaglegger områder for svært lang 
tid framover og har ulemper for en rekke lokale interesse for eksempel knyttet til reindrift, 
utmarksutøvelse, natur og friluftsliv. Siden det strengt tatt ikke er nødvendig med en satsing på 
vindkraft så mener Tana kommune at lokale interesser må gå foran nasjonale og regionale 
målsettinger og prioriteringer mht. vindkraftssatsing. Det er også ønskelig at fylkeskommunen 
tar inn et nytt punkt som går ut på at fylkeskommunen ikke skal gi sin tilslutning til 
vindkraftprosjekter dersom lokale interesser motsetter seg dette. I Tana kommunes klima- og 
energiplan er det ikke lagt opp til en satsing på vindkraft for å oppnå nasjonale og lokale 
forpliktelser og målsettinger mht. energibruk og energiproduksjon.

Gulaskuddancealkámuš Finnmárkku  regionála bieggafápmoplánii

Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Deanu gieldda mielas lea buorre ahte fylkkagielda ráhkada regionála plána ja strategiijaid mat 
gieđahallet bieggafámu. Dat addá buoret vejolašvuođaid oaidnit bieggafámu eambbo ollislaččat 
go maid dakkár dilálašvuođain gos gielddat dušše besset addit cealkámuša eaŋkilprošeavttaide. 
Bieggafápmoprošeavttat mat huksejuvvojit veahážiid mielde, sáhttet mielddisbuktit ahte 
buohkaid beroštumit eai váldo vuhtii, omd. boazodoalu, luonddu ja olgodaddama beroštumit. 
Fylkkagieldda plánas hálidit vuoruhit guokte guovllu. Guovlu B7 vástida seammá guvlui go 
gieldda iežas čielggadeapmi, mii sáhttá leat okta dain guovlluin gosa sáhttá leat gánnihahtti 
hukset bieggafápmorusttegiid. 

Finnmárkku fylkkagieldda čielggadeapmi čujuha ahte otne ii leat servodatekonomalaččat 
gánnáhahtti vuoruhit bieggafámu, ja ahte fylkkagielda navdá ahte áiggi mielde dat šaddá 
servodatekonomalaččat gánnáhahtti. Mii leat ovttaoaivil dasa ahte lea gitta das ahte makkár 
molssaeavttut leat gávdnomis čađa gaskka, ja ahte dan dihtii lea eahpesihkkarvuohta čadnon 
dasa ahte šaddá go bieggafápmu servodatekonomalaččat gánnáhahtti áiggi mielde. 
Gielda ohcala dárkileabbo čielggadeami dasa mii guoská bieggafápmovuoruheami gollo/ 
ávkeárvui dan ektui ahte makkár váikkuhusat das leat birrasii ja servodahkii. Dalle jurddašat 
erenomážit boazodoalu, eanadaga, olgodaddama jna. Lea jurddašuvvon ahte negatiiva 
váikkuhusat galget  “buhtaduvvot”, muhto ii čilgejuvvo lagabui maid dat mearkkaša (15. 
čuokkis). Dán oktavuođas doivvošii gielda ahte fylkkagielda lea eambbo konkrehta dan sivas go 
dás lea mearkkašupmi dasa ahte man positiiva gielda lea bieggafápmovuoruheapmái. 
Dat mii dagaha ahte bieggafápmu sáhttá leat miellagiddevaš ealáhuseallinaktevrraide guhkit 
áigge perspektiivvas leat dilálašvuođat nu go areála ja vejolaš riiddut čadnon daidda. Lea 
jurddašuvvon dakkár strategiija gos galget láhčit dili huksemiidda dakkár guovlluide gos leat 
oalle unnán riiddut ja gos seammás lea ollu biegga (3. čuokkis). Dát lea dakkár strategiija mii 
mielddisbuktá gilvvu daid bivnnuheamos guovlluide. Dan sivas go bieggafápmu otne ii leat 
gánnihahtti, muhto vurdo šaddat gánnáhahttin, de lea dábálaččat stuorra aktevrrat geain lea 
nanos kapitála geat sáhttet váldit posišuvnnaid dasa mii guoská bieggafápmorusttegiid 
huksemiidda. Smávit aktevrrain ii leat ekonomiija vuoruhit bieggafámu dan sivas go dat ii leat 
gánnáhahtti, ja dakko bokte sis leat unnit vejolašvuođat váldit posišuvnnaid ja gilvaladdat 
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fidnemis bieggafápmoareálaid. Strategiija mielddisbuktá ahte riidodássi báikkálaččat, ja 
navdimis maiddái guvllolaččat lassána maŋŋá go leat huksen visot daid guovlluide gos leat 
unnimus riiddut. Vaikko vel fylkkagielda muhtumin sáhttá addit smávit aktevrraide 
vejolašvuođa hukset bieggafápmorusttegiid, de orru čájehuvvomin nu ahte plána ii leat 
jurddašuvvon smávit aktevrraide dahje smávit bieggafápmovuoruhemiide juksan dihtii 
politihkalaš ulbmiliid eambbo birasustitlaš energiijii. 

Otne ii leat almmolaš bieggafápmovuoruheamis eará ulbmiliid go ollašuhttit riikkaviidosaš
geatnegasvuođaid mat laktásit eambbo birasustitlaš energiijageavaheapmái. Stáhta lea otne 
vuoruhan doaibmabijuid olgorikkas ollašuhttin dihtii riikkaidgaskasaš geatnegasvuođaid dasa 
mii guoská dálkkádatgássaluoitimii. Prinsihpalaččat sáhttet almmolaš eiseválddit joatkit dáinna 
maiddái eanet birasustitlaš energiijagálduid ektui. Dán sivas ii leat de rievtti mielde dárbu 
vuoruhit bieggafámu. Bieggafápmorusttegat váldet atnui viiddis guovlluid issoras guhkes áigái 
ja dat dagahit vahágiid máŋga eará báikkálaš beroštumiide mat leat čadnon omd. boazodollui, 
meahcástallamii, lundui ja olgodaddamii. Dan sivas go rievtti mielde ii leat duođaid dárbu 
bieggafápmui, de oaivvilda Deanu gielda ahte báikkálaš beroštumit fertejit mannat ovddabeale 
riikaviidosaš ja regionála mihttomeriid ja vuoruhemiid bieggafámu ektui. Lea maiddái 
sávahahtti ahte fylkkagielda váldá mielde ođđa čuoggá mii muitala ahte fylkkagielda ii mieđit 
bieggafápmoprošeavttaide jus báikkálaš beroštumit vuosttildit dan. Deanu gieldda dálkkádat- ja 
energiijaplánas ii leat jurddašuvvon vuoruhit bieggafámu dan dihtii ahte juksat riikaviidosaš ja 
báikkálaš geatnegasvuođaid ja mihttomeriid energiijageavaheami ja energiijabuvttadeami ektui. 

Saksopplysninger
Finnmark fylkeskommunen ønsker å legge til rette for utbygging av vindkraft i Finnmark. I den 
forbindelse har fylkeskommunen utarbeidet en regional vindkraftplan som nå er sendt ut på 
høring. Planen er i to deler. Del en angir områder som kan være fokusområder basert på faglige 
tematiske vurderinger. Del 2 omfatter forslag til politiske føringer for utvikling av 
vindkraftnæringen i fylket. Høringsfristen er 6. august 2012. 

Utdrag fra plandokumentet del 1
Det er et betydelig potensial for vindkraft i Finnmark sett både i nasjonal og internasjonal 
målestokk. Norge har forpliktet seg overfor EUs fornybardirektiv og regjeringen har politiske 
målsettinger om økt satsing på fornybar energi og kutt i klimagassutslipp. Vindkraft er en mulig
politisk løsning på målsettingene. 

Fylkeskommunen ønsker å ta sin del av nasjonal og internasjonalt ansvar for å nå målsettinger 
om kutt i klimagassutslipp og økt produksjon av fornybarenergi. Ambisjonene hos 
fylkeskommunen er at: ”Finnmark skal bli nordområdenes ledende energiregion gjennom aktiv 
satsing på utvikling av petroleumsressurser og fornybare energikilder” (Energistrategier for 
Finnmark 2010-2013).  Hovedmålet med vindkraftplanen er at vindkraft skal bidra til 
næringsutvikling og forsyningssikkerhet. 

I planprosessen har de utredet mulige geografiske satsingsområder basert på gode vindressurser 
og antatt akseptabel konfliktnivå i forhold til regionale og nasjonale interesser (anmerkning: 
lokale interesser ikke nevnt). Utredningen er basert på eksisterende kunnskap. Det er ikke 
innhentet ny kunnskap i utredningen, heller ikke ut fra lokale forhold. Planen er således lite 
detaljert og mer på et overordnet nivå. Det tas sikte på mer detaljert utredning når det kommer 
til prosjektnivå. 
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I utredningen fokusert på områder med potensielt gode vindressurser, her definert som 
årsmiddelvind med mer enn 7,5 meter i sekundet og som ligger i lite komplekst område mht. 
terreng. Vindanalysene er på overordnet nivå og må suppleres med konkrete vindmålinger. Ut 
fra topografi og antatte vindressurser, så er fylket delt inn i 12 delområder. (Fire av delområdene 
berører Tana kommune). Områdene er vurdert i forhold til konfliktnivå.

Følgende tema er utredet i planen: 
 Områder omfattet av ulike typer vern 
 Landskap 
 Biologisk mangfold 
 Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) 
 Kulturminner og kulturmiljø 
 Friluftsliv 
 Reiseliv 
 Reindrift 

Tema som er nevnt men ikke utredet i henhold til verdi- og konfliktvurdering 
 Utmarksbruk og landbruk 
 Forsvaret 
 Nettkapasitet 

I utredningen finnes også ”O-alternativet”, dvs. ingen endring i forhold til dagens situasjon.

Planen tar ikke for seg vindkraft til havs. Årsaken til denne avgrensningen ligger primært i at man 
antar at utbygging av havbasert vindkraft vil ta noe tid. Kostnadene tilknyttet denne type kraftproduksjon 
er enda betydelig dyrere enn landbasert vindkraft, og det er forventet at en slik satsing først vil komme 
etter denne planens planperiode.

Lokale ringvirkninger
Vindkraftutbygging medfører sysselsetting og grunnlag for leveranser. Det finnes flere 
vindkraftverk i Norge, men det finnes lite dokumentasjon i forhold til virkninger mht. 
næringsutvikling. Det vanskeliggjør formidling av erfaringer og om hva som er nytteverdien av 
en etablering.

Erfaringer fra Norge viser at om lag 75 % av kostnadene er knyttet til selve turbinen som 
produseres i utlandet. Lokale virkninger har vært mest knyttet til i hvor stor grad lokale aktører 
kunne bistå innen bygg og anlegg. Det antas å gi noe lokale tilleggsvirkninger innenfor områder 
som catering/service, servicebygg og tilknytning til linjenettet.

Samfunnsøkonomi
At noe er samfunnsøkonomisk lønnsomt innebærer at de økonomiske nyttevirkningene for 
samfunnet er større enn de samfunnsmessige kostnadene ved en investering. Studier på 
utbygging av og oppgradering av nettet i nord har konkludert med at det ikke er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt i dag, men at det i fremtiden vil være lønnsomt. Det antas at en 
storstilt satsing på landbasert vindkraft vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt i et europeisk 
perspektiv. Men dette avhenger av alternativer som finnes.

Regionalplan for vindkraft er av strategisk karakter. Planen er ikke ment å peke på 
enkeltområder i Finnmark, men synliggjøre viktige verdier i fylket som kan føre til 
interessemotsetninger mht. vindkraft. 
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Del 2 Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark

I henhold til høringsutkast til ”veileder for regionale planer for vindkraft” vil endelig avklaring 
mht. interessemotsetninger skje i forbindelse med enkeltsaksbehandling av konsesjonssøknader 
med konsekvensutredninger. 

Kommunestrategi

Kommunene er viktige aktører for en vindkraftutbygger, og kommunestyrets beslutning vil ofte være av 
betydning for konsesjonsspørsmålet. Samhandlingen med kommuner omfatter blant annet:
 Kommunen som deltager og premissleverandør i samrådsprosessen
 Kommunen som diskusjonspartner i planfasen
 Kommunen som høringspart i meldings- og konsesjonsfasene.
 Kommunen som saksbehandler for øvrig (skal i samarbeid med NVE godkjenne miljøplaner og

eventuelle endringer i utbyggingsplaner, byggesaksebehandling av eventuelle tiltak som ikke
omfattes av konsesjon m.m.)

 Samarbeid om infrastrukturtiltak
 Eiendomsskatt
 Tilrettelegging og stimulering for deltakelse fra lokalt næringsliv i utbyggings- og driftsfasen.
 Tiltak for å kompensere ulemper
 Arbeidskraft

Fylkeskommunen ønsker å se på mulighetene for å invitere aktuelle kommuner til å delta i et forum for 
kompetanseoppbygging og informasjonsutveksling knyttet til mulighetene for verdiskaping.

Konsekvenser
Ut i fra de utredninger som fylkeskommunen har foretatt, har de vanskeligheter med å peke ut 
områder med akseptabel interessemotsetninger. De erkjenner at noen interesser må vike til 
fordel for vindkraft og noen interesser kan ivaretas gjennom avbøtende tiltak. Omfanget av 
eventuelle utbygginger trenger ikke gi spesielt negative konsekvenser for hvert enkelt 
tema/verdivurdering. 

O-alternativet
Ikke store forskjellen fra i dag. Positivt for reindrift og biologisk mangfold. 
Forsyningssituasjonen vil likevel forbedres som følge av Statnetts eksisterende planer. 

Alternativ 1 Finnmark fylkeskommune ønsker vindkraft

Mulige positive konsekvenser:
 Finnmark bidrar til å oppfylle Norges forpliktelser for ny fornybar energi.
 Ny vindkraft samt økt forsyningssikkerhet vil bedre regional kraftbalanse.
 Vindkraft skaper arbeidsplasser og muligheter for lokal verdiskaping i kommunene.
 Områder åpnes for flere brukere og flere kan få gleden av ferdsel i områder som tidligere har

vært vanskelig tilgjengelige. 
 Man kan få muligheten til å bygge opp viktig kompetanse innen vindkraft som igjen kan bidra til 

nye kunnskapssentra i regionen.

Mulige negative konsekvenser:
 Man vil berøre viktige interesser som friluftsliv, landskap, reindrift, biologisk mangfold (spesielt

fugl og pattedyr), INON og reiseliv. Dette må tillegges spesiell vekt i behandlingen av
enkeltsøknader. Irreversible inngrep må i større grad unngås enn reversible inngrep.
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 Vindkraft kan føre til at andre næringer får endret sine forutsetninger for drift, eksempelvis for 
reiselivsnæringen og reindriftsnæringen.

Alt. 2 Fylkeskommunen ønsker vindkraft i to områder (A: Porsangerhalvøya, Kvalsund og 
Hammerfestområdet og B: Nordkinnhalvøya og nordvestre del av Varangerhalvøya). 

Mulige positive konsekvenser
 Den største positive konsekvensen av å samle utbyggingene er at man da kan holde andre deler 

av fylket fritt for større tekniske inngrep som vindkraften representerer. Man kan da i større grad 
ha valget om man ønsker å se vindkraftanlegg eller ikke. Man bevarer likevel store områder med 
tilsvarende verdier uten vindkraftutbygging.

 Ved at man samler utbyggingene med det prinsipp å se på korte overføringslinjer inn til
sentralnettet oppnår man mindre inngrep tilknyttet kraftledninger. En slik tankegang sikrer også 
en bedre økonomi i prosjektene som igjen kan øke sjansene for at de beste prosjektene blir bygd 
ut.

 Det vil medføre større positive økonomiske effekter for kommuner som får flere vindkraft anlegg.

Mulige negative konsekvenser
 De områdene som får vindkraftverk vil få til dels store områder berørt. Man vil kunne komme i 

den situasjonen at man ser flere vindkraftverk samtidig. Den visuelle innvirkningen kan få
negative konsekvenser for opplevelsesverdien av landskapet.

 De positive økonomiske effektene ved vindkraftetablering blir konsentrert til færre kommuner 
enn hvis man spredte anleggene i hele fylket.

Alternativ 3 Ikke satsing på mindre vindkraftanlegg (mindre enn 10-50MW)

Mulige positive konsekvenser
 Man unngår mange små parker med egen infrastruktur og nettilknytning. Man samler anleggene 

og får en bedre økonomi i prosjektene.

Mulige negative konsekvenser
 Flere av disse anleggene ville kunne knyttes direkte inn på det eksisterende nettet hvor det finnes 

ledig kapasitet.

Finnmark fylkeskommunes føringer for vindkraftutbygging i Finnmark (utdrag)

3. Områder med gode vindressurser, nærhet til infrastruktur og lav grad av interessemotsetninger skal 
prioriteres.

4. For å samordne nettløsninger og muliggjøre stordriftsfordeler ønsker Finnmark fylkeskommune få 
store anlegg fremfor mange små. Dette også av hensyn til interesseperspektiver. Vindkraftverkene 
bør derfor samles i to klynger.

8. Generelt anbefales ikke vindkraftanlegg som er mindre enn 50 MW. Det kan gjøres unntak for 
mindre vindkraftanlegg tilpasset lokalt forbruk og nettkapasitet utenfor utredningsområdene.

15. Samfunnsinteresser i Finnmark som blir berørt av vindkraftanlegg og tilhørende infrastruktur skal 
bli kompensert med avbøtende tiltak.

16. Vindkraft anbefales ikke bygd ut i pressområder for reindriften. Spesielt gjelder dette vinterbeiter i 
indre strøk.

17. Vurderinger av konkrete vindkraftprosjekter vil fylkeskommunen gjøre i forbindelse med høring av 
meldinger og konsesjonssøknader med tilhørende konsekvensutredninger når disse foreligger
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Tana kommunes klima og energiplan 2010-2015

Om vindkraft
I 2009 ble vindressursene i Norge kartlagt av NVE v/Kjeller Vindteknikk. Rapporten framstiller 
bla. årsproduksjonen i fullasttimer i 80 meters høyde. Kartleggingen viser at i den sentrale og 
sørlige del av Tana kommune varierer produksjonen mellom 0 og 2000 fullasttimer, med stedvis 
potensial opp mot 2600. I den vestlige og nordlige del av kommunen er det potensial på 2000-
3400 fullasttimer. 

Tabell 5.2. Vurdering av utviklingsmuligheter for etablering av vindkraftanlegg i Tana kommune. 

Vindkraft Samfunn Geografi og 
infrastruktur

Miljø og natur Klima

Austertana Gode 
produksjonsmuligheter 
rundt Austertana
Kraftnett må evt. 
utvides

Boftsa Noen 
produksjonsmuligheter 
rundt Boftsa
Kraftnett må evt. 
utvides

Polmak Gode 
produksjonsmuligheter 
rundt Polmak
Kraftnett må evt. 
utvides

Tana bru Begrenset 
produksjonsmuligheter 
rundt Tana-bru 
Produksjonsmuligheter 
er tett på bebyggelse
Kraftnett må evt. 
utvides

Resterende 
Tana

Reindyrsnæringa evt. 
skeptisk
Forsvaret evt. skeptisk
Befolkningen evt. skeptisk
Myndighetene positive
Naturvernsforeninger evt. 
skeptiske

Vindturbiner bør 
plasseres i områder 
med gode 
produksjonsmuligheter 

Implikasjoner for 
natur er ikke utredet

Produksjonsutslipp
Etableringsutslipp
Ingen driftsutslipp
Vedlikeholdsutslipp

Vindkraft Teknologi Økonomi Kommersielle interesser

Austertana
Tana bru
Boftsa
Polmak

Teknologi er velutviklet
Undersøkelser av 
vindhastigheter bør 
gjennomføres 

Høye etableringskostnader
Lave driftskostnader
Middels vedlikeholdskostnader
Kostnader til utbygging av 
kraftnett

Flere aktører internasjonalt og 
i Norge
Interesse fra kraftselskaper og 
myndigheter

Resterende 
Tana Teknologi er velutviklet

Undersøkelser av 
vindhastigheter bør 
gjennomføres 

Meget høye 
etableringskostnader 
Lave driftskostnader
Middels vedlikeholdskostnader
Kostnader til utbygging av 
kraftnett

Flere aktører internasjonalt og 
i Norge
Interesse fra kraftselskaper og 
myndigheter
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Tabell 5.3. Poenggivning i forhold til de enkelte lokalitetenes egnethet. A= Ideell situasjon med få 
utfordringer/hindringer, B= middels og C= situasjon med mange utfordringer/hindringer. 

Vindkraft Samfunn Geografi og 
infrastruktur

Miljø og 
natur

Klima Teknologi Økonomi Kommersielle 
interesser

Samlet 
vurdering

Austertana A/B B A/B A/B A B A A/B
Boftsa A/B B/C A/B A/B A B A B
Polmak A/B B A/B A/B A B A A/B
Tana-bru C C A/B A/B A B A B/C
Resterende 
Tana

A/B B A/B A/B A C A B

Med bakgrunn i disse data, kan det konkluderes med at det er både teknologisk og praktisk 
mulig å bygge ut vindkraftanlegg i Tana kommune. Vindkraftanlegg kan dimensjoneres som 
større eller mindre anlegg, avhengig av formål. Småskala vindkraftverk vil kunne dekke 50-300 
husholdninger og vil enkeltvis kunne dekke det stasjonære energiforbruket en hel bygd. Et 
storskala vindkraftverk med rett dimensjonering vil kunne dekke det stasjonære energiforbruket 
for hele Tana kommune, samt gi mulighet for eksport av energi til andre kommuner. 

Et anslag for det samlete potensialet er satt til 30-200 GWh årlig, avhengig av om det etableres 
stor- eller småskalaanlegg. 

Teknologien for utnyttelse av vindenergi er velutviklet og gjennomprøvd internasjonalt og i 
Norge. Installeringskostnadene er imidlertid høye, slik at det er mest aktuelt med utbygging i 
tilknytning til tettsteder. På lenger sikt kan det etableres vindturbiner i mer spredte bebygde 
områder som eies og drives gjennom andelslag. 

I energikartleggingen har Rambøll identifisert tre tettsteder med gode produksjonsmuligheter: 
Austertana, Polmak og Boftsa (se tabell 5.2 og 5.3). Av disse er det størst potensial i Austertana 
og i Polmak. Det er midlertidig begrenset produksjonsmuligheter også ved Tana bru, men tett på 
bebyggelsen, slik at dette alternativet vurderes som mindre aktuelt. Det kan videre være 
muligheter også i resterende deler av kommunen.  

Ingen av tiltakene i klima og energiplanen tar for seg vindkraft.

Vurdering
Det er positivt at fylkeskommunen forsøker å lage en plan og strategier for en overordnet og 
regional satsing på vindkraft. En slik plan gir bedre muligheter til å se mer helhetlig på vindkraft 
enn i en situasjon der kommuner kan få anledning til å uttale seg om enkeltprosjekter. Enkeltvis 
utbygging av vindkraftprosjekter kan medføre at ikke alle interesser blir best mulig ivaretatt, 
eksempelvis knyttet til reindrift, natur og friluftsliv. 

I fylkeskommunens plan ønsker det en satsing på to områder. Område B omfatter Nordkinn-
halvøya, Bekkarfjord-Hopseiedet, Langfjordområdet og nordvestre del av Varangerhalvøya (se 
vedlagte kart). Område B7 ligger i Berlevåg og Båtsfjord kommune og grenser til Tana 
kommune i nord. Område B6 grenser også til Tana kommune. Område B7 samsvarer med
kommunens egen utredning som et av områdene som kan være hensiktsmessig for utbygging av 
vindkraft. 
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Utredningen til Finnmark fylkeskommunen påpeker at satsing på vindkraft i dag ikke er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. Produksjonskostnadene er for høye og inntektsmulighetene for 
lave (for lav strømpris). Fylkeskommunen tror imidlertid at det vil bli samfunnsøkonomisk
lønnsomt på sikt. 

Vindkraft som næringsutviklingstiltak gir forholdsvis små ringvirkninger. Utredningen viser 
også at mesteparten av kostnadene (75 %) knyttes til produksjon av selve vindmøllene og disse 
blir produsert i utlandet. Vindkraft kan gi noe ringvirkninger i byggefasen og i en driftsfase. 
Fylkeskommunen har ikke gjort en nærmere kost/nytteverdi av vindkraftssatsingen i forhold til 
virkninger på miljø og samfunn. Da tenkes det på forhold som reindrift, landskap, friluftsliv 
med mer. Fylkeskommunen legger opp til at negative konsekvenser skal avhjelpes med 
”avbøtende tiltak” uten å gå nærmere inn på det (punkt 15).

Det som gjør at vindkraft kan være interessant for næringslivsaktører i et langsiktig perspektiv, 
er forholdet til areal og potensielle konflikter til dette. Fylkeskommunen legger opp til en 
strategi der det skal tilrettelegges for utbygging i forholdsvise lite konfliktfylte områder som 
samtidig har god vind (punkt 3). Det er en strategi som medfører kamp om de mest attraktive 
områdene. Siden vindkraft i dag ikke er lønnsomt, men forventes å bli det, så er det stort sett 
store aktører med sterke kapitalbaser som kan posisjonere seg i forhold til utbygging av 
vindkraft. Små aktører har ikke økonomi til å satse når vindkraft er ulønnsom og har dermed 
mindre muligheter til å posisjonere seg og kjempe om å beslaglegge arealer for vindkraft. 
Fylkeskommunens strategi medfører at konfliktnivået vil øke etter hvert som de minst 
konfliktfylte områdene blir utbygd. Selv om fylkeskommunen unntaksvis vil åpne opp for 
småskala vindkraftverk, så er i bunn og grunn fylkeskommunen plan og strategi ikke for de små 
aktørene eller satsing på småskala vindkraftverk.                                              

For kommunen er det viktig å drøfte og avklare de prinsippielle sidene ved en fylkeskommunal 
(og lokal) satsing på vindkraft. I kommunens klima og energiplan er det ikke lagt opp til en 
satsing på vindkraft for å oppnå nasjonale og lokale forpliktelse og målsettinger mht. energibruk 
og energiproduksjon.

En offentlig satsing på vindkraft har i dag mest for seg i forhold til oppfylling av nasjonale 
forpliktelser i forhold til bruk av mer miljøvennlig energi. I dag har Staten satset på tiltak i andre 
land for å oppnå internasjonale forpliktelser mht. klimagassutslipp. Det kan offentlige 
myndigheter i prinsippet fortsette med også mht. mer miljøvennlig energikilder. Slikt sett er det 
ikke noe reelt behov for satsing på vindkraft. Vindkraftverk beslaglegger områder for svært lang 
tid framover og har ulemper for en rekke lokale interesse for eksempel knyttet til reindrift, 
utmarksutøvelse, natur og friluftsliv. Siden det strengt tatt ikke er nødvendig med en satsing på 
vindkraft så mener Tana kommune at lokale interessene må gå foran nasjonale og regionale 
målsettinger og prioriteringer mht. vindkraftssatsing. 
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Aktuelle utredningsområder for vindkraft
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1. Innledning 
 
Landbruksforvaltningen i Tana dekker i tillegg til egen kommune også kommunene Nesseby, 
Berlevåg og Vardø kommuner, og er en del av utviklingsavdelingen i Tana kommune. Tana 
kommune mottar en årlig godtgjørelse for å utføre oppgaver innen landbruksforvaltningen. 
Tana kommune overtok landbruksfaglige tjenester for Vardø kommune per 1.1.2011. 
 
Utviklingsavdelingen ivaretar statlige og kommunale forvaltningsoppgaver knyttet til 
lovgiving, tilskuddsordninger og finansieringssøknader innen landbruk, arealforvaltning, 
bygdeutvikling og veterinærvakt.  
 
I år 2011 jobbet fagleder Terese Nyborg og rådgiver Merete Helander i full stilling. 
Avdelingsleder i perioden har vært Svein Ottar Helander. Oppmålingsingeniør Bength 
Eriksen har bidratt i gårdskartprosessen. Prosjektleder Britt Hjørdis Somby-Solaas har 
arbeidet i 50 % stilling i det interkommunale Inn på Tunet/Šilljui -prosjektet.  
 
 
 
 
 

 
Jørn Aslaksen 

rådmann 
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3.  Landbruksstatistikk 
 

Tana 
Endring i 
perioden       

1999 - 2011 

  1999 2001 2005 2007 2008 2009 2010 2011 Antall % 
Antall gårdsbruk                      

Totalt antall bruk 156 129 89 84 81 79 72 68 -88 -56 % 

Bruk med husdyr 104 91 79 71 67 64 60 56 -48 -46 % 

Fordelt på:                      
Bruk med 

melkeproduksjon 50 44 40 34 31 31 26 26 -24 -48 % 

Bruk med sau 51 45 37 34 29 24 23 22 -29 -57 % 

Bruk med gris 2 2 2 3 2 2 2 1     

                      

Jordbruksareal                     

Jordbruksareal, eget da 19 168 17 670 14  804 14 230 13134           

Jordbruksareal, leid da 6 158 7 314    9  874 11 651 11075           

Jordbruksareal i alt, da 25 450 24 984 24 495 24 554 24 209 25 112 25 049 25 803*     

                      

Husdyrtall                     

Antall kyr 849 785 723 714 735 717 698 659 -190 -22 % 

Antall storfe     1 258 1 357 1 361 1 362 1191 984 -274 -22 % 

Antall sau 2 834 2 542 2 048 1 746 1 780 1 718 1718 1301 -1 533 -54 % 

Antall gris      76 64 88 91 91 33 -43 -57 % 

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

*450 daa høstes utenfor kommunen 

 

Nesseby               

Endring i 
perioden   

2001 - 2011 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Antall % 
Antall gårdsbruk                            
Totalt antall bruk 9 10 11 6 6 7 12 12 12 11 12 3 33 % 

Bruk med ku 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -50 % 
Bruk med sau 7 8 10 5 5 6 11 11 11 10 11 4 57 % 

                            

Jordbruksareal                           
Jordbruksareal i alt, daa 2 530 2 591 2 490 2 156 2 172 2 656 3 161 3 453 3 777 3 519 4 160* 1630 64 % 

                            

Husdyrtall                           
Antall kyr 31 31 21 21 18 19 22 28 28 29 25 -6 -19 % 
Antall øvrig storfe 65 62 30 30 35 31 34 44 48 46 29 -36 -55 % 
Antall sau 765 867 772 772 836 959 1291 1373 1480 1327 1 195 430 56 % 
Sau pr. bruk Nesseby 109 108 77 154 167 160 117 125 135 133 109 

Tabell 2. Landbruksstatistikk for Nesseby kommune (kilde: Statens landbruksforvaltning).  

*763 daa høstes utenfor kommunen 
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Vardø       

   2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 
Antall gårdsbruk                
Totalt antall bruk 6 5 6 5 5 5 4 
                
Jordbruksareal               
Jordbruksareal i alt, daa 1 171 949 1 260 1 148 1 042 1 192 1167 
                
Husdyrtall               
Antall sau 491 501 717 641 662 657 709 
Antall purker 19 21 21 18 15 11   

Tabell 4. Landbruksstatistikk for Vardø kommune. (Kilde: Statens landbruksforvaltning) 

 
 
 

4. Arealer 
 
Statistikken viser en nedgang i antall bruk i Tana med en viss økning i dyrkede arealer. Dette 
medfør økt andel leiejord. Det er kun noen få som har skaffet seg ny eiendom/feste. Det er en 
utfordring å finne gode landbrusarealer til grovfôrproduksjon og beite nært de store 
driftssentra i bl a Holmesund og Sirma. Dette er nå en begrensende faktor for 
næringsutvikling innen landbruket i de områdene. Samtidig som det er noen områder der 
arealtilgangen er stor p g a nedlagt husdyrproduksjon. Det er nå flere som er fôrprodusenter 
og det høstes 450 daa utenfor kommunen.  
 
Det går å se samme den samme utviklingen med leiejord i Nesseby kommune. De høstes nå 
over dobbelt så mye arealer i kommunen som i 2001, og er betydelige arealer som høstes i 
andre kommuner.  
 
Arealbruken i Vardø og Berlevåg er tilnærmet konstant.  

Berlevåg 
 

  2001 2003 2005 2007 2009 2011 
Antall gårdsbruk            

         Bruk med sau 1 1 1 1 1 1 

Jordbruksareal            

Jordbruksareal i alt, da 164 164 164 164 164 164 

Husdyrtall            

          Antall sau 95 60 78 77 63 65 

Tabell 3. Landbruksstatistikk for Berlevåg kommune (kilde: Statens landbruksforvaltning). 
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5.   Melkeproduksjon 

 
Antall melkekyr pr bruk har økt fra et snitt på 23 til 27 kyr fra 2009. 
Det er 26 bruk med melkekvote i Tana, der 8 melkebruk inngår i 3 
samdrifter. Disponibel melkekvote i Tana i 2011 var 5 465 277 liter. 
Det ble kjøpt 95 221 liter i kommunene. Totalt i Finnmark 388 751 
liter. Det var ingen i Tana og Nesseby som solgte kvote omsetningsåret 
2011, totalt ble det i Finnmark solgt 4 melkekvoter. Nesseby hadde i 
2011 melkekvote 149 483l. Siden 2002 har det bare vært et melkebruk 
i Nesseby.  

 
 
Finnmark fylke - oversikt over kjøp av melkekvote, statlig og privat 2011 
 

Kommune 

Totalt 
antall 
prod. 

Totalt  
kommunen S

el
g

er
e 

Totalt 
salgkvantum 
(100 %)  

Antall 
kvote-
kjøpere 

Ønsket 
kvotekjøp 

Innvilget 
kvotekjøp 

Vadsø 2 598 657     0   3 524 

Kautokeino 11 1 042 643 1 83 305 4 157 474 3 452 

Alta 47 9 397 103 2 351 832 18 874 050 78 437 

Kvalsund         0 0 0 

Porsanger 10 1 434 186     2 54 745 14 012 

Karasjok 8 1 065 112     2 53 980 1 722 

Lebesby 5 679 207     0   10 096 

Tana 27 5 464 277     11 431 688 32 324 

Nesseby 1 149 483           

Sør-Varanger 18 3 124 992 1 114 359 6 270 268 27 039 

Finnmark 129 22 955 660 4 549 496 43 1 842 205 170 606 
 
 
Utvikling i melkeproduksjonen 
 
Nedgangen i antall melkebruk har vært jevnt nedadgående de senere årene. I 2001 hadde Tana 
44 melkebruk mens det i dag, 10år senere, er 26 melkebruk. I samme periode er antall 
melkekyr minsket med 126 st. Så det at driftsenhetene blir større har bare i viss grad 
opprettholdt melkeproduksjonen.  
 
Melkeproduksjonen omtales av hele næringen som forutsetting for landbruksproduksjon. Det 
er melkebrukene som opprettholder meieri, maskinforretninger og landbruksbygg. De har 
senere år kommet 2 nye fjøsbygg, og det er flere som ønsker å bygge.  
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6. Sauehold 
 
Fra 1999 til 2011 har antall gårdsbruk med sau i Tana minket fra 51 i 
1991 til 23 i 2011. Grunnen til nedleggelsene i perioden er i stor grad 
påvirket av store tap til rovdyr. Tap av produksjonsdyr gir lite 
lønnsomhet i drift. I Nesseby kommune har det vært positiv utvikling 
av antall sauebruk. Det ble etablert et nytt sauebruk med villsau i 
kommunen. I dag har Nesseby 12 bruk med sau. 

 
 
 
Organisert beitebruk 
 
Tana beitelag med 26 medlemmer rapporterer at av 3 439 dyr sendt ut på beite så var tapet 
296 dyr. Det gir en tap på 7 % sau og 9 % lam. Det er store forskjeller i tapsprosent hos 
brukerne i Tana, noen området har vært meget utsatt for tap mens andre er forskånet. Et stort 
antall av tapene skyldes bjørn som herjet i Mohkkeveidalen.  
 
Klubbvik beitelag med 6 medlemmer, Nesseby kommune, har hatt 6 % tap av sau og 11 % av 
lam på beite. Det er fortsatt høye tall da det for noen år siden var satt normaltapsprosent på 3 
% på sau og 5 % på lam. I figur 1. med statistikk for perioden 2002 – 2011 så ser en at 
tapstallene i 2011 er noe redusert, men at det fortsatt liger langt over de som var i perioden før 
2004.  
 
Persfjord beitelag med 3 medlemmer i Vardø kommune har rapportert 1243 dyr på beite og 
har hatt 11 % tap. Tapene i Persfjord skyldes hovedsakelig jerv. 
 
Nesseby villsaulag med 12 medlemmer har hatt lite tap på beite; 0,6 % tap. Laget selv 
rapporterer at villsauen beiter lenger ned mot bygda enn de andre sauene i området og dette 
kan være en del av forklaringen at villsaulaget ikke har store tap. Produksjonen med villsau er 
også i mindre skala enn den med hvit sau, og dyrene beiter i større grad nært driftssenter.  
 

Tap i % 
Organisert beitebruk 2011 Sauer sleppt Lam sleppt sau tapt lam tapt sau lam 

Tana Beitelag 1307 2132 98 198 7 % 9 % 
Klubbvik beitelag 1071 1792 67 191 6 % 11 % 
Nesseby Villsaulag 377 463 3 2 1 % 0 % 
Persfjord Beitelag 501 742 41 100 8 % 13 % 

Tabell 5. Organisert beitebruk, oversikt dyr sleppt og tapt på beite 2011.  
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Figur 1. Tap av dyr på beite- Klubbvik beitelag, periode 2002 - 2011 

 
 

Beitenekt 

I 2011 varslet Mattilsynet 400 bønder som hadde hatt et sauetap på over 
20 % om at det er aktuelt å pålegge beitenekt for sesongen 2012 dersom 
rovvilttapene ikke ble redusert. Dyrevelferden var i fokus. Det var flere i 
området som mottok et slikt varsel. Det ble avholdt flere møter i de ulike 
beiteområdene og temperaturen på diskusjonen var til tider høy.  
   I februar 2012 ble beitenekten dratt tilbake.  
 
 
 
 
 

7. Svinehold 
 
Tana har et bruk igjen med svineproduksjon. Totalt i Finnmark har 
man 3 bruk med gris som søker produksjonstilskudd. 
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8. Den kommunale landbruksforvaltningen 
 
Møter og kurs vi har deltatt på: 
 
 Kommunesamling i regi av Fylkesmannen i Finnmark (Kirkenes 9. og 10. februar)  
 Møte om avløserkurs 2.3.2011. 
 Møte med Vardø kommune og bøndene i Vardø 9.3.2011 
 Møte Nesseby – bruk av gjengrodd areal i kommunen 5.5.2011. 
 Orienteringsmøte – beiterestriksjoner for besetninger med store tap 13.5.2011. 
 Kulturlandskap i Tana – befaring med fylkesmannen 1.8.2011. 
 GIS-kurs i retting av Gårdskart: 14.9.2011.  
 HMS – Brannsikkerhet på gårder 28.8.2011. 
 Kurs i Naturmangfoldsloven – Vadsø 21 og 22.11.2011. 
 Møte om beitedyr og beitebruk i utmark – Eallit Luonddus/ Leve i Naturen 24.11.2011. 
 Jussamling Kautokeino: 6-7.12.2011. 
 Kommunesamling: Kautokeino: 7-8.2011.  
 
Det har vært utført en del befaringer i forbindelse med gårdskartsprosessen. Vi har også 
jobbet med planleggingen av digitalisering av landbruksarkivet. Dette arbeidet pågår videre i 
2012. 
 
 
Gårdskartsprosessen.  

 
Tana kommune hadde oppstart av 
gårdskartprosessen i 2010. 
Gårdskartsprosessen er et ledd i 
modernisering av offentlig forvaltning, ved 
bruk av flyfoto har Norsk institutt for skog og 
landskap beregnet arealer på arealkategorier 
og gjengitt det på kart.  
 
Det ble sendt ut 500 kart til alle grunneiere 
med landbruksareal i Landbruksregisteret. 
Kommunen fikk til sammen 95 
tilbakemeldinger om feil ved eiendomsgrenser 
eller på dyrket mark. Sommer 2011 arbeidet 
forvaltningen med å måle opp nydyrkinger og 
innmarksbeiter som manglet på kart. 
Endringer ble lagt i kart høsten 2011.  
 
Ferdig rettet kartmateriale ble sendt til Statens 
Kartverk innen fristen 30.11.2011. Tana 
kommune har ikke ansvar for 
gårdskartsprosessen i Nesseby, Berlevåg og 
Vardø kommune, men bistår med arbeid med 

å oppdatere landbruksregisteret. 
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Veterinærtjenesten 
Kommunene overtok fr o m 1.1.2008 ansvaret for den kliniske veterinærvakten. Ansvaret lå 
tidligere hos staten ved Mattilsynet.  
 
Ordningen administreres av Tana kommune og tana veterinærkontor. Vaktordningen ble 
videreført slik den hadde vært hos Mattilsynet og dekkes av de tre veterinærene i området, to i 
Tana og en i Vadsø. I vaktområdet inngår kommunene; Tana, Nesseby, Vadsø, Vardø, 
Berlevåg og Båtsfjord. 
 
 
Infoskriv 
 
Det ble i 2011 sendt ut 3 infoskriv på norsk og samisk med aktuell informasjon til alle 
produsenter som søker produksjonstilskudd fra Tana, Nesseby, Berlevåg og Vardø kommune.  
 
 
 

9. Lån og tilskudd til investeringer 
 
Ved søknad om investering og lån innen landbruket så bistår kommunen med veiledning, 
planlegging, hjelp til å utarbeide søknad og søknadsbehandling. Dette gjelder søknader om lån 
og Bygdeutviklingsmidler til Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Finnmark, samt søknader 
om tilskudd fra Sametinget, Finnmark fylkeskommune og de kommunale næringsfondene.  
 
I tillegg er det kommunens ansvar å føre kontroll med tiltak og regnskap ved 
prosjektavslutning og utbetaling.  
 
 
Innovasjon Norge – innvilgede finansieringssøknader innen landbruk 2011 
  
 
Tilskudd Tana 5 648 500 
Tilskudd Nesseby 293 400 
Tilskudd Vardø 144 900 

Lån Tana 11 658 500 
Lån Nesseby 1 400 000 
Rentestøtte Tana 8 360 000 

Tabell 6. Oversikt over lån og tilskudd fra Innovasjon Norge 2011. (kilde: Innovasjon Norge). 

 
 
 
Kommunalt primærnæringsfond 2011  
 
Kommunestyret i Tana satte av kr 300 000 til primærnæringsfond jordbruk for 2011. Det kom 
inn 19 søknader om støtte fra primærnæringsfondet på til sammen kr. 844 141,-. Midlene ble 
fordelt på nydyrking (kr. 6 400,-), forsterking av kraftforsyning (kr. 37 200,-) og til kjøp av 
gård (kr. 254 000,-). Det ble ikke gitt tilskudd til kjøp av melkekvoter.  
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10.  Tilskuddsforvaltning  
 
Produksjonstilskudd  
 
I tillegg til investeringstilskuddene er det en del tilskudd til drift, refusjonsordninger og andre 
ordninger som lokalt forvaltes av kommunene. 
 
Tilskuddsforvaltning 2011         
  Tana Nesseby Berlevåg Vardø 

Produksjonstilskudd  20 884 316 3 384 475 182 265 1 621 681 
Avløsertilskudd ved sykdom 399 939 84 078 0 17 220 
Regionale miljøtilskudd  507 653 254 081 6 600 124 531 
SMIL  138 200 108 500 0 30 000 

Tabell 7. 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.  
 
Tilskuddsutbetalingene tilsvarer kr. 322 501,- pr gårdsbruk i Tana, kr. 319 261,- pr gårdsbruk 
i Nesseby og kr. 358 626,- pr. gårdsbruk i Vardø. 
 
 
Regionale miljøtilskudd  
 
Regionale miljøtilskudd er spesielt utformet for å løse konkrete miljøutfordringer i hvert 
enkelt fylke, både knyttet til forurensningsbekjempelse og skjøtsel av kulturlandskap. ramme 
For Finnmark var rammen for regionale miljøtilskudd kr. 3 100 000,-. Det ble sokt om 
tilskudd over avsatt ramme.  
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SMIL 2011 – spesielle miljøtiltak i landbruket 
 
Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, 
samt redusere forurensingen fra jordbruket. Det kom inn 11 søknader på SMIL - midler på til 
sammen ca kr. 543 075,-.  
 
Tana, Nesseby, Berlevåg og Vardø kommune hadde en ordinær ramme på kr 291 000,-. 
 
 
 
Samarbeid 
 
Tana kommune samarbeider med Norsk landbruksrådgiving, Finnmark (tidligere Øst-
Finnmarks forsøksring) på flere områder og arbeidet de gjennomfør er viktig for å 
opprettholde et godt rådgivingsnivå. Tana kommune betalte kr. 35 000,- i driftstilskudd til 
Norsk landbruksrådgiving i 2011.  
 
Kommunen samarbeider også med Norsk landbruksrådgiving når det gjelder den kommunale 
avløseren i Tana kommune.  
 
 
 

11. Prosjektstart  Inn på tunet-løftet  
 

 
Tana og Nesseby kommune ble av Landbruks- og 
matdepartementet innvilget støtte til gjennomføring av et toårs 
prosjekt: Inn på tunet – Šilljui.  Prosjektet ble et av de utvalgte 37 
blant 137 kommuner som søkte i den nasjonale satsingen ”Inn på 
tunet-løftet”.  Inn på tunet – løftet ble vedtatt som en egen satsing 
i jordbruksavtalen for 2011.  

 
Prosjektets hovedmålsetting er at Inn på tunet skal bidra til økt næringsutvikling i landbruket, 
og være en naturlig del av et variert og kvalitetssikret tjenestetilbud i kommunen. Prosjektet 
skal gjøre informasjon om Inn på tunet tilgjengelig på samisk, og utarbeide materiell som kan 
brukes av gårdbruker, skoler og institusjoner i fremtiden. Prosjektet skal stimulere til 
næringsutvikling i landbruket ved at flere skal få kunnskap om Inn på tunet som næring, og at 
de eksisterende tilbudene styrkes.  
 
Det er flere i kommunene som har vist interesse og som ønsker å gi tilbud innen Inn på tunet. 
Det er utarbeidet et program for å gi tilbyderne av Inn på tunet økt kompetanse innen 
sikkerhet, markedsføring og aktiviteter. Prosjektet har bevisst arbeidet med å informere 
tiltenke kjøpere av Inn på tunet- tjenester og det er nå flere som ønsker å kjøpe tjenester.  
 
Prosjektet fortsetter i 2012.  
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01

Arkivsaksnr: 2011/2904-7

Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 18/2012 06.06.2012

Arctic Trail III - Vurdering av løypetraseer opp fra Tanaelva.

Vedlegg:
 Kart over Skiippagurra trasé.

Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget tar saken til orientering.
Alternativ 2: Miljø- landbruks- og utmarksutvalget anbefaler alternativ Skiippagurra og 
oversender saken til kommunestyret for vedtak.

Saksopplysninger
Fylkesmannen har i møter med Nesseby og Tana kommuner i Nesseby den 23.04.12 uttrykt krav 
om at løypa må gå korteste vei til Skiippagurra. I forbindelse med referatsak 7/2012 i møte i 
MLU den 07.05.12, kom politikerne med et ønske om at det vurderes løype opp fra Tanaelva 3 
steder – Korselva, Skiippagurra og Luftjok. Det ble også bedt om at bygdelag og nære naboer
informeres om saken og bes om å gi tilbakemelding.

Vurdering
Saken har vært gjennom en grundig prosess med både høring og nabovarsling og vedtak i 
kommunestyret da søknaden ble behandlet i KST og sendt fylkesmannen.

Alternative traseer som har vært vurdert i saksbehandlingen er Korselva, Skiippagurra og 
Luftjok. Administrasjonen vurderer alternativene som følger slik nå:

Korselva
Tidligere vurdering av Korselva som alternativ oppstigning fra Tanaelva gjaldt å følge Korselva. 
Dette er ansett som ikke mulig av sikkerhetsmessige årsaker. Kvaliteten på elveisen varierer fra 
år til år. Når elva fryser på høy vannstand om høsten så faller den sammen på vinteren. Hvis 
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dette skjer under motorferdsel sa kan det være svært farlig. Dette er årsaken til at 
Finnmarksløpstraseen er flyttet bort fra Korselva. For Finnmarksløpet er det anlagt ny trase som 
ikke følger elva men krysser den lenger oppe i Korselvdalen. Traseen er fremforhandlet med 
reinbeitedistrikt 7 og vil neppe tillates som en åpen snøscooterløype fordi den går gjennom 
viktig vinterbeiteområde for distrikt 7.

Skiippagurra
Traseen går fra Tanaelva opp langs veien ved Berit og Dagfinn Jensens eiendommer. Over deres 
eiendommer 37/177 og 37/48. Videre over Skiippagurrabekken til kommunens eiendom 37/73 
(renseanlegget) etter kommunal vei ved renseanlegget til fylkesvei 895 (Polmakveien). Over 
denne og videre opp langs kommunenes eiendom til Skiippagurraveien. På veiskulder langs 
Skiippagurraveien på kommunens eiendom 37/120 over Skippagurraveien til kommunenes 
eiendom 37/136 (Sivilforsvarets lager). Derfra videre til kommunens eiendom 37/55 og over 
denne østover til omsøkt trase vis a vis innkjøringen til hyttefeltet på gamleveien over 
Seidafjellet til kommunegrensen til Nesseby.
Denne traseen betinger anlegg av bredere veiskulder langs Skiippagurraveien, ca. 80 meters 
lengde, for å unngå at scootertrafikken skjer på veien. Traseen berører bare 2 grunneiere hvorav 
den ene er kommunen. Berit og Dagfinn Jensen har stilt seg positive til dette trasevalget.
Da traseen forrige gang var til vurdering så oppsto det protester fra Skiippagurra bygdelag. 
Protestene var knyttet til at skuterløypa var forutsatt å følge veibanen og at den ville være til 
ulempe for barn som ventet på skolebussen på det arealet som siden er blitt kommunens 
eiendom og som leies ut som lager for Sivilforsvaret. Ved å utvide veiskulderen mot 
Skiippagurrabekken så vil man kunne oppnå skuterløype ved siden av vegen.
Denne alternative traseen vil også tilfredsstille Seidafjellet hytteforenings forventning om å få 
tilrettelagt snøskuterløype mellom hyttefeltet og Tanaelva. Traseen vil også gi befolkningen i 
boligfeltet i Skiippagurraveien løypetilknytning til Tanaelva. Det samme gjelder for 
Skiippagurra familiecamping. 

Luftjok
En alternativ trase fra Luftjok til Varangerbotn er vurdert i forbindelse med saksbehandlingen av 
Arctic Trail II. Alternativet er utelukket dels fordi det vil berøre viktige viltområder og viktige
turområder med mange skiløyper hvor det i dag praktisk talt ikke er motorferdsel med unntak av 
løypetråkking. En alternativ løypetrasé langs Luftjohka til Varangerbotn vil berøre viktige 
vinterbeiteområder for elg. En slik alternativ trasé fra Luftjok vil kreve ny behandling av hele 
traseén og vil ytterligere forsinke etablering av Arctic Trail traseen.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/674-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 19/2012 06.06.2012

Søknad om tilskudd til landbruksrådgivning

Vedlegg:
Søknad om tilskudd til landbruksrådgivning
Årsmelding 2012

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunen innvilger Norsk Landbruksrådgivning Finnmark (NRL Finnmark) tilskudd på kr 
50 000. Tilskuddet belastes konto: 147000.6030.329

Begrunnelse:
NRL Finnmark gir gårdbrukerne mange tjenester innen områder der det ellers ikke tilbys 
rådgiving lenger. NRL Finnmark har overtatt flere oppgaver som tidligere har tilfalt kommunen. 
For det totale rådgivnings- og veiledningstilbudet overfor gårdbrukerne er det viktig at NRL 
Finnmark opprettholdes og videreutvikles.

Saksopplysninger
Norsk Landbruksrådgivning Finnmark (NRL Finnmark) søker om tilskudd til 
landbruksrådgivning på kr 50 000. 

Hovedoppgavene til Norsk Landbruksrådgivning er faglig utvikling og rådgivning i landbruket. 
Medlemsorganisasjonen driver med direkte rådgivning og veiledning til bønder i hele Øst-
Finnmark og Lebesby. 

Medlemsmassen minker og tilskuddene til NRL Finnmark fra stat og kommune har gått ned. 
Årsmøte 2012 må ta stilling til NRL Finnmarks videre eksistens. 

I 2011 mottok NRL Finnmark kr 70 000 i kommunale tilskudd. Tana kommune har bidratt med 
kr 35 000. Andre kommuner som Vadsø bidro med kr 15 000, Sør- Varanger med kr 20 000. 
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NRL Finnmark har 52 medlemmer fra Tana, 8 fra Nesseby og 4 fra Vardø. Til sammen har NRL 
Finnmark 116 medlemmer.

De mest etterspurte tjenestene er jordprøvetaking, gjødslingsplanlegging og plantefaglig 
veiledning. Det etterspørres også planlegging av nydyrking, grøfteplanlegging og 
miljøplanrådgivning. NRL Finnmark har på flere områder overtatt oppgaver som før ble 
ivaretatt av fylket og landbrukskontorene i kommunene.

Vurdering
Medlemmer fra Tana, Vardø, Nesseby og Berlevåg utgjør 53 % av NLR Finnmarks 
medlemsmasse. Våre samarbeidskommuner bidrar ikke med støtte til NRL Finnmark.

I Tana samarbeider NRL Finnmark med Tana kommune om landbruksvikarordningen.

NRL Finnmark gir gårdbrukerne mange tjenester innen områder der det ellers ikke tilbys 
rådgiving lenger. NRL Finnmark har overtatt flere oppgaver som tidligere har tilfalt kommunen.

For det totale rådgivnings- og veiledningstilbudet overfor gårdbrukerne er det viktig at NRL 
Finnmark opprettholdes og videreutvikles.
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Norsk Landbruksrådgiving Finnmark
Bonakas
9845 TANA

Deanu gielda Tana kommune
Næringsavdelingen
9845 TANA

SØKNAD OM TILSKUDD TIL LANDBRUKSRÅDGIVING
Norsk Landbruksrådgivings hovedoppgave er faglig utvikling og rådgiving i landbruket.
Arbeidet utføres i 41 lokale rådgivingsenheter over hele landet. NLR Finnmark er en av
rådgivingsenhetene. Vi er en medlemsorganisasjon som driver med direkte rådgiving og
veiledning til bønder i hele Øst-Finnmark og Lebesby. Rådgivingsenhetene er delvis
statsstøttet med midler over Jordbruksavtalen. Den statlige støtten utgjør imidlertid kun1/4 av
budsjettet, og vi er derfor helt avhengige av andre inntekter.

Men tilskuddene, både fra stat og kommuner, blir mindre samtidig som medlemsmassen
krymper for hvert år. Totalt hadde ringen 116 medlemmer ved årsskiftet, som er en nedgang
på 10 fra i fjor. Regnskapet har de siste årene vist røde tall og det tæres på egenkapitalen.
2012 kan bli et "skjebneår" for NLR Finnmark. Årsmøtet i 2013 må ta stilling til NLR
Finnmarks videre eksistens.
Jordprøvetaking, gjødslingsplanlegging og plantefaglig veiledning er de mest etterspurte
tjenestene. Det etterspørres også planlegging av nydyrking, grøfteplanlegging og
miljøplanrådgiving.
NLR har på flere områder overtatt oppgaver som før ble ivaretatt av fylker og kommuner. I
Deanu/Tana samarbeider forsøksringen og kommunen om landbruksvikarordninga. Vi
samarbeider også med Landbruk Nord om tilrettelegging for teknisk planlegging i Finnmark.
Medlemstallet i Deanu gielda Tana kommune er pr dags dato 52, som er tre mindre enn i fjor.
Et viktig bidrag til vår økonomi er tilskuddene som kommunene bidrar med. I 2011 mottok
NLR Finnmark 70 000 kr i kommunale tilskudd, Vadsø bidro med kr 15000.00, Sør-Varanger
med kr 20000,00 og Tana med kr 35000,00. Vi håper Deanu gielda/Tana kommune fortsatt vil
bidra.

NLR Finnmark søker om kr 50 000 i tilskudd.

ilsen

"‘
Jan Svendsen
Rådgiver/daglig leder

Vedlegg: Årsmelding for 2011

Dato: 05.03.12.

Norsk Landbruksrådgiving Finnmark Mobil 414 06 688 Bankgiro: 4920.08.52639
Bonakas Org.nr. : 971 579 218
9845 TANA Fax 78 96 39 01 E-mail: ostfinnmark@jr.no
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Norsk Landbruksrådgiving Finnmark
Bonakas
9845 TANA

Norsk Landbruksrådgiving Finnmark
Bonakas
9845 TANA

Mobil 414 06 688

Fax 78 96 39 01

Bankgiro: 4920.08.52639
Org.nr. : 971 579 218
E-mail: ostfinnmark@kno
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Norsk Landbruksrådgiving sentralt
løser fellesoppgaver for rådgivingsenhetene:
• Kontakt med myndigheter og avtalepartene om rammevilkar
• Kontakr ned samarbeldspartnere Innen forskning
• forvaItning og organisasjoner

• Oreanisasionsuty'k ind regionat og nasiona t
• Lecelseav dsomf a7zendeprosjekter
• FagIla stotte gjennom fagkooreinatorer og fagJtyaIg
• Etter- od videreuteanningav redgivere
• Kurs for tihitsvaIgte i radgivingsenhetene

 

Pensjons-OCIforsikringsordninger
• FeHes IKT-losninger od innkjopsavtaler

•

Innkjops- og vediikehoIdsordninger for forsoksutstyr

•

FeHes profilenng. rrarkedsforing og informasjon

Norsk www.lr.no Ir@lr.no

Landbruksrådgiving

NLR Finnmark
Bonakas, 9845 Tana
Tlf: 414 06 688
E-post: ostfinnmark@lr.no

24 Side 36



Styreleder har ordet
Styrets årsmelding
Regnskap 2010
Budsjett 2011
Inventarliste
Forslag til arbeidsplan 2012
Medlemsoversikt
Vedtekter

VGS 1

GRUN

Nærme
78

SASJONS
18

INNHOLD

I P

NLR Finnmark
Bonakas, 9845 Tana
Tlf:  414 06 688
E-post: ostfinnmark@lr.no

side 4
side 5
side 10
side 10
side 12
side 12
side 13
side 17

NLR Finnmark i samarbeid med Tana vide ende skole arrangerer

VERN PÅ TANA

Påmelding til T ole .03.20 tl.f.
78963900, faks 18963901  e-post gs@ffk.no P elding kan
også gjøres til NLR Fi tlf. 4140 eller
e-post ostfinnmark@kno.

Historie og utbredelse
Gjennom de siste 50-60 årene har hundekjeks etablert seg i grasmark i hele
landet. Enkelte bygder er nå dekt i hvitt i blomstringstida til hundekjeksen.
Dette fører til redusert kvalitet på f6ret som produseres på arealene og endret
kvalitet av kulturlandskapet.
Landbruket har vært i relativt sterk endring de siste tiåra. Utviklinga har gått
raskt i retning av større enheter på bekostning av antall bruk. Konsekvensen er
at dagens driftsenheter har en stor andel leiejord. Leid areal får ofte et annet
drifisopplegg, både ved at høstearealene blir dårligere utnytta og at den gene-
relle jord- og plantekulturen ikke får like høg oppmerksomhet som egen jord.
En konsekvens av de bruks- og driftsmessige endringene som har skjedd, er at
enkelte arter som hundekjeks har fått en kraftig oppsving i utbredelse.
Demonstrasjonsfeltet i Vadsø
22. Juni 2011 var rådgiver med på etablering av feltet sammen med prosjektle-
der Espen Haugland fra Bioforsk Nord. Feltet har 7 + 7 ruter (ledd) som er
2,5m x 10m. Det vil si at det er 7 ruter som behandles forskjellig, og at be-
handlingen gjentas på 7 ruter, til sammen er feltet på 14 ruter. Behandlingene
bestk i å slå en og to ganger, slått på forskjellige utvildingsstadier, sprøyting
vår, sprøyting på gjennvekst. Et ledd er urørt. Til slått er det brukt traktor med
beitepusser. Vår og høst, før og etter behandling, skal det gjøres en registre-
ring/gradering av biomassen (tofrøblada arter og grasarter). Planen er at forsø-
ket skal gå over tre år.

Det produseres fra 800 til 10000 frø per plante
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Resultat/diskusjon
Hos produsent 1 kommer veksten litt tidligere i gang enn hos produsent 2. Det
er kun hos produsent 1 det finnes et skifte med Grindstad Timotei. Førsteslått
har noe lavere kvalitet enn ved kun en slått, og 2.slått og beite har markert
høyest fbrverdi hos begge produsenter, og begge timoteisortene. Litt overras-
kende er at total avling er høyere ved to slått-system enn ved kun en slått hos
produsent 1. Begge produsentene har overgjødslet med 4 kg nitrogen etter 1.
slått.
Behov for videre registreringer
For produsentene er det interessant å se en sammenligning av utbyttet rent
økonomisk, og det bør derfor kjøres en økonomisk analyse av ffirforbruk i for-
hold til utbytte i melk hos begge produsentene. Begge er medlemmer i Hus-
dyrkontrollen, og har derfor grunnlagstall nok til å få kjørt en Effektivitets-
kontroll (EK). Denne bør kjøres før beiteslipp i 2012. Det er også ønskelig å
gjøre registreringer over flere år for å sammenligne holdbarheten til timoteien
ved en slått kontra to, og for å ta hensyn til års-forskjeller i klima.

Hundekjeks

Demonstrasjonsfeltet i Vadsø

Hundekjeks  (Anthriscus sylvestris  (L.) Hoffm.) er en 2 til 4-årig plante som
dør etter at den har satt frø første gang. Planten har en tykk pålerot som har
evne til å sette adventivrøtter (røtter som dannes fra stengelen ovenfor ho-
vedrota). Når hovedrota og planten dør dannes 5-6 nye planter rundt den
gamle. På denne måten har planten flerårige trekk. I denne kombinasjonen av
generativ og vegetativ formering ligger sannsynligvis noe av hemmeligheten
til hundekjeksens økende utbredelse de siste årene.
Det produseres fra 800 til 10000 frø per plante. Embryo i frøene er oftest lite
utviklet ved frøspredning. Frøene trenger derfor en periode med ettermod-
ning og i tillegg en kuldeperiode før de kan spire. Frøene har kort levetid og
det dannes derfor ingen frøbank av betydning i jorda.

Saksliste:

ÅRSMØTET  2012

Avholdes onsdag 21. mars kl 11:30
på menighetshuset i Varangerbotn

1. Åpning ved styreleder
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder og sekretær
4. Valg av to til å underskrive protokollen
5. Årsmelding for 2011
6. Regnskap for 2011
7. Arbeidsplan for 2012
8. Innkomne forslag

•
•

9. Budsjett for 2012
10. Valg

• Leder for 1 år
• To styremedlemmer for 2 år
• 3 varamedlemmer til styret
• Valgkomite på 3 medlemmer pluss 1 vara
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Styreleder har ordet
Norsk Landbruksrådgiving utvikler kunnskap og tilbyr rådgiving gjennom 41 rådgi-
vingsenheter med 270 ansatte og 26.000 medlemmer over hele landet. Norsk Land-
bruksrådgiving er bindeledd mellom forskningen og landbruket, og utvikler og etterprø-
ver kunnskap gjennom lokale forsøk. Årlig utføres nærmere 800 feltforsøk hos med-
lemmene. Denne kunnskapen er grunnlag for rådgiving i planteproduksjon, teknikk,
næringsutvikling, driftsøkonomi og miljøtiltak."

Denne omtalen av "oss" er hentet fra nettsiden til Norsk Landbruksrådgivning. Med-
lemmene tilbys faglig rådgivning på meget høyt nivå og for det tilfelle kompetansen
ikke finnes lokalt kan den innhentes sentralt. Lokalt kommer det sjelden fagforespørs-
ler til ringleder fra medlemmene. Kanskje skyldes dette allerede etablert høy kompe-
tanse i medlemsmassen her i Øst-Finnmark eller at kompetansen innhentes fra andre
enn NLR. Det har de siste år vært nedgang i medlemmenes forespørsler om rådgiv-
ning, gjødselplaner og jordprøver. Hva gjelder gjødselplaner er det mulig at medlem-
mene selv utarbeider disse, innhenter disse fra andre eller kun har behov for 5års-
planer, men hensyntatt SLFs krav om gjødslingsplan ved søknad om produksjonstil-
skudd er en nedgang på 20-30% vesentlig. Dette gjelder også nedgangen i jordprøver.

Det har i 2011 vært lav aktivitet hva gjelder gårdsbesøk. Nærhet til medlemmene er
viktig og det er å tro at innspill til aktiviteter og faglige behov vil kunne fremkomme ty-
delig her. Ringleders deltagelse på kurs og seminarer er en viktig arena hvor nærhet til
medlemmenes utfordringer og problemer vil fremkomme. Tema på årsmøt 2010 var at
kurs og aktiviteter i medlemsmassen måtte legges til mørketiden og tidlig vinter når det
er roligere tider. Dette krever at medlemmene kommer med ønsker og ideer slik at re-
levante fagområder kan dekkes opp hva gjelder interessante temaer og forhåpentligvis
stor deltagerinteresse.
Hva gjelder de to prosjekter som er gjennomført i 2011 og mulig skal videreføres i
2012 er disse interessante og gir nyttig kunnskap.

Regnskapet har de siste år vist røde tall og det tæres på egenkapitalen. De faste kost-
nadene ved å drive er større enn inntektene.
Det er en absolutt nødvendighet at aktivitetsnivået og antall prosjekter og lønnsomhe-
tene i disse må økes for å forbedre inntjeningen. Momenter som deltageravgift, egen-
andel og økt medlemskontingent må vurderes.

Hensyntatt det ovennevnte, interesse og aktivitetsnivået generelt, bør årsmøtet ta stil-
ling til tiltak som sikrer forsvarlig drift eller om NLR Finnmark skal bestå med nåværen-
de driftsform inntil egenkapitalen er oppspist og awikling påkrevd.

Hvis medlemmene ikke har behov for NLR Finnmark vil et viktig bindeledd mellom
bonden/landbruk og forskning forsvinne.

Hilde Ilstad
- 28.02.2012

Registrering i eng i Tana

Bakgrunn
En del melkeprodusenter i Øst-Finnmark baserer seg på to-slått-system, mens
det vanligste er å slå bare en gang. En del av de som kun slår én gang utnytter
imidlertid den næringsrike gjenveksten etter førsteslått til beite. Med registre-
ringer i eng og økonomisk analyse ønsker man å finne økonomisk utbytte av å
slå to ganger i forhold til en - slått - system hos melkeprodusenter i Øst-
Finnmark. Hvor mye bedre ffirkvalitet kan man oppnå, og hvordan blir den to-
tale avlingsmengden ved to slåtter forhold til ved bare en slått? Kan man spare
inn såpass på kraftffirkostnadene og ha mulighet til å få såpass effektiv melke-
produksjon at det forsvarer ressursbruken ved å slå to ganger? Det er også
ønskelig å sammenligne ulike sorter av timotei i forhold til ffirenhetsavling for
å se hvordan timoteisorter som tåler to slåtter bedre vil slå ut på økonomisk
utbytte. Foreløpig er det gjort feltregistreringer som har gitt grunnlag for sam-
menligning av fbrkvalitet og avlingsmengde ved en slått, og ved to slåtter, på
den vanligste brukte timoteisorten i Øst-Finnmark (Nordeng), og den mindre
vanlige Timoteisorten Grindstad på to melkebruk.
Mål
Målet med grasprøvene er å sammenligne næringsverdi som grunnlag for be-
regning av total ffirenhetsavling og kraftfôrbehov ved én slått kontra to slåtter.
Metode
Det er tatt ut grasprøver hos to produsenter av ferskt gras ved 1.slått og 2.
slått, ved høstetidspunkt for én slått, og ved beitestadiet av gjenveksten ved
slått. Grasprøvene er tatt ut på samme felter som det er foretatt veiing av av-
lingsmengde på, og ble tatt ut på så likt utviklingsstadium som mulig hos beg-
ge produsenter.
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b Valg av styremedlemmer (i henhold til §6a)
c Valg av varamenn til styret (i henhold til §6a)
d Valg av to revisorer
e Valg av valgkomite til neste års valg. Valgkomiteen skal bestå av formann,

to medlemmer og en varamann.
5. Behandle framsatte forslag. Disse må være sendt styret senest 1 måned før årsmøtet

holdes.
c) Ved avstemninger har hvert medlemsbruk inntil 2 stemmer, som kan nyttes ved personlig
frammøte.

d) Når ikke annet er bestemt, avgjøres sakene med absolutt flertall av de frammøtte. Saker
som styret anser for spesielt viktige, kan bare avgjøres når minst halvparten av medlemmene
er til stede og med minst 2,13 flertall av de frammøtte. Er møtet ikke beslutningsdyktig i vik-
tige saker, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med simpelt flertall

&  10  :  Tvister

Alle tvister mellom forsøksringen og medlemmene avgjøres av en voldgiftsrett bestående
av en representant oppnevnt av hver part og formann oppnevnt av sorenskriveren.

& 11 :  Oonløsning

a) Forslag til oppløsning av ringen må være sendt styret før utgangen av året. Saken tas
opp på første årsmøte og må bekjentgjøres i innkallingen. Saken skal behandles som an-
gitt for viktige saker i §9.

b) Årsmøtet avgjør i tilfelle oppløsning hvordan ringens midler skal anvendes. Dispone-
ring av utstyr som det er gitt mekaniseringstilskudd til, drøftes med Landbruksdeparte-
mentet.

c) Oppløsning meddeles NLR

12 : Vedtektsendrin

Disse vedtekter kan forandres av årsmøtet etter samme mønster som nevnt for oppløsning.
Se §11.

Første slått , Navet Doallu.

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2011

S rets sammensetnin

Leder : Hilde Ilstad
Nestleder: Kurt Saua
Styremedlem: Jørn Ottar Olsen
Styremedlem: Roy Mikkola
Styremedlem: Brynjar Anderssen

Varamedlemmer:  

1. Eli Rushfeldt
2. Harald Persen
3. Trygve Ballo

Øvrige verv:  

Valgkomite:
Leder: Jens Kristian Bønå, Tana
Tore Solstad Kiberg
Daniel Wartiainen Neiden
Vara: Jørgen Moe, Vestre Jakobselv

Vadsø
Tana
Nesseby
Sør-Varanger
Lebesby

Sør-Varanger
Tana
Tana

Revisorer
Jon Øystein Jelti, Tana og Bjørn Ståle Johnsen, Tana

Personell
Jan Svendsen har vært daglig leder/rådgiver i 100% stilling.

Stvremoter
Det er avholdet 3 styremøter og behandlet 31 saker

Årsmøte for året 2010
Årsmøtet for året 2010 ble avviklet på Neiden Fjellstue. Det møtte 7 medlem-
mer. Årsmelding, regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt.

Annen re resentas'on:
John Øystein Jelti representerte NLR Finnmark på årsmøtet til Norsk Land-
bruksrådgiving på Quality Airport Hotel Gardemoen den 21. og 22. Mars 2011.
Kurt Saua deltok på Økotinget 2011 som ble avholdt på Ongajoksetra i Alta 3.
og 4. Desember.
Kurt Saua deltok også på Fagsamling for landbruksfolk i Finnmark, "Blir det
vei i vellinga" som ble avholdt på Thon Hotell i Kautokeino 7. og 8. desember
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Medlemsskriv  
Det er sendt ut 2 medlemsskriv i løpet av året, inldudert årsmeldinga.

Grate laner / n d rkin
Det ble i 2011 laget 6 planer for grøfting og nydyrking (grøfting av tidligere
dyrket areal, opprensking av kanaler, nye kanaler, profilering og overflatedyr-
king.)

Annet:
Ringen har bidratt til skriving i Nationen med rapport fra vekstsesongen. Det-
te er god markedsføring av forsøksringene, og gir oss en gratis halv sides an-
nonse hver måned. I tillegg har vi bidratt med artikkel i Landbrukstidende, bi-
laget til Bondebladet. Her får vi også gratis annonse for forsøksringene.

Fa da er kurs o møter som råd iver har deltatt å
Januar:
• Rådgiver deltok på møte i Tromsø om utvidet samarbeid blant rådgiverne

i Nord Norge.
Februar:
• Møte med styret i Finnmark Landbruksrådgiving i forbindelse med en

eventuell sammenslutning. Styreleder Per A Mathisen deltok også.

skje skriftlig. Årsmøtet velger hvert år 3 nummererte varamenn til styret. Styret velger
selv nestformann, sekretær og kasserer. Nestformann velges blant styremedlemmene.
Sekretær og kasserer kan velges utenom styret.

b) Styremøter holdes så ofte som styret fmner det nødvendig. Styret sammenkalles van-
ligvis av formannen. Sakene avgjøres med absolutt flertall. Forhandlingene skal proto-
kollføres.

7 : s  rets o aver o likter

a) Styret tilsetter ringleder og nødvendig assistenthjelp, og gjør avtale om lønn og utarbei-
der instruks for ringens ansatte.

Avlønning av ringleder og andre ansatte skjer i henhold til gjeldende lønns- og fellesbe-
stemmelser. Styret er de ansattes nærmeste overordnede.

b) Styret leder virksomheten i ringen i samråd med ringlederen, og avgjør hvor mange,
fordelingen av og hva slags forsøk som legges ut hvert år. Forsøk som det offentlige gir
tilskudd til settes opp eller godkjennes av den eller de forskningsinstitusjoner som ringen
ved sin forsøksvirksomhet og beliggenhet naturlig sogner til.

c) Styret sammenkaller til medlemsmøte med 14 dagers varsel.

d) Styret skal hvert år legge fram for årsmøtet melding om virksomheten og revidert regn-
skap for siste driftsår og forslag til budsjett og arbeidsprogram for neste år.

e) Styret skal kalle sammen ordinært årsmøte som skal avholdes før I. april, og ekstraor-
dinært årsmøte som skal avholdes hvis styret mener det er nødvendig, eller hvis minst
halvparten av medlemmene krever det.

f) Forsøksringens styre har rett til å avgjøre om ringens medlemsoversikt skal frigis, og i
så fall til hvem. Opplysninger som gjelder et enkelt medlem, kan ikke frigis av ringen

8  : Medlemsmoter

Medlemsmøte arrangeres når styret fmner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlem-
mene krever det. På slike møter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.
Medlemsmøtene bør ledes av formannen.

9 : Årsmotet

a) Innkalling til årsmøtet skal skje med brev til medlemmene minst 14 dager før årsmøtet.

b) Årsmøtet skal:
1. Velge møteleder og to personer til å underskrive protokollen.
2. Behandle årsmelding og regnskap.
3. Vedta budsjett for neste år etter forslag fra styret.
4. Avholde valg.

a Valg av formann (i henhold til §6a)

Side 41



c) Medlemmene plikter å betale utlignet kontingent innen fastsatt tid.

4 : Arbeidsmåte

Arbeidet i forsøksringen utføres ved hjelp av ansatt personell, tilfeldig leid hjelp eller på
annen måte. For å oppfylle formålet  er  det nødvendig at forsøkeringen har et godt samar-
beid med:

a) Den offentlige forsøks- og rådgivningstjeneste og landbruksorganisasjonenes råd-
givningstjeneste.

b) Institusjoner som har materiale/data som forsøksringene
trenger i sitt arbeid, f.eks. regnskapslag og husdyrkontrollag.

Hvis det er ønskelig kan ringen etablere fagseksjoner for spesielle produksjonsgrener. Det
enkelte medlem kan være med i flere fagseksjoner.

Fagseksjonen kan også ta opp medlemmer fra andre forsøksringer i henhold til gjeldende
retningslinjer.

Hvis det er ønskelig kan ringen etablere fagseksjoner for spesielle produksjonsgrener. Det
enkelte medlem kan være med i flere fagseksjoner.

Fagseksjonen kan også ta opp medlemmer fra andre forsøksringer i henhold til gjeldende
retningslinjer.

5 : Finansiering

a) Finansiering av forsøksringens drift skjer ved medlemskontingent, feltgodtgjørelse, til-
skuddsordninger, mulige tilskudd fra kommuner og andre støttemedlemmer, og eventuelle
inntekter ved salg av ringens egne produkter.

b) Medlemskontingent kan bestå av grunnkontingent og tilleggskontingent. Grunnkon-
tingenten kan være lik for alle eller bestå av en personlig del og en del avhengig av pro-
duksjonsomfanget. Tilleggskontingenten beregnes for spesielle ytelser, f.eks. utarbeidelse
av driftsplan. Medlemmer i fagseksjon betaler særskilt kontingent til denne.

Årsmøtet bestemmer størrelsen og fastsetter regler for beregning og innkreving av de uli-
ke former for kontingent. Kontingenten kreves inn forskuddsvis.

c) Forsøksringen skal ikke drive forretningsmessig virksomhet. Unntatt fra dette er salg
av avling fra forsøksfelter.

& 6 : Styret

a) Ringen  ledes  av et styre på 5 medlemmer som velges av årsmøtet. Formannen velges
for 1 år, styremedlemmene velges for en 2-års periode. På første årsmøte går halvparten
av styremedlemmene ut etter loddtrekning. Valg av formann og styremedlemmer skal

Mai:
• 09. Deltatt på møte med Ingvild Berg i Tine sammen med ei gruppe bønder

"erfaringsgruppemøte".
Juni:
• 22. Møte i Vadsø med Espen Haugland i Bioforsk om utlegging av forsøksfelt

for bekjempelse av hundekjeks. Deltatt på "minikurs" om kvelden
Oktober:
• 13. Ressursgruppa for grønnsakprosjektet " Knasende godt". Møte på

Svanhovd
• 26. Deltok på årsmøtet til Tana Bondelag
November:
• 20 og 21 . Deltok på fagseminar i Bodø, "agronomiprosjekte 2011"

Feltforsøk, registreringer /undersøkelser og markdager

Prosiekter  
Re istrerin i en i Tana. Se o så side 20
Siden 2008 har fire melkeprodusenter i Tana/Vadsø møttes jevnlig som
«erfaringsgruppe» med ulike tema. TINE — rådgiver har organisert møtene og forbe-
redt fagtema etter ønske til gruppa. Målet med gruppa er erfaringsutveksling og på-
fyll av nytt fagstoff som kan tas med i det daglige arbeidet for å forbedre og utvikle
drifta hjemme på egen gård. I 2010 begynte gruppa å planlegge et registreringsar-
beid i eng som er gjennomført i samarbeid med NLR Finnmark.
Målet med registreringene er å finne ut hvordan kvaliteten på grovf6ret (silo/høy og
beite) innvirker på økonomien i melkeproduksjonen. To av produsentene i gruppa
ønsker å sammenligne sine driftsmåter med hhv. to slåtter kontra en-slått-system.
Får produsenten med to slåtter såpass merutbytte i kvalitet at det lønner seg i for-
hold til produsenten som slår én sein slått?
Dette er en svært aktuell problemstilling både i Finnmark og Troms, der det vanligs-
te er å slå en sein slått, mens flere etter hvert prøver seg på to slåtter for å forbedre
grovffirkvaliteten som et ledd i mer effektiv melkeproduksjon.

Bek'em else av hundek'eks forsøksfelt i Vadsø. Se o så side 20
Hundekjeks har blitt en ugrasversting, spesielt i kyst-Norge. Enkelte bygder er dekt
i hvitt i blomstringstida, med redusert forkvalitet og endret kulturlandskap som re-
sultat. Et nytt forskningsprosjekt skal gi mer kunnskap for å kunne sette i verk mer
effektive tiltak. " Hvordan kontrollere hundekjeks - biologiske tiltak og fellestiltak i
samfunnet". Bioforsk Nord "står for" prosjektet som er initiert av Nordnorsk land-
bruksråd og ble startet i 2010 og skal gå til 2013. Forsøk og undersøkelser skal fore-
gå på tre steder i Nord Norge, ett av stedene er i Vadsø hvor det nå er lagt ut et de-
monstrasjonsfelt. NLR Finnmark har samarbeidet med Bioforsk og fått godtgjøring
for arbeidet i Vadsø.
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Markda er  /  fa møter:
Mai
10. Deltatt og forelest på fagmøte om "sporer i melk" i Sør-Varanger sammen med
Tine og Felleskjøpet.
11. Deltatt og forelest på fagmøte om "sporer i melk" i Tana.

Kalkspredevogn
Vogna har vært i bruk hos 10 bønder i Tana som til sammen har spredd ca 210
tonn grovdolomitt. Hver som bruker vogna betaler 750 kr pluss 50 kr pr. tonn

NOTER TIL REGNSKAPET

Vedtekter for NLR Finnmark

Vedtatt på årsmøtet 17. Mars 2006

& 1  :  Formål

Forsøksringens formål er å utføre forsøk, prøvetaking, registrering, driftsøkono-
misk gransking eller annet arbeid som er nødvendig for å kunne:
• klarlegge praktiske spørsmål innen landbrukets produksjonsgrener
• drive opplysnings- og rådgivningsarbeid blant medlemmene
•  bidra til å fremme det faglige miljøet i distriktet

& 2  :  Medlemskau

a) Forsøksringen er en organisasjon med vekslende medlemstall. Det enkelte medlem
plikter å betale kontingenten som fastsettes for det enkelte år. Uttover dette kan det enkel-
te medlem ikke gjøres ansvarlig for forsøksringens økonomiske forpliktelser.

Næringsdrivende i landbruk innen ringens distrikt kan bli medlemmer. Øst-Finnmark For-
søksring sitt distrikt omfatter kommunene Sør-Varanger, Unjarga/Nesseby, Deatnu/Tana,
Berlevåg, Båtsfjord, Vardø og Vadsø.

Medlemmer tas opp ved innmelding til ringens styre. Ved innmelding gis det skriftlig er-
klæring om at en er innforstått med de rettigheter og plikter som følger av medlemskapet.

b) Medlemskapet er løpende og følger kalenderåret. Utmelding må, for å gjelde fra nyttår,
skje skriftlig innen utgangen av september året før. Unntatt er de tilfeller hvor eiendom-
men overdras til ny eier eller bruker.

c) Ringen kan ha støttemedlemmer. Disse har ikke stemmerett og kan ikke velges inn i
styret. Som støttemedlemmer regnes privatpersoner (som ikke driver landbruk), kommu-
ner, institusjoner m.fl. som ønsker å støtte ringen økonomisk. Kommuner, institusjoner o.
I. får med en representant adgang til ringens medlemsmøter.

d) Medlemmer som ikke folger vedtektene, kan av styret strykes med 6 måneders varsel.
Vedkommende medlem har anledning til å anke saken inn for årsmøtet.

3 : Medlemmenes retti heter likter

a) Medlemmene har rett til å få råd og veiledning av forskjellige slag så langt ringlederens
og andre ansattes tid rekker.

b) Medlemmene kan frernme ønsker om forsøk i ringen og på eget bruk. Disse meldes til
ringlederen.
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16 9

REGNSKAP, DEMONSTRASJONSFELT, HUNDEKJEKS I VADSØ
Timeforbruk

22. juni Møte, oppmåling av felt, spreryting, 8 timer a kr 450.00 kr 3600,00

07. juli Satt ned nye merkestenger, slått ledd 3 og 4. 6 timer a kr 450,00 kr 2700,00

02. aug. Sprøyting ledd 7.4 timer a kr 450,00 kr 1800,00

04. aug. Slått ledd 2 og 5. 4 timer a kr 450,00 kr 1800,00

16. sept. Registrering. 5 timer a kr 450.00 kr 2250,00

Administrasjon. kr 450x 5 timer kr 2250,00

Til sammen 32 timer a kr 450,00 kr 14400 00

Kjøring

22. juni Bonakas — Vadsø t/r, pluss kjøring i Vadsø. 205 km a kr 3.65

07. juli Bonakas — Vadsø hr. 196 km a kr 3,65

02. aug. Bonakas — Vadsø t/r. 196 km a kr 3,65

04. aug. Bonakas — Vadsø t/r. 196 km a kr 3,65

16. sept. Bonakas — Vadsø t/r. 196 km a kr 3,65

Til sammen 989 km a kr 3,65

kr 748,00

kr 715,00

kr 715,00

kr 715,00

kr 715,00

kr 3 60800

Andre utlegg Fakturering

Felleskjøpet, Optica Mekoprop. Fakturanr. 717457 kr 331,50 Timeforbruk kr 14400,00

Medlemmer Nesseby kommune Bamengen Gård. Fakturanr. 455. Beitepussing kr 937,50 Kjøring kr 3608,00

Dikkanen Jo Nesseby 9840 Varangerbotn
Bamengen Gård. Fakturanr. 458. Beitepussing kr 1875,00 Andre utlegg kr 3144,00

Dikkanen Olav Lavik Nesseby 9840 Varangerbotn
Til sammen kr 3144,00 Til sammen kr 2115200

Johansen Sindre 9840 Varangerbotn
REGNSKAP REGISTRERING I ENG.

Kristiansen Øystein Perlarsenvik 9840 Varangerbotn
5. juli 13onakas - Gardak t/r kr 3,65 x 85 km kr 310,00

Mudenia Anbjørg Nesseby 9840 Varangerbotn
11. juli Bonakas — Holmesund t/r kr 3.65 x 78 km kr 285,00

Nilsen Øystein Lappolia 9840 Varangerbotn
21. juli Bonakas — Gardak t/r kr 3,65 x 85 kr 310,00

Nilssen Arild 9840 Varangerbotn
16. aug Bonakas — Gardak t/r kr 3,65 x 85 kr 310,00

Olsen Jørn Ottar

Medlemmer i Lebesby kommune

Nesseby 9840 Varangerbotn
Bonakas — Marienlund Gård. kr 3,65 x 5 km x 3 turer.

Kjeregodtgjorelse

Feltarbeid Navet —Doallu kr 450,00 x 23 timer

kr 55,00

kr  1270,00

kr 10350,00

Friborg Gård Bekkarfjord 9740 Lebesby Feltarbeid Marienlund Gård kr 450,00 x 12 timer kr 5400,00

Jenssen & Wirkola Peder & Geir Bekkarfjord 9740 Lebesby Administrasjon, rapport. Kr 450,00 x 10 timer kr 4500,00

KIink Uwe Friarfjord

an

9740 Lebesby Analyse grasprøver, kr 750,00 x 12 + mva

Kostnader

Innvilget tilskudd fra fylkesmannen

Godtgjøring feltarbeid/administrasjon

Kostnader minus godtgjørelse/administrasjon

Inntekt

kr 11250.00

kr 32770,00

kr 22500,001

kr 20250.00

kr 12520,00 kr 12520,00

kr 9980,00

Johansen Åge Grønnliveien 10 9800 Vadsø

Johnsen Jan Roger Ekkerøy 9800 Vadsø

Karlsen Ståle Kariel 9802 V.Jakobselv

Kristoffersen Arild Indre Kiberg 9960 Kiberg

Mikkelsen Jakob Kramvik 9960 Kiberg

Moe Bjørn Paddeby 9802 V.Jakobselv

Mo e Jørgen Paddeby 9802 V.Jakobselv

Nordbye/Pettersen Gretha/Vidar M. Sanddalen 9800 Vadsø

Robertsen Annaliisa Skallelv 9800 Vadsø

Rushfeldt Øystein Krampenes 9800 Vadsø

Skipnes Rolf Helge Salttjern 9800 Vadsø

Solstad Tore Indre Kiberg 9960 Kiberg

Støme Arnt Komagvær 9960 Kiberg

Søfting Bjørn Tore Skallelv 9800 Vadsø

Wiekstrøm Audun Kariel 9802 V. Jakobselv
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SAK 6:  REGNSKAP 2011 SAK  9: BUDSJETT 2012

Inntekter Budsjett Regnskap Note Budsjett
2011 2011 2012

Daniloff/Svane Trond/Gunn Inger Håbeth 9910 Bjørnevatn
Medlemskontingent 110000 76200 75000

Derås/Heimonen Frode og Maty Skrøytnes 9925 Svanvik
Støttekontingent 2000 0 0

Fagermo gartneri Skogfoss 9925 Svanvik
274000 274000 264000Rammetilskudd

Guvåg Øystein Skogfoss 9925 SvanvikKomm. tilskudd 80000 70000 1 70000

Andre tilskudd 70000 62163 2 25000
Høgsve Olav Skogfoss 9925 Svanvik

Prosjekttilskudd 0 0 250000
Johansen Ola Nordheim 9925 Svanvik

Refusjoner 10000 3089 3 3000
Johansen Svein Kobb foss 9925 Svanvik

Andre inntekter 60000 61260 4 60000
Kalliainen Arnstein Vaggetem 9925 Svanvik

Sum driftsinntekt. 606000 546712 747000
Kristoffersen/ Ulriksborg Henrik og Anne Sko gum 9925 Svanvik

Larsen Henry Ole Skrøytnes 9925 Svanvik
Utgifter

Mikkola Roy Neiden 9930 Neiden
Lønn fast ansatte 400000 377694 417000

Mikkola Trude Neiden 9930 NeidenLeid hjelp 0 0 0
Nilsen Villy Langvasseid 9910 BjørnevatnFeriepenger avsatt 48000 48858 60000

Pensjonsforsikring 35000 31348 35000
Pedersen Bjørge Karpdalen 9900 Kirkenes

Utjevn. pensj.fors. -1701
Rushfeldt/Beddari Eli og Roger Skrøytnes 9925 Svanvik

Forsikring 12000 11290 12000
Siverten Roald Neiden 9930 Neiden

Refusjon sykepenger 0 -41242
Svanhovd Bio forsk Jord & miljø 9925 Svanvik

Verneutstyr 0 0 Vonka Leif Karpdalen 9900 Kirkenes

Vedlikehold utstyr 2000 3199 3000 Wartiainen Daniel Neiden 9930 Neiden

Andre leiekostnader (prosjekt) 0 2812 Wosnitza Ulf og Lani Vintervo Ilen 9900 Kirkenes

Reiseutgifter 50000 40355 5 50000 Øverli Ivar Øverli 9925 Svanvik

Kontorhold 15000 36895 6 15000

Programvare årlig vedlikehold 0 1375 1500

Andre kontorkostnader 20000 16775 7 20000 Medlemmer Varde og Vadsø kommuner
Regnskap/revisjon 20000 23166 25000

Vidar Ekkerøy 9800 VadsøAastrøm
Kontormaskiner 0 0

Aronsen Jan Erik Postboks 35 9802 V.Jakobselv
Møter, markdager 10000 0

Davidsen Toni E Håvardsrud Markveien 23 9800 Vadsø
Prosjektutgifter 0 11250 8 175000 Eriksen Stig Barnengen 9800 Vadsø
Kurskostnader 10000 13485 15000 Friluftsmærra DA v. Elisabeth Lamøy Idrettsveien 42 9800 Vadsø
Kontingent NLR 23000 22560 23000 Gjølme Thorild Skallelv 9800 Vadsø
Styre 30000 19000 9 20000 Gundersen Ørjan Ekkerøy 9800 Vadsø
Andre kostnader 0 1073 Harila Hjalmar 9802 V. Jakobselv

Gebyrer 500 2171 2000 Harila Jon Petter Kariel 9802 V. Jakobselv

Tap på fordringer 15000 0 0 Ilstad Hilde Svingen 1 9800 Vadsø
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Medlemmer Sør-Varanger kommune

Buds'ett

Omløpsmidler

undefordrin er 30972
Andre fordrin er 3175
Bruks konto 34803

ø rentekonto 30905
foliokonto 15785
Skattetrekkonto 13962

andbruks vikar 49
Sum omlø smidler 408248

Regnskapet er ført av Tana Regnskapskontor.
Revisorer: John Øystein Jelti og Bjørn Ståle Johnsen
Revisjonsberetning legges frem på årsmøtet.

Pensjonspremiefondet
Pensjonspremiefondet skal ikke tas med i ballansen da dette
ikke er penger som ringen disponerer, men som kan brukes
til å betale forsikringspremie.

2012
747000
873500
126500

G'eld o e enka ital

ent e enka ital
everandør 'eld
ilskudd, Landbruksvikar

Sk Idi skatt
nnen ålø t kostnad
ålø ne lønnin er

Sk Idi ferie en er
G.eld til Kornkrossla et

rets Resultat
um 'eld o EK

38525

13918
216
7955

48858
1577

-65671
40824

Ko Ilstrøm Svein Oluf Masjok 9845 Tana

Lamøy Jon Torbakk 9845 Tana

Doallu Navet Holmesund 9845 Tana

Doallu Smavva DA FIolmesund 9845 Tana

Nilsen Viktoria/Arve Henrik Luftjokdalen 9845 Tana

Nilsen Gunvald Masjok 9845 Tana

Olsen Jan Steinar Alleknjarg 9845 Tana

Pedersen/Brenli Helga/Erik Vestertana 9845 Tana

Ravna Jan Ole Vestre Seida 9845 Tana

Riel/Saua Susanne og Kurt Gulbojok 9845 Tana

Rist Roger Brodin Bonakas 9845 Tana

Solberg Svein Søndre Luftjok 9845 Tana

Solheim Gård Bonakas 9845 Tana

Sottinen Seppo Alleknjarg 9845 Tana

Søderstrøm Gunnar Ivarjok 9845 Tana

Tana videreg. skole Rustefjelbma 9845 Tana

Trosten Nils Erik Holmesund 9845 Tana

Trosten Oskar/Ann Kathrin Holmesund 9845 Tana

Varsi Arvid og Annbjørg Sirma 9826 Sirma

Varsi Marit og Magnus Sirma 9826 Sirma

Varsi Nils Hjalmar/Marit 9826 Sirma

Westberg Roy og Jenny Ivarjok 9845 Tana

Wigelius Ottar Hillagurra 9845 Tana

Abrahamsen Morten Svanvik 9925 Svanvik

Ackermann Torhild Brattli 9910 Bjørnevatn

Andersen John Rødsand 9910 Bjørnevatn

Beddari Jan Bjørkmyr 9925 Svanvik

Bertheussen Arnt Inge Lanabukt 9900 Kirkenes

Christiansen Bjørn Neiden 9930 Neiden

Danielsen Pål og Ingrid Melkefoss 9925 Svan vik

2010 2011

Saldo inngående fond 01.01 10478 26

Dekning terminpremie -10478 -26

Tilført avkastning 26 69

Tilbakeført premie 0

Saldo 26 95
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INVENTARLISTE

Kontor Garasje

MEDLEMSLISTE NLR FINNMARK

Medlemmer Tana kommune

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9826 Sirma

9826 Sirma

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9826 S irma

9845 Tana

9826 Sirma

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-30

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 20/2012 06.06.2012

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 11/2012 Tana kommune - søknad om midler til siktrydding langs vegene
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