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Ulf Ballo
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 46/2012 Godkjenning av innkalling

PS 47/2012 Godkjenning av saksliste
PS 48/2012 Godkjenning av protokoll fra 04.09.2012

PS 49/2012 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-
2016

2012/2386

PS 50/2012 Forslag til endring av forskrift om snøskuterløyper i 
Tana kommune, snøskuterløype 1 Leavvajohka -
Leavvajávri.

2012/1325

PS 51/2012 Rullering - Retningslinjer for primærnæringsfond 2012/2544

PS 52/2012 Trafikkforholdene i forbindelse med scooterløype 1 2012/2227
PS 53/2012 10/48 - pålegg om opprydding. 2011/1695

PS 54/2012 Referatsaker/Orienteringer - MLU 2012/6
RS 15/2012 Klage på vedtak om avslag på siktryddingsmidler 2012/1143

RS 16/2012 Lisensfelling av brunbjørn 2012 - Region 5, 6, 7 og 8 2012/2198
RS 17/2012 Tilbudsinnbydelse til kartlegging av utmarksutøvere 

og etablering av nettverk for utmarksutøvere i Tana
2010/2077

PS 46/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 46/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 25.10.2012 

Behandling

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.



Vedtak
Innkallinga godkjennes.

PS 47/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 47/2012  i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 25.10.2012 

Behandling

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sakslista godkjennes.

PS 48/2012 Godkjenning av protokoll fra 04.09.2012

Saksprotokoll saksnr. 48/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 25.10.2012 

Behandling

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Protokoll av 04.09.12 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll av 04.09.12 godkjennes.



PS 49/2012 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-2016

Saksprotokoll saksnr. 49/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 25.10.2012 

Behandling

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Tiltak i utmarksplanen som er foreslått gjennomført i perioden 2013 – 2016 må prioriteres.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tiltak i utmarksplanen som er foreslått gjennomført i perioden 2013 – 2016 må prioriteres.

PS 50/2012 Forslag til endring av forskrift om snøskuterløyper i Tana 
kommune, snøskuterløype 1 Leavvajohka - Leavvajávri.

Saksprotokoll saksnr. 50/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 25.10.2012 

Behandling

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

Tana kommune vedtar at det skal søkes til Fylkesmannen i Finnmark om endring av Løype 1 i 
forskrift om snøskuterløyper i Deanu gielda – Tana kommune, Finnmark § 1 av 09.04.2001. Det 
søkes om omlegging av Løype 1 slik at den i forskriften blir beskrevet som følgende:

Fra Tanaelva under Leavvajohka bru — langs Leavvajohka til Uhcaskáiddášjohka
munningen — langs Uhcaskáiddášjohka til Gussarohtu — videre til
Gálvagoahtemaroaivi — langs Ullotleahki over Ullotjávri til Leavvajávri.

Begrunnelse:
Snøskuterløype 1 Leavvajohka – Leavvajávri har nå i flere år blitt lagt om til dalføret sør for 
Leavvajohkdalen pga. sikkerhetsproblemer med isen på elva. Det er også oppdaget at den gamle 
løypetraséen, ifølge NVEs skredatlas, ligger innenfor merkede utløsningsområder for snøskred. 
Det at det er snakk om omlegging og ikke oppretting av en ny trasé tilsier at det er et reelt behov 
for å dekke transportbehov i området. Dette støttes også opp ved at samme trasé benyttes av 
Finnmarksløpet.

Vurderinger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12:
Det er innhentet informasjon fra Nordatlas og Naturbasen vedrørende omleggingen, jf. NML § 
8. Kommunen kan ikke se at det finnes noen vernede områder, fredede kulturminner/områder 
eller prioriterte/truede/vernede arter eller artsforekomster på eller ved traséen. 



Ca. 2/3 deler av den endrede løypetraséen vil gå over det som i dag er registrert som inngrepsfri 
natur. Den ligger likevel noe mindre innenfor registrert (INON) område for inngrepsfri natur 
enn hva den gamle løypetraséen gjør. Kommunen ser dette som positivt. 

I og med at løypetraséen skal brukes på vinterstid vil snølaget fungere som en buffer mellom 
mark og snøskuter. Snøen reduserer miljøforringelse av jordoverflaten og ansees derfor i dette 
tilfelle for å være en miljøforsvarlig teknikk og driftsmetode jf. NML § 12. Så fremt det 
eksisterer et snølag vil vilkårene i NML §§ 9 og 11 heller ikke være til hinder for omlegging til 
den nye traséen.

Kommunen mener at situasjonen med hensyn til markslitasje kommer til å forbli uforandret og 
at det ikke vil foreligge risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, jf. NML § 
10. 

Kommunen mener at reglene i Naturmangfoldloven i dette tilfellet ikke er til hinder for endring 
av forskrift om snøskuterløyper i Tana kommune, snøskuterløype 1 Leavvajohka - Leavvajávri.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak – Innstilling til kommunestyret:

Tana kommune vedtar at det skal søkes til Fylkesmannen i Finnmark om endring av Løype 1 i 
forskrift om snøskuterløyper i Deanu gielda – Tana kommune, Finnmark § 1 av 09.04.2001. Det 
søkes om omlegging av Løype 1 slik at den i forskriften blir beskrevet som følgende:

Fra Tanaelva under Leavvajohka bru — langs Leavvajohka til Uhcaskáiddášjohka
munningen — langs Uhcaskáiddášjohka til Gussarohtu — videre til
Gálvagoahtemaroaivi — langs Ullotleahki over Ullotjávri til Leavvajávri.

Begrunnelse:
Snøskuterløype 1 Leavvajohka – Leavvajávri har nå i flere år blitt lagt om til dalføret sør for 
Leavvajohkdalen pga. sikkerhetsproblemer med isen på elva. Det er også oppdaget at den gamle 
løypetraséen, ifølge NVEs skredatlas, ligger innenfor merkede utløsningsområder for snøskred. 
Det at det er snakk om omlegging og ikke oppretting av en ny trasé tilsier at det er et reelt behov 
for å dekke transportbehov i området. Dette støttes også opp ved at samme trasé benyttes av 
Finnmarksløpet.

Vurderinger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12:
Det er innhentet informasjon fra Nordatlas og Naturbasen vedrørende omleggingen, jf. NML § 
8. Kommunen kan ikke se at det finnes noen vernede områder, fredede kulturminner/områder 
eller prioriterte/truede/vernede arter eller artsforekomster på eller ved traséen. 

Ca. 2/3 deler av den endrede løypetraséen vil gå over det som i dag er registrert som inngrepsfri 
natur. Den ligger likevel noe mindre innenfor registrert (INON) område for inngrepsfri natur 
enn hva den gamle løypetraséen gjør. Kommunen ser dette som positivt. 

I og med at løypetraséen skal brukes på vinterstid vil snølaget fungere som en buffer mellom 
mark og snøskuter. Snøen reduserer miljøforringelse av jordoverflaten og ansees derfor i dette 



tilfelle for å være en miljøforsvarlig teknikk og driftsmetode jf. NML § 12. Så fremt det 
eksisterer et snølag vil vilkårene i NML §§ 9 og 11 heller ikke være til hinder for omlegging til 
den nye traséen.

Kommunen mener at situasjonen med hensyn til markslitasje kommer til å forbli uforandret og 
at det ikke vil foreligge risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, jf. NML § 
10. 

Kommunen mener at reglene i Naturmangfoldloven i dette tilfellet ikke er til hinder for endring 
av forskrift om snøskuterløyper i Tana kommune, snøskuterløype 1 Leavvajohka - Leavvajávri.

PS 51/2012 Rullering - Retningslinjer for primærnæringsfond

Saksprotokoll saksnr. 51/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 25.10.2012 

Behandling

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Endringer innen primærnæringene og nye satsingsområder tilsier endringer i gjeldende 
retningslinjer. MLU – utvalget ber om at det utarbeides bestemmelser som i større grad tar 
hensyn til næringsmessig mangfold og verdiskaping basert på de fornybare naturressurser i 
kommunen. Utvalget viser i den forbindelse blant annet til vedtatte utmarksplan og arbeidet med 
kommuneplanens handlingsdel.
Innen basisnæringene jordbruk, fiske og reindrift bør nyskaping, bedriftsutvikling og 
rekruttering prioriteres.
Utvalget ber rådmannen utarbeide konkrete forslag til endrede retningslinjer for 
primærnæringsfondet i tråd med dette og innkomne innspill til neste møte i MLU.

Tillegg:

Årets søknader til primærnæringsfondet blir behandlet etter gjeldende retningslinjer.

Forslag fra Laila Hagalid Berntsen (SP): 

Innspill til kommunen på Primærnæringsfondets retningslinjer

Nydyrking som eget punkt med sats 2.000,- kr/daa.

Tidligere dyrket mark eget punkt m/sats lavere enn nydyrking, f.eks 800,- kr/daa.

Begrunnelse:

Nydyrking innebærer en meget høyere innsats og kostnad for å få gjennomført.

Store trær
Mye stein



Større røtter
Planering
Evt. drenering

Opparbeiding: Fjerne tuer, småtrær evt. drenere.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Endringer innen primærnæringene og nye satsingsområder tilsier endringer i gjeldende 
retningslinjer. MLU – utvalget ber om at det utarbeides bestemmelser som i større grad tar 
hensyn til næringsmessig mangfold og verdiskaping basert på de fornybare naturressurser i 
kommunen. Utvalget viser i den forbindelse blant annet til vedtatte utmarksplan og arbeidet med 
kommuneplanens handlingsdel.
Innen basisnæringene jordbruk, fiske og reindrift bør nyskaping, bedriftsutvikling og 
rekruttering prioriteres.
Utvalget ber rådmannen utarbeide konkrete forslag til endrede retningslinjer for 
primærnæringsfondet i tråd med dette og innkomne innspill til neste møte i MLU.

Tillegg:

Årets søknader til primærnæringsfondet blir behandlet etter gjeldende retningslinjer.

Forslag fra Laila Hagalid Bertsen (SP): 

Innspill til kommunen på Primærnæringsfondets retningslinjer

Nydyrking som eget punkt med sats 2.000,- kr/daa.

Tidligere dyrket mark eget punkt m/sats lavere enn nydyrking, f.eks 800,- kr/daa.

Begrunnelse:

Nydyrking innebærer en meget høyere innsats og kostnad for å få gjennomført

Store trær
Mye stein
Større røtter
Planering
Evt. drenering

Opparbeiding: Fjerne tuer, småtrær evt. drenere.



PS 52/2012 Trafikkforholdene i forbindelse med scooterløype 1

Saksprotokoll saksnr. 52/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 25.10.2012 

Behandling

Rådmannen orienterte om saken.

Votering

Vedtak

Saken tas til orientering.

PS 53/2012 10/48 - pålegg om opprydding.

Saksprotokoll saksnr. 53/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 25.10.2012 

Behandling

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

MLU gir frist for fjerning og opprydding av trematerialer og andre gjenstander til 31.12.2012, 
dersom dette ikke er utført innen frist, gis rådmannen fullmakt til å fatte vedtak om tvangsmulkt 
på kr. 12.000,- og i neste omgang utføre fjerning/opprydding på Hjalmar Hansens regning.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

MLU gir frist for fjerning og opprydding av trematerialer og andre gjenstander til 31.12.2012, 
dersom dette ikke er utført innen frist, gis rådmannen fullmakt til å fatte vedtak om tvangsmulkt 
på kr. 12.000,- og i neste omgang utføre fjerning/opprydding på Hjalmar Hansens regning.

PS 54/2012 Referatsaker/Orienteringer - MLU

Saksprotokoll saksnr. 54/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 25.10.2012 

Behandling

Følgende saker ble referert:



RS 15/2012  Klage på vedtak om avslag på siktrydding
RS 16/2012  Lisensfelling av brunbjørn 2012 – Region 5,6,7 og 8
RS 17/2012  Tilbudsinnbydelse til kartlegging av utmarksutøvere og etablering av nettverk for 
utmarksutøvere i Tana

Votering

Vedtak

Sakene ble tatt til orientering.

RS 15/2012 Klage på vedtak om avslag på siktryddingsmidler

RS 16/2012 Lisensfelling av brunbjørn 2012 - Region 5, 6, 7 og 8

RS 17/2012 Tilbudsinnbydelse til kartlegging av utmarksutøvere og 
etablering av nettverk for utmarksutøvere i Tana


