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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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Årsmelding landbruk 2011 for Tana kommune er en redegjørelse for virksomheten i 
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Tana, Nesseby, Berlevåg og Vardø kommuner.
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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 Se

lg
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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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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