
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget
Møtested: Møterom, 2. etg., Bygg - og anleggsavdelingen
Dato: 28.11.2012
Tidspunkt: 10:00

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

21.11.2012

Ulf Ballo
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 55/2012 Godkjenning av innkalling
PS 56/2012 Godkjenning av saksliste

PS 57/2012 Godkjenning av protokoll fra 25.10.2012
PS 58/2012 Møteplan 2013 - Miljø-, landbruks og utmarksutvalget 2012/2706

PS 59/2012 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 (til MLU) 2012/2228
PS 60/2012 Arcitc Trail snøscooterløype Tana - Nesseby. Nytt 

alternativ.
2011/2904

PS 61/2012 Kommunal viltforvaltning 2012/249

PS 62/2012 Revidering av kommunale målsettinger for elgbestanden 
i Tana (bestandsplanperioden 2011-2014).

2010/1983

PS 63/2012 Lokalisering av rovviltkontakt 2012/2542
PS 64/2012 Rullering - Retningslinjer for primærnæringsfond -

utsatt fra Miljø-, landbruks- og utmarksutvalgets møte 
25.10.2012.

2012/2544

PS 65/2012 Søknad om tilskudd fra primærnæringsfond til kjøp av 
melkekvote - Tormod Nilsen

2012/2761

PS 66/2012 Søknad om tilskudd fra primærnæringsfond til kjøp av 
melkekvote - Mari Trosten

2012/2760

PS 67/2012 Søknad om tilskudd fra primærnæringsfond til kjøp av 
melkekvote- Harald Persen

2012/2756

PS 68/2012 Søknad om tilskudd fra primærnæringsfond til 
nydyrking - Roy E. Westberg

2012/2780

PS 69/2012 Nina Evjen Anthi - søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet - generasjonsskifte - kjøp av 
gårdsbruk på eiendom gbnr 7/3 m fl.

2012/70

PS 70/2012 Søknad om tilskudd fra primærnæringsfond til 
tilleggsnæring - Per A. Holm

2012/2771

PS 71/2012 Søknad om tilskudd fra primærnæringsfond til økt 
kraftforsyning - Markus Heiberg

2012/927

PS 72/2012 Cecilie Hansen - søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet - kjøp av buskap/oksekalv

2012/2738

PS 73/2012 Øystein Dahl - Søknad om tilskudd til kjøp av fiskebåt 2012/2221

PS 74/2012 Rein Fisk AS - Søknad om tilskudd til fiskefartøy 2012/2770
PS 75/2012 Killi Fisk - Søknad om tilskudd til kjøp av fiskefartøy 2012/2793

PS 76/2012 Referatsaker/Orienteringer - MLU 2012/6
RS 18/2012 Høring av revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 8 2012/1997
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PS 55/2012 Godkjenning av innkalling

PS 56/2012 Godkjenning av saksliste

PS 57/2012 Godkjenning av protokoll fra 25.10.2012



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/2706-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 58/2012 28.11.2012

Møteplan 2013 - Miljø-, landbruks og utmarksutvalget

Vedlegg
1 Forslag til møteplan 2013

Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger
MLU setter selv opp en møteplan for 2013. 

Forhold en bør ta hensyn til er møter i andre hovedutvalg, formannskap og kommunestyre. 
Dersom mulig så bør en også velge en fast møtedag for møtene. I 2012 har OKU tirsdager, HOU 
onsdager og FSK/KST torsdager. Det er ikke noe i veien for at MLU kan ha møter enten 
tirsdager eller onsdager i andre uker enn når OKU og HOU har sine møter. Torsdager er fast 
møtedag for FSK og KST. Andre hensyn å ta er at MLU kan ha innstillingssaker til 
kommunestyre. For at innstillinger fra MLU skal følge selve innkallingen til kommunestyret, så 
bør møte holdes minimum 9 dager før KST-møte. MLU bør også sette opp et møte før FSK gir 
sin budsjettinnstilling til kommunestyret i des. 2013. 

I 2013 er det stortings- og sametingsvalg og det anbefales at det ikke avholdes møter i perioden 
fra uke 35 og til og med uke 38 (26.august – 20. september). Dette med begrunnelse i at 
politiske sekretærer er opptatt med planlegging, gjennomføring og etterarbeid med valget. Tana 
kommune er også opptellingskommune i Østre valgkrets for sametingsvalget, og har mange 
oppgaver en god tid etter at selve valgdagen er over. 

Formannskapet vil i møte 29.11.12 vedta møteplan for FSK og KST. Et utkast på møteplan for 
FSK og KST er vedlagt. 
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Vurdering
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M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S

1 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 9 1 2 3

2 7 8 9 10 11 12 13 6 4 5 6 7 8 9 10 10 4 5 6 7 8 9 10

3 14 15 16 17 18 19 20 7 11 12 13 14 15 16 17 11 11 12 13 14 15 16 17

4 21 22 23 24 25 26 27 8 18 19 20 21 22 23 24 12 18 19 20 21 22 23 24

5 28 29 30 31 9 25 26 27 28 13 25 26 27 28 29 30 31

M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S

14 1 2 3 4 5 6 7 18 1 2 3 4 5 22 1 2

15 8 9 10 11 12 13 14 19 6 7 8 9 10 11 12 23 3 4 5 6 7 8 9

16 15 16 17 18 19 20 21 20 13 14 15 16 17 18 19 24 10 11 12 13 14 15 16

17 22 23 24 25 26 27 28 21 20 21 22 23 24 25 26 25 17 18 19 20 21 22 23

18 29 30 22 27 28 29 30 31 26 24 25 26 27 28 29 30

M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S

27 1 2 3 4 5 6 7 31 1 2 3 4 35 1

28 8 9 10 11 12 13 14 32 5 6 7 8 9 10 11 36 2 3 4 5 6 7 8

29 15 16 17 18 19 20 21 33 12 13 14 15 16 17 18 37 9 10 11 12 13 14 15

30 22 23 24 25 26 27 28 34 19 20 21 22 23 24 25 38 16 17 18 19 20 21 22

31 29 30 31 35 26 27 28 29 30 31 39 23 24 25 26 27 28 29

40 30

M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S

40 1 2 3 4 5 6 44 1 2 3 48 1

41 7 8 9 10 11 12 13 45 4 5 6 7 8 9 10 49 2 3 4 5 6 7 8

42 14 15 16 17 18 19 20 46 11 12 13 14 15 16 17 50 9 10 11 12 13 14 15

43 21 22 23 24 25 26 27 47 18 19 20 21 22 23 24 51 16 17 18 19 20 21 22

44 28 29 30 31 48 25 26 27 28 29 30 52 23 24 25 26 27 28 29

Oppdatert 21.nov 2012 1 30 31

Deanu gielda -Tana kommune politiske organ

Kommunestyret(KST): 21.feb., 18 apr, 20.juni, 10.okt., 14.nov., 18.des.

Formannskapet(FSK): 7.feb., 7.mars, 4. april 23.mai, 6.juni, 15.aug., 9,sept(valgstyret) 26.sept., 31.okt., 28.nov, 4 des. 

Fast utvalg for plansaker (FUP): avholdes i fb med FSK møter

Administrasjonsutvalget(ADU): avholdes i fb med FSK møter etter nærmere innkalling

Kontrollutvalget: 

Disputvalg: 

Ungdomsrådet: 

Miljø, Landbruk og utmarksutv. (MLU): 

Helse og omsorgsutvalget(HOU): 

Oppvekst og kultur utvalget(OKU): 

Adm organ

Kontaktm. Pol/adm ledelse:

Arbeidsmiljøutvalg(AMU):

Ledermøte(LM): holdes som hovedregel siste tirsdag i måneden

Finnmark fylkeskommunens møteplan 2013

Fylkestinget: 20-21.mars, 12.-13.juni, 23.-24.okt., 11.-12. des.

Fylkesutvalget: 12.feb., 19.mars, 21.mai, 11.juni, 17.sept., 22.okt., 26.nov., 10.des.

Kompetanseutvalget: 20.-21.feb., 14.-15.mai, 24-25.sept., 19.-20.nov.

KNS utvalget: 13.februar., 22.-23.mai, 11.sept., 13.-14.nov.

Sametingets møteplan 2013:

Sametingets Komité og plenum: 25.februar - 1 mars, 22.-26. april, 3.-7. juni, 2.-6. desember

Kommunenes sentralforbund KS

Fylkesstyremøter: , 17.jan., 20.mars , 29,-30 mai (Felles), 19. sept.

Strategikonf. og fylkesmøte 26-27 feb.(Alta),. Fylkesmøte Nordnorge 10-11 april (Tromsø)

KS Kommunedagene og ordfører konferanse 2013: 23-25.april. Høstkonferansen 2013, 16-17 oktober

Øst-Finnmark regionråd

Regionrådsmøte(r):  4-5. februar (Kirkeneskonferansen 5-6 februar), 

Styremøter:

Møteplan 2013  Deanu gielda - Tana Kommune

OKTOBER NOVEMBER

JANUAR FEBRUAR

APRIL MAI

JULI AUGUST

MARS

JUNI

DESEMBER

SEPTEMBER
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 150

Arkivsaksnr: 2012/2228-11

Saksbehandler: Sissel Marie Saua

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 59/2012 28.11.2012

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 (til MLU)

Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger
Rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 legges fram for MLU for evt. 
uttalelse. 

Hele saksutredningen med budsjettvedlegg finner man i formannskapets innkalling til møte 
29.11.2012, PS 159/2012. 
Link: http://www.tana.kommune.no/moeteinnkallinger-2012.5029474-202421.html

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01

Arkivsaksnr: 2011/2904-21

Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 60/2012 28.11.2012

Arctic Trail snøscooterløype Tana - Nesseby. Nytt alternativ.

Vedlegg
1 Høringsvar Statens vegvesen
2 Høringsuttalelse - løypetrasé opp fra Tanaelva ved Skiippagurra

Rådmannens forslag til vedtak

Arbeidet med etablering av snøscooterløype Arcitc Trail fra løype 9 Tanaelva til Nesseby 
kommunegrense avsluttes.

Begrunnelse:
Kommunen har vurdert mulige alternativer i en periode fra november 2000 til november 2012 
uten at det er oppnådd enighet med nødvendig involverte parter om noen av alternativene.

Saksopplysninger
Saken gjelder løypetilknytning mellom kommunene Tana og Nesseby og mulig løypetrasé opp 
fra Tanaelva.

Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) vedtok i møte den 06.06.2012, saksnr. 32/2012, 
følgende
Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Miljø- landbruks- og utmarksutvalget anbefaler alternativ Skiippagurra og oversender saken til
kommunestyret for vedtak.

Saken ble behandlet i Kommunestyret den 21.06.2012, saksnr. 54/2012, som fattet følgende
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Vedtak
Kommunestyret vedtar alternativ Skiippagurra.
Det opparbeides en bredere veiskulder langs kommunal veg før traseen åpnes i boligfeltet
(Skiippagurraveien).

I brev av 29.08.2012 fra Fylkesmannen i Finnmark fikk kommunen tilbakemelding på sin 
søknad om løypetrasé opp fra Tanaelva ved Skiippagurra. Fylkesmannen orienterer om at 
løypetraséen, i henhold til forvaltningslovens § 37, må sendes på høring før en endring av 
løypeforskriften eventuelt kan godkjennes.

På bakgrunn av Fylkesmannens krav ble løypetrasé Skiippagurra sendt på høring den 
12.09.2012 til:
Finnmark Fylkeskommune v/areal- og kulturvernavd.
Sametinget v/miljø- og kulturvernavd.
Statens Vegvesen Region nord
Reindriftsforvaltningen for Øst-Finnmark
Reinbeitedistrikt 7
Seidafjellet hytteforening
Skipagurra bygdelag
Det foregikk også en åpen høring gjennom kommunens hjemmeside.

Kommunen mottok følgende merknader:

Skiippagurra bygdelag
Bygdelaget er fornøyde med at det er planlagt bredere veiskulder langs Skiippagurraveien for å 
unngå scootertrafikk på veien.
De er derimot fortsatt bekymret for skolebarna som venter på skolebussen ved 
Skiippagurraveien og ber om at det blir satt opp et buss-skur slik at av- og påstigning kan skje 
på et bestemt sted. De mener dette vil være tryggere for alle parter.

Statens Vegvesen Region nord
Ved scooterløypers kryssing av offentlig veg legger Statens Vegvesen flere vilkår til grunn. De 
opplyser i sin uttalelse at løypekryssingen som er foreslått, etter deres syn, ikke tilfredsstiller 
vilkår 1.b. som stiller et krav om at det skal være fri sikt over 0,5 m høyde over i minst 70 meter 
på begge sider av kryssingen.

Statens Vegvesen bemerker at krysningspunktet over FV895 slik foreslått skjer tett opp mot 
krysset til E6. Fartsgrensen her er 60 km/t og krever full oppmerksomhet fra bilfører. En 
scooterløypekrysning vil kunne komplisere krysset ytterligere.

De bemerker også at vegen har rekkverk hele veien inn i krysset og at det vinterstid vil dannes 
brøyteskavler som forverrer sikten ytterligere. For en scooterfører vil det spesielt kunne bli 
vanskelig å ha oversikt på om det kommer biler fra E6 fra Tana bru som skal inn på Fv. 895, 
selv om krysset vil føre til at farten på stedet vil være forholdsvis lavere enn 60 km/t.

Statens Vegvesen anbefaler ikke at løypas kryssing skjer så nært opp mot vegkrysset til E6 og 
ber derfor Tana kommune om å se på løsninger for krysningspunkt lengre fra vegkrysset og som 
overholder alle vilkårene som settes for scooterløypers kryssing av offentlig veg.

Side 10



Vurdering
Det har tidligere vært prøvd ut andre traséalternativer i Skiippagurra/Suohpanjarga. Disse 
alternativene har gått over privat eiendom og det har ikke lykkes å få grunneiertillatelse til dette.
Siste foreslåtte alternativ i Skiippagurra ble derfor lagt mest mulig på kommunal eiendom. 
Rådmannen anser det derfor ikke som mulig å få til andre alternative traséer over private 
eiendommer i Skiippagurra lenger unna vegkrysset til E6.

Rådmannen konkluderer med at det ikke har lykkes å få etablert en trasé fra løype 9 Tanaelva til 
kommunegrense Nesseby over Skiippagurra.

Kommunen har vurdert mulige alternativer i en periode fra november 2000 til november 2012 
uten at det er oppnådd enighet med nødvendig involverte parter om noen av alternativene.
Alternativer som har vært vurdert i denne perioden er:
 Alleknjarg
 Korselva
 Mesta
 Skiipagurra v/Ny pumpestasjon og Helander
 Suohpanjarga 1. (Tobiassen)
 Suohpanjarga 2. (Tapio)
 Tanabru (øst)
 Luftjokdalen

Rådmannen vurderer det pr. dags dato for å ikke være realiserbart med løypetilknytning fra 
løype 9 Tanaelva til Nesseby kommunegrense. På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at 
saken avsluttes. Det vil følgelig ikke bli noen Arctic Trail snøscooterløype fra Tana til Nesseby.
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Deanu gielda — Tana kommune
Utviklingsavdelingen
Saksbehandler Ida Martine S. Nilsen
Deres ref.: 2011/ 2904

Skiippagurra bygdelag
v/ Haldis Helander Seppola
Skiippagurra
9845 Tana

Horing  — løypetrasé opp fra Tanaelva ved Skiippagurra

Med vennlig hilsen
JQf

Haldis Helander Seppola
Leder

Skiippagurra, 04.10.12

Skiippagurra bygdelag/ Skiippagurra gilisearvi har på styremøtet 25.09.2012 behandlet saken
om løypetraseen.

Bygdelaget forstår at den foreslåtte traseen er den beste løsningen. Vi er fornøyde med at det
er planlagt en bredere veiskulder langs Skiippagurraveien for å unngå at scootertrafikken skjer
på veien.

Vi er derimot fortsatt bekymret for skolebarna som venter på skolebussen ved
Skiippagurraveien/ kommunens eiendom 37/136. Vi ber om at det blir satt opp et buss-skur
der, slik at på- og avstigning til/ fra bussen kan skje på et bestemt sted. Dette vil være tryggere
for alle parter.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K40

Arkivsaksnr: 2012/249-2

Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 61/2012 28.11.2012

Kommunal viltforvaltning

Vedlegg
1 Fallvilt 2009-2012 diagram

Rådmannens forslag til vedtak
MLU tar saken til orientering.

Saksopplysninger
Rådmannen legger opp til en oppsummering av året som har vært innenfor den kommunale 
viltforvaltningen.

Det vil bli orientert om:
 Ettersøkslagets arbeid
 Fallvilt statistikken (vedlegg)
 Skadeskyting under elgjakta
 Ny hjorteviltforskrift
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Figur 1. Antall fallvilt av elg og rådyr i Tana kommune (1.1.2009-08.11.2012) fordelt på årsak. Kilde:  
Hjorteviltregisteret (www.hjortevilt.no). 

Figur 2. Antall fallvilt av rådyr i Tana kommune (1.1.2009-08.11.2012) fordelt på årsak. Kilde:  
Hjorteviltregisteret (www.hjortevilt.no).
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K46

Arkivsaksnr: 2010/1983-35

Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 62/2012 28.11.2012

Revidering av kommunale målsettinger for elgbestanden i Tana 
(bestandsplanperioden 2011-2014).

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune fastsetter følgende framdriftsplan for arbeidet med revisjon av kommunale 
målsettinger for utvikling av elgbestanden (i henhold til hjorteviltsforskriften av 2012, § 3 og 
19): 

 9. januar 2013: Folkemøte om målsettinger for elgforvaltningen i Tana kommune. 

 Medio januar 2013: Saken behandles i MLU og vedtak oversendes 
Finnmarkseiendommen

 Innen medio februar 2013: Finnmarkseiendommen (FeFo) foretar endringer i 
bestandsplanen for elg i Finnmark (2011-2014) 

 Medio februar 2013: FeFo avholder bestandsplanmøte med brukergruppene og forslag til 
elgkvoter for 2013 legges fram. 

 Innen utgangen av februar 2013: Tana kommune behandler endringer i gjeldende 
bestandsplan, og Finnmarkseiendommen fastsetter kvote for 2013 i henhold til de 
kommunale målsettingene. 

 Innen 1. april: FeFo kunngjør frist for søknad om elgjakt for 2013. 

Saksopplysninger
Tana kommune har godkjent bestandsplanen for elg i Finnmark 2011-14 (vedtak i viltnemnda
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den 22.03.2011 (sak 12/2011). Til grunn for dette ligger fastsatte målsettinger for
elgforvaltningen for årene 2011-14 (sak 9/2010, møte den 14.12.2010), som er oversendt
Finnmarkseiendommen. Hovedmålsettinger var følgende:

” Elgbestanden i Tana skal reduseres i planperioden 2011-14, sett i forhold til
bestandsstørrelsen i 2010. Det skal foretas en reduksjonsavskytning som stabiliserer
bestandens størrelse på nivå med referanseåret 2002”.

I tillegg var det fastsatt en rekke delmål med egne parametre med utgangspunkt i året 2002, som
er vist i tabell 1.1. nedenfor. I forbindelse med planen ble det gitt en fellingstillatelse til FeFo på
1200 valgfrie dyr for hele planperioden (sak 12/2011). I punkt 3 i vedtaket er det fastsatt at:

”Tana kommune forutsetter at fellingskvoten og fordelingen av kvoter på ulike typer dyr
justeres årlig med bakgrunn i det faktiske jaktuttaket, vurdert opp mot de kommunale
delmålene for sett-elg indeksen og slaktevekter. Ved vesentlige endringer i totaltallet for
det årlige uttaket og uttaket i forhold til målprofilen, skal det foretas en ny kommunal
behandling etter hjorteviltforskriften § 14.

Etter den nye hjorteviltforskriften fra 2012 § 19 kan kommunen trekke godkjenningen av 
bestandsplanen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved ”vesentlige uforutsette endringer i 
bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i 
forhold til årlig planlagt avskytning i antall, kjønn eller alder”. 

Tabell 1.1. Målsettinger for elgforvaltningen i Tana kommune.

Mål-parameter Tilstand i 2010 Mål for perioden 
2011-2014

Status etter 
jakta 2011

Status etter 
jakta 2012

Sett-elg per 
jegerdagsverk

0,85 0,6 0,52 Ikke klart

Jaktuttak per år 220 dyr Økt avskytning 199 dyr 217 dyr
Sett ku per okse 1,2 1,2 0,97 Ikke klart
Slaktevekt for kalv 57 kg 67 kg 60 kg? Ikke klart
Slaktevekt for 
kvige

119,5 kg 125 kg 120 kg? Ikke klart

Slaktevekt ungokse 116,2 127 kg 120 kg? Ikke klart
Sett kalv per ku 0,75 0,75 0,74 Ikke klart
Sett kalv per 
kalvku

1,33 1,33 1,23 Ikke klart

Andel ku med kalv 57 57 58 Ikke klart

Boks 1: Oppsummering av resultater i tabell 1.1.
Målsettingen knyttet til sett-elg på 2002-nivå er oppnådd. Bestandens størrelse er allerede
redusert tilsvarende referanseåret 2002, som var planens hovedmålsetting
Dette er foretatt med kvoter noe under det planlagte nivået (220 i 2010, 199 i 2011).
Andelen okser i bestanden er lavere enn målsettingene.
Målene for slaktevektene er ikke nådd, men utviklingen er positiv og måloppnåelse innen
rekkevidde i løpet av perioden.
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Vurdering
I etterkant av elgjakten må det hvert år foretas en vurdering av hvordan elgbestanden utvikler 
seg i forhold til de kommunale målsettingene. 

Tallene for sett-elg indekser for 2012 er ikke klar enda, men allerede i 2011 viste disse 
grunnlagstallene at de kommunale målsettingene var oppnådd (se tabell 1.1 nedenfor og boks 1). 
Etter hjorteviltforskriftens § 18 kan kommunen da trekke fellingstillatelsen for resten av 
planperioden tilbake.

I praksis er kommunen uten målsettinger for elgforvaltningen for perioden fram mot 2014, 
uavhengig av resultatene fra 2012-jakten.

Dette innebærer at det nå er behov for: 

1. Ny fastsettelse av kommunale mål for elgforvaltningen (etter hjorteviltsforskriften av 
02.10.2012 § 3).  Hovedproblemstilling er om elgbestanden skal reduseres ytterligere 
eller stabiliseres i årene 2013-2014. 

2. Revidering av kap 2.2. og 3.3 om delbestand Tana i bestandsplanen for elg i Finnmark 
(2011-2014)  med bakgrunn i reviderte kommunale målsettinger. 201

Finnmarkseiendommen er som grunneier ansvarlig for bestandsplanleggingen etter pkt. 2, men 
utfører denne med bakgrunn i de kommunale målene som skal fastsettes etter punkt 1. 

MLU bes nå ta stilling til den videre prosessen for fastsetting av nye målsettinger. 

Rådmannen foreslår at det avholdes et folkemøte i januar for å drøfte revideringen av de 
kommunale målsettingene: Skal elgbestandene reduseres ytterligere eller stabiliseres? Resultater
med hensyn til målprofil, sett-elg, slaktevekter m.m etter 2012-jakten legges fram i møtet, 
sammen med fallvilt data og annen informasjon. Møtedeltakerne får komme med sine innspill til 
videre behandling. 

Saken behandles deretter i politiske organer (MLU), og vedtak sendes videre til 
Finnmarkseiendommen (FeFo) som reviderer bestandsplanen og fastsetter en kvote for 2013 
som er innenfor de nye målsettingene. 

Forslag til tidsplan: 

 9. januar 2013: Folkemøte om målsettinger for elgforvaltningen i Tana kommune. 
 Medio januar 2013: Saken behandles i MLU og vedtak oversendes 

Finnmarkseiendommen
 Innen medio februar 2013: Finnmarkseiendommen (FeFo) foretar endringer i 

bestandsplanen for elg i Finnmark (2011-2014) 
 Medio februar 2013: FeFo avholder bestandsplanmøte med brukergruppene og forslag til 

elgkvoter for 2013 legges fram. 
 Innen utgangen av februar 2013: Tana kommune behandler endringer i gjeldende 

bestandsplan, og Finnmarkseiendommen fastsetter kvote for 2013 i henhold til de 
kommunale målsettingene. 

 Innen 1. april: FeFo kunngjør frist for søknad om elgjakt for 2013. 

Det er knappe tidsfrister i denne prosessen. Årsaken til dette er at datagrunnlaget fra årets jakt 
ikke er klart før 15. desember, samt at grunneieren må foreta utlysning av elgjakten på våren 
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innen 1.april for kunne komme i mål med forarbeidet innen jaktstart på høsten. Kommunens 
prosess med hensyn til å revidere målsettinger må derfor foretas i tidsrommet januar- mars 2013. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K47

Arkivsaksnr: 2012/2542-4

Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 63/2012 28.11.2012

Lokalisering av rovviltkontakt

Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunen søker fylkesmannen om lokalisering av prosjektstilling for fylkesmannens 

rovviltforvaltning til Tana. 
2. Det forutsettes at fylkesmannen fullt ut dekker lønn, sosiale kostnader, husleie og 

administrajonsutgifter for stillingen  og i tillegg betaler kommunen nødvendig overhead 
for arbeidsgiverrollen.

Saksopplysninger
Fylkesmannen har i brev av 9.10.2012 redegjort for ”videreføring av aktiviteter etter Leve i 
Natur prosjektet – kommunens rolle i fortsettelsen av tiltakene i Finnmark 2012 – 2015”. Se 
eget vedlegg.

Vurdering
Rovviltforvaltningen er en statlig oppgave som er delegert til fylkesmannen og de regionale 
rovviltnemndene som har politisk oppnevnte medlemmer. Kommunene har ingen myndighet i 
rovviltforvaltningen. 

Fylkesmannen og rovviltnemnda for Troms og Finnmark har hatt et 3-årig prosjekt som de 
ønsker å videreføre ved å lokalisere 2 prosjektstillinger i Finnmark for perioden 2013 – 2016.
De inviterer kommunene til å konkurrere om å få stillingene lokalisert og uttrykker ønske om 
mulig samlokalisering med to landbrukskontor. ”Stillinger opprettes etter tilskudd via 
forebyggende og konfliktdempende tiltak fra Fylkesmannen til kommune, hvor kommunen 
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rapporterer til Fylkesmannen. Kommunen vil stå som arbeidsgiver, og finansiering kommer fra  
forebyggende og konfliktdempende tiltaksmidler som Fylkesmannen disponerer.
Rovviltnemnda har gitt føringer på bruken av disse midlene og vil satse på dette prosjektet.
Fylkesmannen vil i nært samarbeide med Rovviltnemnda være oppdragsgiver og
premissieverandør for prosjektet. Målsetning om hva som skal gjennomføres årlig per
område defineres i oppdragsbrev fra styringsgruppa til FM og til kommunes prosjektansatte
på bakgrunn av styringsmøte.” Fylkesmannen skriver videre at ”En slik organisering vil fordre 
et nært samarbeid mellom kommunen ved prosjektansatte og Fylkesmannen om prioritering av 
oppgaver i det daglige. De to prosjektansatte i kommunene vil også ved behov kunne 
samarbeide om tiltak.” og at ”Prosjektarbeider vil ha nært samarbeid med Fylkesmannen, og vil 
ha en "gjennomføringsrolle" i sitt område av fylket, det vil bli gitt definerte oppdrag på tiltak 
som skal gjennomføres områdevis per periode, hvor det rapporteres årlig eller per halvår.”

Invitasjonen fra fylkesmannen innebærer ingen myndighetsoverføring til kommunen. 
Kommunen er heller ikke utsett å skulle ha noen rolle i prosjektorganisasjonen. Det vil være 
prosjektlederen alene som gjennom sitt ansettelsesforhold i kommunen kommer til å 
representere kommunen i samarbeidet med fylkesmannen og rovviltnemnda. Prosjektlederen vil 
heller ikke ha noen rapporteringsplikt til kommunen. Kommunens rolle vil utelukkende være 
arbeidsgiverrollen. 

Rådmannen mener det er viktig å påse at et eventuelt samarbeid med fylkesmannen i dette 
tilfellet ikke påfører kommunen ekstra kostnader. Kravert må være at fylkesmannen dekker 
kostnadene forbundet med lokaliseringen av stillingen i kommunen fullt ut. Det vil måtte 
innebære at fylkesmannen dekker årslønn + sosiale kostnader (feriepenger, ev. 
arbeidsgiveravgift, yrkesskadeforsikring, pensjonskostnader, sykefravær) + husleie og 
administrative utgifter. De sosiale kostnadene utgjør normalt 30-40% av beregnet årslønn. I 
tillegg bør det forutsettes en godtgjørelse til arbeidsgiver på 10 % av årslønn i form av overhead.
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FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÅRKKU FYLKKAMÅNNI
Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat

Landbrukskontor i Finnmark
v/ Adresseliste

Deres ref Deres dato

Saksbehandler/dimkte telefon: Geir Østereng - 78 95 03 59

Vår ref
Sak 2008/4106
Ark 434.21

Vår dato
09.10.2012

Om videreføring av aktiviteter etter Leve i Natur prosjektet -
kommunens rolle i fortsettelsen av tiltakene i Finnmark 2012 - 2015

Leve i Natur/Eallit Luonddus prosjektet er et 3 — årig prosjekt som startet i 2009 og som
avsluttes i 2012. Prosjektet har vært rettet mot utfordringene knyttet til rowilt, beitedyr og
samfunn i Troms og Finnmark. Beitenæringene er primære målgrupper for prosjektet.

Hovedmålsetningen i prosjektet har vært å bidra til å gjennomføre målsetningene i
forvaltningsplanen for store rovdyr i region 8 (Troms og Finnmark). I dette inngår å
kontrollere utbredelsen av rowilt, sikre effektivt uttak av rovdyr som gjør skade, redusere tap
av sau og rein på utmarksbeite, samt øke kunnskapen og sikre lokal medvirkning i
rowiltforvaltningen samt formidle kunnskap og erfaring.

Prosjektet har blant annet organisert regionale skadefellingslag, og i tillegg kurset lokale
jegere for å kunne være effektive i ordinær jakt. Det er en utfordring  å nå  målsetningene om
å regulere jerve-, gaupe-, bjørne- og ulvebestanden ved ordinær jakt. Interessen for
rowiltjakt er i økning blant befolkningen i noen kommuner, men i mange kommuner er
interessen fortsatt lav.

Or aniserin av Leve i Natur ros'ektet i 2009 - 2012
Prosjektet har hatt 3 ansatte, hvorav en prosjektansatt i Finnmark, og to i Troms
(prosjektleder og en prosjektansatt). I prosjektperioden er det gjort mange erfaringer, som
man kan bygge videre på. Prosjekteier har vært Fylkesmennene, Fylkeskommunene,
Rovviltnemnda og Sametinget. I styringsgruppen har sauedrift og reinnæring samt
prosjekteierne vært representert.

Or aniserin av aktiviteter videre i n ros'ekt i Finnmark 2013 -2016
Rowiltnemnda ønsker å videreføre en rekke av tiltakene som har vært igangsatt i Leve i
Naturprosjektet, for å oppnå målsetningen i forvaltningsplanen av store rovdyr i region 8.
Prosjekteier blir Rovviltnemnda og Fylkesmannen ved landbruks- og miljøvernavdelingen.
Beitenæringene og andre interesserte inviteres til å delta i en referansegruppe.

I Finnmark vil Rowiltnemnda sette av 1 million kroner årlig til prosjektet. Tilsvarende er
avsatt i Troms. Fylkesmannen i Finnmark har foreslått at man om mulig benytter midlene til å
etablere to stillinger, en øst i fylket og en vest i fylket. Hvis mulig foreslås det at stillingene
samlokaliseres med to landbrukskontor. Sauenæringen og reinnæringen har felles interesser
mht. styrt forekomst av rowilt, slik at viktigste kontaktgruppe vil være disse samt samfunn
forøvrig som er berørt av rowilt. Stillinger opprettes etter tilskudd via forebyggende og

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Intemett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 70 postmottak@fmfi.no www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ

1%Lz_
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konfliktdempende tiltak fra Fylkesmannen til kommune, hvor kommunen rapporterer til
Fylkesmannen. Kommunen vil stå som arbeidsgiver, og finansiering kommer fra
forebyggende og konfliktdempende tiltaksmidler som Fylkesmannen disponerer.
Rovviltnemnda har gitt føringer på bruken av disse midlene og vil satse på dette prosjektet.

Fylkesmannen vil i nært samarbeide med Rovviltnemnda være oppdragsgiver og
premissieverandør for prosjektet. Målsetning om hva som skal gjennomføres årlig per
område defineres i oppdragsbrev fra styringsgruppa til FM og til kommunes prosjektansatte
på bakgrunn av styringsmøte. En slik organisering vil fordre et nært samarbeid mellom
kommunen ved prosjektansatte og Fylkesmannen om prioritering av oppgaver i det daglige.
De to prosjektansatte i kommunene vil også ved behov kunne samarbeide om tiltak.

Prosjektarbeider vil ha nært samarbeid med Fylkesmannen, og vil ha en
"gjennomføringsrolle" i sitt område av fylket, det vil bli gitt definerte oppdrag på tiltak som
skal gjennomføres områdevis per periode, hvor det rapporteres årlig eller per halvår.

• Initiere effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak i rein og sauenæring
• Etablere interkommunale skadefellingslag som dekker behovet for skadefellinger
• Informasjon/veiledning/ erfaringsutveksling til reindrift og bufenæring.
• Etablere lokale rowiltjaktmiljø i områder med bestand av rovvilt, og fokus på

hundetrening relatert til jaktmiljøer
• Utrede beitebruksprosjekt i bufenæringen i Finnmark

Vi viser til vedlagt protokoll fra Rovviltnemndsmøte 16. og 30. Mai 2012 for nærmere
beskrivelse av planlagt prosjekt.

Vi antar at en slik stilling til styrke det lokale landbrukskontoret mht. kompetanse og miljø.
Prosjektstillinger plassert ute i kommunene vil redusere reiseavstander innen
dekningsområdet som vil være Øst-Finnmark eller Vest-Finnmark, og redusere avstanden til
brukerne. Prosjektarbeider kan bidra til å få etablert interkommunale fellingslag, dersom
dette ikke allerede har blitt etablert. Prosjektarbeider vil jobbe med tiltak lokalisert i flere
kommuner, sauebeitelag, og reinbeiledistrikter.

Via gjennomføring av en rekke tiltak i hele fylket, kan vi forvente at man i større grad lykkes å
regulere rovviltbestanden og iverksette forebyggende tiltak lokalt. Dette vil bidra til å
begrense tap av rein og sau og begrense konflikter relatert til forekomst av rovvilt. I lys av
Rovviltforliket er lokale fellingslag med godtgjøringsordning og lokale jegere viktige aktører i
beskatning av rowiltbestandene.
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Vi ber om at kommuner som er interessert i å ta vertsrollen for en slik prosjektstilling om å ta
kontakt så fort som mulig, og innen 1.november. Ta gjerne kontakt med Geir Østereng for
spørsmål om prosjektstillingene. Ved behov for å prioritere mellom flere aktuelle kommuner
vil plassering i fylket, omfang av reinbeitedistrikter, sauebruk og forekomst av rowilt være
aktuelt å ta i betraktning.

Med hilsen

Bente Christiansen
miljøvernsjef Geir Østereng

seksjonsleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.
Kopi til:
Kommunene i Finnmark v/ miljøansvarlig Adresseliste
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Sak 24/12 Videreforing av tiltak fra prosjektet "Leve i Naturen".

Behandling:  Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt på møtet 30.mai

Innstilling til vedtak:

Rovviltnemnda viser til saksfremlegg fra fylkesmennene av 26. mai 2012.

Rovviltnemnda slutter seg til forslaget som er lagt frem til videreføring av tiltak fra prosjektet
"Leve i Naturen" gjennom et tre-årig prosjekt med faglig innhold og organisering som
beskrevet i saksfremstillingen, med en endring: "referansegruppa skal bestå av beitenæring og
andre interessenter". Den økonomiske rammen er satt til kr. 1 (en) million,- pr år for hvert
fylke. Rovviltnemnda vil komme tilbake med et egnet navn på prosjektet.

Rovviltnemnda ber fylkesmennene lyse ut prosjektstillingene så fort som mulig slik at det blir
en kontinuerlig oppfølging av tiltakene som videreføres i prosjektet.

Saksfremlegg av 26.mai 2012

Sak 24/12 Videreforing av tiltak fra prosjektet "Leve i Naturen".

Nytt saksfremlegg etter møte i nemnda 30.mai

Prosjektbeskrivelse:

"FKT- prosjekt i Troms og Finnmark (navn fastsettes etter hvert)

1. Målsetting
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Redusere skader fra rovdyr på beitedyr og redusere konflikter mellom næring og rovvilt i
Troms og Finnmark. Målet nås gjennom effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak
og kompetanseoppbygging. (Med forvaltning tenkes her både fylkesmannen og
rovviltnemnda som forvaltningsorgan)

Bidra til å gjennomføre mål i forvaltningsplan for rovvilt ved økte personressurser i den
praktiske forvaltningen og gjennomføring av forvaltningsplan for rovvilt. Fokus på enkel
administrasjon og styring av prosjektet via enkel styringsform via styringsgruppe /FM,RRN)
og referansegruppe (bufenæring, reindriftsnæring, naturvernorg.) Fokus på både bufenæring
og reindriftsnæring relatert til utfordringer med rovvilt områdevis.

Det presiserer at prosjektet ikke skal gjøre vanlig saksbehandling innenfor fylkesmannens
oppgaver. Det er viktig med en rolleavklaring, og oppnå best mulige resultater mht redusert
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tap av dyr på beite og forvaltning av rovvilt på vedtatte bestandsmål. Det er også viktig at
prosjektet evalueres undervegs. Det er en fordel at den som blir ansatt kan samisk.

2. Organisering i Finnmark og l'forns
100%prosjektstillinger, en hos Fylkesmannen i Troms.
I Finnmark ser man behov for 1-2 årsverk i samarbeid med to kommuner, dette mener
Fylkesmannen i Finnmark at man klarer med 1 million kroner. Vi viser til erfaringer fra Sør-
Varanger og Porsanger prosjektet fra perioden 2008-2010 da det ikke var overhead i
prosjektene fra kommunenes side.

Troms
En 100 % prosjektstilling
Arbeidsgiveransvar: Fylkesmannen. Stillingen kan legges til landbruksavdelingen for å gi
prosjektet en forankring i næringen. Det kan også være hensiktsmessig å skille prosjektet
administrativt fra øvrig rovviltforvaltning på miljøvernavdelingen. Stillingen skal jobbe mot
både bufe og reindriftsnæring.

Finnmark
Fylkesmannen i Finnmark ønsker at prosjektansatte tilsvarende 1-2 årsverk er lokalisert i en
kommune i øst-fylket og en hos en kommune i vest-fylket. Det vises til gode erfaringer med
dette før Leve i natur prosjektet kom på plass i Sør-Varanger prosjektet og Porsanger
kommune prosjektet — hvor de kommunale stillingene jobbet med tiltak i en kommune og
hadde jevnlig kontakt og rapporterte til Fylkesmannens miljøvernavdeling. Arbeidsgiver er
kommune, som samarbeider med Fylkesmannen i Finnmark (FKT midler til stilling er gitt
via FM — Kommune rapporterer til FM)

I Finnmark ønsker man helst årsverkene samlokalisert med landbrukskontor, som vil gi en
forankring i sauenæringen lokalt, og åpne for tettere samarbeid mellom de to næringene da
prosjektansatt vil jobbe mot begge næringer. Finnmark har få sauebeitelag og mange
reinbeitedistrikter. I dag kommer alt av rapporter fra reindriftsnæring og sauenæring mht.
skadefelling, erstatning, tap og rovviltobservasjoner inn til miljøvernavdelingen. Jevnlig
rapportering fra prosjektmedarbeider (e) bør derfor i Finnmark gå via miljøvernavdelingen
hos Fylkesmannen. Videosystemet LYNC kan benyttes til jevnlige videomøter som vil sikre
jevnlige drøftinger med Fylkesmannen og mellom de ansatte i prosjektet.

Styring
Styringsgruppe bestående av Rovviltnemnda og Fylkesmannen (landbruksavdelinga og
miljøvernavdelinga.). Referansegruppe bestående av representanter fra beitenæring, bufe
reindrift og naturvernorganisasjoner som er et rådgivende organ til styringsgruppa.

Møtene i rovviltnemnda kan fungere som møter i styringsgruppa, da er Sametinget også
representert. Dette vil  være  en rasjonell organisering samt at hele nemnda får være med å
"styre". Styringsmøte i forbindelse med rovviltnemndsmøte ved starten av hvert halvår — kort
rapport fra prosjektet fremlegges samtidig.

Vi foreslår flat styringsstruktur i prosjektet hvor hver Fylkesmann er ansvarlig for at man
oppnår målsetningene årlig i prosjektet i sitt delområde (Det er store forskjeller i
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næringssammensetning og utfordringer områdevis i Region 8, Troms og Finnmark).
Målsetning på hva som skal gjennomføres årlig per område med defineres i oppdragsbrev gitt
til FM og prosjektansatt på bakgrunn av styringsmøte.
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Referansegruppa deltar i årlig dialog~e hvor årsrapport og plan for kommende år legges
frem og vedtas.

3. Rolle

Nært samarbeid med fylkesmannens forvaltning, men ikke saksbehandling for fylkesmannen.
En "gjennomføringsrolle" av en rekke definerte tiltak områdevis.
Nært samarbeid med Fylkesmannen mht. hvilke oppgaver som bør prioriteres.
Fylkesmannen i samarbeid med rovviltnemnda skal være oppdragsgiver for prosjektet!
Fylkesmannen i samarbeid med rovviltnemnda skal være premissleverander for prosjektet!

4.  Delmål

• Effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak
• Etablere interkommunale skadefellingslag som dekker behovet for skadefellinger i

begge fylkene
• Informasjon/veiledning/ erfaringsutveksling til reindrift og bufenæring.
• Etablere lokale rovviltjaktmiljø i områder med bestand av rovvilt, og fokus på

hundetrening relatert til jaktmiljøer
• Samarbeide og være en støttefunksjon prosjekt i Troms "Beitebruk i utmark"
• Utrede beitebruksprosjekt i bufenæringen i Finnmark

Nærmere beskrivelse av oppgaver for å delmålene

1) Forebyggende og konfliktdempende arbeid
Stimulere/inspirere næringen til å sette i gang tiltak som fungerer godt, eller iverksette på
initiativ fra RRN/FM. Rådgivning;  hva virker i den enkelte ncering

Konkrete oppgaver:

• Oppfølging av FKT som er innvilget tilskudd, tilsyn-kontroll-hjelp-erfaring-god
rapportering.

• Veilede/stimulere/initiere til tiltak som gir gode resultater
• Rådgiving:  hva virker og hvor, ta initiativ
• Bidra til gode søknader og selvstendige beitelag/siidaer
• Ved ledige ressurser i perioder bistå fylkesmannen i FKT- relatert arbeide ved tilsyn

og oppfølging av prosjekter.
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Dette er hovedsatningsområdet til prosjektet. Rovviltnemnda får årlig tildelt store økonomiske
ressurser til fordeling til søknader om FKT-tilskudd. Dette er derfor et av de sterkeste
virkemidlene nemnda har for å nå målet om redusert tap av beitedyr og minst mulig konflikter
mellom rovdyr og beitedyr." Det er Fylkesmannens oppgave å behandle søknader om FKT
og fordele midlene. Fylkesmannen har imidlertid ikke resurser til optimal oppfølging av
tiltakene eller kapasitet til å initiere ønskede tiltak. økte person-ressurser her vil øke
gevinsten fra FKT-midlene, gi mer kunnskap om tiltakene, bedre tilsyn og kontroll, hjelp og
erfaring — tiltak som virker positivt i deler av fylket blir formidlet til andre og at det gis
veiledning i å søke. Tilsyn — erfaringing - rådgiving — mer resultat.

2 Etablering og  opplæring av interkommunale skadefaingslag
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Skadefelling er et viktig virkemiddel for å redusere både potensiell og akutt skade på beitedyr.
Nytt regelverk gir rett til godtgjørelse til deltakere i kommunale/interkommunale
skadefellingslag. Nemnda har i vedtak sak 6/12 vist at dette er et område det satses spesielt på
og at det vil bli gitt tilskudd til kommuner som samarbeider og danner interkommuna1e
skadefellingslag. Det er viktig at skadefelingslagene får en god start noe som krever innsats
både for å etablering av lagene og opplæring. Prosjektleder i "Leve i Naturen" har skrevet et
notat om hvordan dette kan gjennomføres. Der er viktig at de interkommunale
skadefellingslagene blir etablert fort så de kan fungere fra neste sesong når det regionale
skadefellingslaget til "leve i naturen" opphører.

Konkrete oppgaver

• Bistå i etablering av interkommunale fellingslag i tråd med anbefaling fra nemnda
• Opplæring av fellingslagene,
• Etablere gode rutiner, rapportering og utbetaling
• Bistå fylkesmannen i arbeid med skadefellingstillatelser, diskusjonspartner, definere

skadebildet, skadefellingstillatelser på eget initiativ etc.

3)  Informasjon og formidling, erfaringsutveksling i bufenæring- og reindrift

Arrangere lokale møteplasser for reindriftsnæring og bufenæring a la "Arena Rovvilt"
minst 1 gang i året på ulike møteplasser i fylket.

Møtene bør holdes 1-2. g i året (høst og vår) med egnet antall og geograflsk spredning i
fylket. Det skal være et bevist forhold til formidling i samarbeid med fylkesmannen og
rovviltnemnda. Fylkesmannen har allerede egen nettside for rovviltforvaltning og
rovviltnemnda. Vi anbefaler at internettsidene til Fylkesmannen oppdateres via link til
vertskommunes hjemmeside, som har prosjektside. Vertskommunes samarbeidskommuner
etablerer link til prosjektet på sine hjemmesider. Det bør lages en knapp med link til
prosjektet fra Fylkesmannens hjemmeside som er synlig og tilgjengelig.
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Konkrete oppgaver
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• Arrangere informasjonsmøter - Arena rovvilt
• Drift av internettsider
• Sende ut nyhetsbrev jevnlig om informasjon fra området om hva som skal skje og har

skjedd.

4) Etablere lokale jaktmiljo i områder med bestand av rovvilt, fokus på hundetrening
Jobbe for at det etableres lokalt jaktmiljø og hundetreningsmiljø mht. å regulere bestander via
ordinær jakt. Om aktuelt bistå i forsknings og utviklingsprosjekter relatert til ordinær jakt på
rovvilt.

5) Samarbeid/stottefunksjon for prosjekt "beitebruk j utmark"
Landbruksavdelingen og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Troms har initiert et nytt
prosjekt "beitebruk i utmarka". Målet er å styrke beitebruken og saueholdet i Troms gjennom
etablering av beitebruksplaner i kommunale planverk, stimulere til mer robuste
beite/sankelag, samt utvikle og gjennomføre et kompetanseprogram om dyrevelferd,
driftsledelse og ressursutnyttelse. I prosjektet inngår det også en ny giv for ordningen
organisert beitebruk. Prosjektet er finansiert gjennom FKT-midler, RUP midler fra
Fylkeskommunen og BU tilskudd fra Fylkesmannen. Det er klart for utlysing av en stilling
som prosjektleder i (80-100%) med start 1. august og tre år fremover (med forbehold om
finansiering).

Siden prosjektet har et hovedmål om å styrke beitebruken og saueholdet i Troms vil også
tiltak mot rovvilt være et sentralt tema. FKT-prosjektet vil derfor ha en viktig rolle i
samarbeid og veiledning.

6) Utrede behov for beitebruksprosjekt i Finnmark
Utrede fmansiering og behov for beitebruksprosjekt i Finnmark relatert til mer robuste
beite/sankelag. Samt ha kompetanseprogram om dyrevelferd, driftsledelse og
ressursutnyttelse.

5. Budsjett og finansieringsplan

Fullfinansiert over fkt-tilskudd med en million pr år til hver stilling, inkludert lønn, overhead
og drift.

6. Oppstart og avslutning

Prosjekt-stillingene bør lyses ut så snart som mulig med ønske om tiltredelse 1.oktober 2012
og varighet i tre år med forbehold om fmansiering og mulighet for forlengelse. Det er en
fordel at den som ansettes behersker samisk språk.
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Sak 25/12
Kvoter for betingede skadefellingstillatelser på jerv, gaupe og ulv 2012/2013

Behandling: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt på møtet 16mai

Innstilling til vedtak:
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 jf §7 (8-12) fatter Rovviltnemnda i region 8 vedtak
om følgende kvote for betinget skadefelling for perioden 01.06.2012-15.02.2013:
6 betingede fellingstillatelser på gaupe, 15 betingede fellingstillatelser på jerv og 4 betingede
fellingstillatelser på ulv.

Vedtaket er fattet på grunnlag av at bestandsmålet for jerv og gaupe for regionen er oppfidt,
store tap av sau og rein til rovvilt siste år, samt vitenskapelig- og forvaltningskunnskap om at
et utak av denne kvota ikke vil true artenes overlevelse, eller genetiske mangfold, innenfor
naturlige utbredelsesområder i Troms og Finnmark I Vedtaket om kvote for skadefellig av ulv
er det lagt til grunn sentrale politiske vedtak om at denne arten ikke skal ha livskraffige
bestand i regionen.

Nemnda vil vurdere å trekke tilbake betingede fellingstillatelser, for eksempel hvis det
blir registrert eller fattet mistanke om annen avgang i løpet av perioden, eller hvis lgønns- og
alderssammensetningen blant skutte dyr er uheldig.

Fellingstillatelsen, som gis av fidkesmannen, bør om mulig gis til et
kommunalt/interkommunalt fellingslag dersom dette er etablert for det området
fellingstillatelsen gis.

Politiske feringer og lovverk som ligger til grunn
Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget:
- St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
- Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.06.2009
- Innst. S. nr. 174 (2003-2004)
- Lov av 29.05.1981 om viltet (Viltloven)
- Forskrift av 18.03.2005 om forvaltning av rovvilt.
- Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 21.09.07.

Saksfremstilling:
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Betingede skadefellingstillatelser
Målet med en fellingstillatelse er i utgangspunktet å felle bestemte individer
knyttet til bestemte situasjoner, og ikke å regulere en rovviltbestand. Fellingstillatelser
avgrenses derfor i tid og rom. Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte
skadesituasjoner som kan oppstå, mens regulering av bestandsstørrelsen skal skje gjennom
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 242

Arkivsaksnr: 2012/2544-3

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 64/2012 28.11.2012

Rullering - Retningslinjer for primærnæringsfond 

Vedlegg
1 Tana Bondelag: NYTT FORSLAG - Retningslinjene med endringsforslagene innarbeidet.
2 Retningslinjer for primærnæringsfond  –  ORIGINAL VERSJON 

Rådmannens forslag til vedtak

Primærnæringsfond - Retningslinjer for bruk og forvaltning

Formål

Formålet med primærnæringsfondet er å skape bærekraftige og lønnsomme primærnæringer i 
kommunen gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre 
tilgjengelige ressurser lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i 
kommunen. Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og 
sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.

Med primærnæringer menes jordbruk, fiske, reindrift og utmarksnæringer.

Fellesbestemmelser

Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det fra før ikke finnes støtteordninger. Andre 
støtteordninger må i størst mulig grad være utprøvd før søknad om støtte sendes til 
primærnæringsfondet. Tiltak som det gis støtte til må være i samsvar med målsettingen og 
med eventuelle prioriterte tiltak for primærnæringene i kommuneplanens samfunnsdel. 

For å prioritere en større innsats rettet mot å bevare Tana som en jordbrukskommune skal 
primærnæringsfondets midler fordeles mellom jordbruk/reindrift 70 % og fiskeri 30 % av 
fondets beholdning ved årsskiftet.
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Det kan kun gis tilskudd til investeringer. Det kan ikke gis lån eller garantier for lån. Det kan 
ikke gis tilskudd til tiltak som allerede er gjennomført.

Søknad skrives på fastsatt skjema og må inneholde alle opplysninger av betydning for å 
behandle søknaden. Ved større investeringer bør det foreligge både teknisk plan og 
økonomiplan (driftsplan, forretningsplan el). 

Primærnæringsfondet evalueres i sin helhet etter 3 år.

Utbetaling av tilskudd

Fristen for å gjennomføre tiltaket er 3 år regnet fra dato for første gangs delutbetaling. 
Tilbakebetaling og ubenyttede tilsagn tilbakeføres fondet.

Det kan delutbetales 75% av tilskuddet når prosjektet er dokumentert igangsatt. Resterende 
tilskudd utbetales når tiltaket er gjennomført og godkjent av kommunen.

Ved eventuelle endringer i investerings- og eller finansieringsplanen i forhold til godkjent 
kostnadsoverslag i tilsagnet, kan utbetalt tilskudd reduseres forholdsmessig i forhold til 
kostnadene. 

Utbetalt tilskudd kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom støttemottaker flytter ut av 
kommunen eller støtteobjektet det er gitt tilskudd til, blir solgt eller tatt i bruk til annet formål 
enn forutsatt innen fem - 5 - år fra tilsagnet er gitt. Tilskuddsmottaker plikter på forhånd å søke 
fondet om tillatelse til salg eller bruksendring i dette tidsrom. Etter særskilt søknad vil utbetalt 
tilskudd bli vurdert ikke krevd tilbakebetalt dersom støttemottaker selger/overdrar gården for 
videre produksjon.

Forvaltning av fondet

Miljø-, landbruks og utmarksutvalget utgjør fondsstyret. Fondsmidlene plasseres på 
rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid. 

Retningslinjene kan bare endres av kommunestyret.

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
Forøvrig må kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

Det kan gis kommunalt tilskudd til:

1. Nydyrking og oppdyrking av tidligere dyrket jord.

Tilskudd kan innvilges med kr 2000,- pr. da ved nydyrking og kr. 800,- pr. da ved opparbeiding 
av tidligere dyrket mark. Tilskuddet er ikke gradert. 
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Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært 
oppdyrket. Tidligere oppdyrket mark er areal som er tilvokst av kratt og ildtuer og som må 
opparbeides på nytt for å kunne høstes maskinelt. Det kan ikke ha vært søkt om arealtilskudd
på arealet de siste 5 år. Tidligere oppdyrket jord gjelder også leid areal. Leieforholdet må være 
regulert i skriftlig avtale av minst 10 års varighet.

Søknad fremmes på eget søknadsskjema samtidig som det søkes om samtykke til nydyrking. 
Ved vurdering av søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme 
gjelder drifta av brukets øvrige dyrkede areal. 

Det gis ikke tilskudd utover 100 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.

2. Etableringstilskudd v/ generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom.

A. Til kjøp av eiendommen kan innvilges tilskudd med inntil 20% av kjøpesummen. Øvre grense 
settes til kr. 200.000,-.

B. Til kjøp av buskap kan innvilges tilskudd med inntil 50% av kjøpesummen. Øvre grense settes 
til kr. 200.000,-.

Samlet tilskudd fra det kommunale primærnæringsfond for å overta bruk bør settes til 
kr. 300.000,-.

Fristen for å fremme søknad er 1 år regnet fra tidspunkt for overtakelse av eiendommen.

3. Forsterkning av kraftforsyningen til bruket ved investering i bygg og anlegg som krever 
større strømkapasitet.

Tilskudd kan innvilges med inntil 60 % av kostnad.

4. Tilskudd ved oppstart av tilleggsnæringer.

Økt satsing på og overgang til nye driftsformer med tilleggsnæringer, videreforedling, 
direktesalg og markedsføring krever ny og annen kompetanse og kunnskap.

Til oppstart av tilleggsnæringer med mer kan det innvilges tilskudd med inntil 30 % av godkjent 
kostnadsoverslag. Øvre grense er kr. 70.000,-. Det aksepteres samfinansiering fra det øvrige 
virkemiddelapparat.

5. Kjøp av melkekvoter

Ved generasjonsskifte og/eller investering i ny eller utvidet driftsbygning vil det kunne innvilges 
tilskudd til kjøp av melkekvote. 

Tilskudd gis med inntil kr. 2,50 pr liter.
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Særbestemmelser for tilskudd til fiskerinæringen

Det kan gis kommunalt tilskudd til:

1. Kjøp av fiskefartøy

Søkeren må være oppført i fiskerimantallet i Tana kommune enten på blad A eller blad B. 
Fiskefartøy som skal nyttes til fiske eller fangst skal være innført i merkeregisteret. Det kan gis 
tilskudd til kjøp av nytt eller brukte fiskefartøy. 

Ved kjøp av nytt fiskefartøy kan det gis tilskudd inntil 25 % av kostnadsoverslaget, begrenset 
oppad til kr 200.000,-. Støtte til kjøp av eldre fartøy kan ytes dersom det er foretatt større 
ombygginger eller påkostninger i løpet av de siste 3-5 årene eller at fartøyet fremstår som godt 
vedlikeholdt, rustet og tilpasset det fiske det skal driftes etter. Spesielt viktig er vurdering av 
framdriftsmaskineriets alder. Det kreves tilstandsrapport av nyere dato, ikke eldre enn 1 år. 
Ved kjøp av brukt fartøy kan det gis tilskudd inntil 15 % av kostnadsoverslaget, begrenset 
oppad til kr 100.000,-.
Støtte til kjøp av fiskefartøy skal først og fremst bidra til at nødvendig krav til egenkapital blir 
oppfylt.

2. Kjøp av fiskeredskaper/utstyr ol.

Det kan gis tilskudd til fiskeredskaper, påbudt sikkerhetsutstyr eller annet obligatorisk utstyr 
som ikke er støtteberettiget i næringsfondet. Tilskudd inntil 20 % av godkjent 
kostnadsoverslag. Slik støtte gis ikke til etablerte fiskere.

3. Tilskudd til modernisering og effektivisering

Betydelige påkostninger/ombygging av fiskefartøy kan støttes dersom ombyggingen fører til et 
mer hensiktsmessig og moderne fiskefartøy. Tilskudd inntil 20 % av kostnadsoverslaget.

4. Tilskudd til serviceanlegg/landanlegg/mottakstasjon

Det kan ytes tilskudd med inntil 20 % men maksimalt kr 200.000,- til etablering av felles anlegg. 
Det kan også gis støtte til drift av fellesanlegg som for eksempel drift av mottaksstasjon. En 
eventuell driftsstøtte skal medvirke til at driften vil være bedriftsøkonomisk lønnsom. Tilskudd 
til dette formål kan samfinansieres med andre offentlige støtteordninger. Maksimal 
driftsstøtte pr. år kr 50.000,-.

Særbestemmelser for tilskudd til utmarksnæringsutøvere

Utmarksnæring er avgrenset til innlandsfisk, småvilt, utnyttelse og videreforedling av ville bær, 
urter og sopp og kultivering av ville vekster og fiskevann, og som utnytter ressursene i utmarka 
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til å skape og omsette produkter og tjenester av et visst omfang og som er egnet til å gi et 
overskudd over tid. 

Utmarksnæringsutøvere kan søke om støtte fra primærnæringsfondet til gjennomføring av 
tiltak i samsvar med handlingsdel i Utmarksplan for Tana kommune

Det kan søkes om støtte til:

1. Verdiskapning av lokal mat med grunnlag i høsting av utmarksprodukter i Tana.

2. Utvikling i utmarksnæringer med fokus på videreforedling av utmarksprodukter og 
kompetanseheving innen fangst/høsting, produksjon og salg av utmarksprodukter. 

Særbestemmelser for tilskudd til reindrift

Det kan gis tilskudd til tiltak i reindriftsnæringen som bidrar til å effektivisere driften og styrke 
økonomien. 

Søker må tilhøre siidaandel i reinbeitedistriktene 7 – Rákkonjárga eller 9 – Čorgaš. 

Saksopplysninger

Det ble i MLU-møte 25.10.2012 fattet følgende 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.”

I formål for primærnæringsfondet står det at ”Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, 
øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.” Det ivaretar i stor 
grad innhold i vedtaket fra MLU-møte om å prioritere nyskaping, bedriftsutvikling og 
rekruttering i basisnæringene jordbruk, fiske og reindrift. Teksten i formål er derfor ikke endret. 
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Tana Bondelag sendt inn et forslag til endringer av retningslinjene der de mer har sydd sammen 
teksten for å gjelde alle primærnæringer under et (se vedlegg). Bondelagets konkrete forslag til
endrede retningslinjer og satser er tatt med i rådmannens forslag. 

Evaluering og rullering av regler for primærnæring- og næringsfondet er nevnt som et tiltak i 
Utmarksplan for Tana kommune. 

Det er i rådmannens forslag til vedtak satt inn en del om utmarksnæring og reindrift. 

Utformingen av tiltakene for utmarksnæringer har tatt utgangspunkt i handlingsdelen i 
Utmarksplan for Tana kommune. I Utmarksplan for Tana kommune er utmarksnæring definert 
som ”Næring som utnytter ressursene i utmarka til å skape og omsette produkter og tjenester av 
et visst omfang og som er egnet til å gi et overskudd over tid”

I Sametingets sluttbehandling av ”Melding om utvikling av utmarksnæringer” er utmarksnæring 
avgrenset til innlandsfisk, småvilt, utnyttelse og videreforedling av ville bær, urter og sopp og 
kultivering av ville vekster og fiskevann. Innlandsfisk inkluderer både fangst og videreforedling, 
samt oppdrett og oppforing. Utmarksbasert turisme er inkludert i meldingen. Næring betinger 
inntektsgivende virksomhet.

I handlingsdelen av Utmarksplanen nevnes bl a 

 Verdiskapning av lokal mat med grunnlag i høsting av utmarksprodukter i Tana
 Utvikling i utmarksnæringer med fokus på videreforedling av utmarksprodukter og 

kompetanseheving innen fangst/høsting, produksjon og salg av utmarksprodukter

Det er satt inn en del om tilskudd til reindriftsnæringen. Det har vært få søknader fra reindriften 
til primærnæringsfondet, og det har derfor ikke kommet frem hva reindriften har behov for å 
søke om støtte til utover de ordninger som ellers finnes for reindrift. 

Forslaget er i retningslinjene formulert som ”Det kan gis tilskudd til tiltak i reindriften som 
bidrar til å effektivisere driften og styrke økonomien.”, og søkere er avgrenset til å gjelde 
reinbeitedistriktene 7 – Rákkonjárga eller 9 – Čorgaš.
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Vurdering

Vurderingen er foretatt etter erfaringer fra utviklingstrender innen primærnæringene, tidligere 
tildelinger, saksbehandling av søknader og innspill. 

Primærnæringsfond - Retningslinjer for bruk og forvaltning

Formål

Formålet med primærnæringsfondet er å skape bærekraftige og lønnsomme primærnæringer i 
kommunen gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre 
tilgjengelige ressurser lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i 
kommunen. Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og 
sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.

Med primærnæringer menes jordbruk, fiske, reindrift og utmarksnæringer.

Fellesbestemmelser

Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det fra før ikke finnes støtteordninger. Andre
støtteordninger må i størst mulig grad være utprøvd før søknad om støtte sendes til
primærnæringsfondet. Tiltak som det gis støtte til må være i samsvar med målsettingen i 
strategisk næringsplan og med eventuelle prioriterte tiltak for primærnæringene i 
næringsplanen og årsplan for næringsutvikling kommuneplanens samfunnsdel.

For å prioritere en større innsats rettet mot å bevare Tana som en jordbrukskommune skal
primærnæringsfondets midler fordeles mellom jordbruk/reindrift 70 % og fiskeri 30 % av 
fondets beholdning ved årsskiftet.

Dette vil også være i tråd med det forhold innen verdiskapning som skjer mellom
jordbruk/reindrift og fiskeri i Tana.

Det kan kun gis tilskudd til investeringer. Det kan ikke gis lån eller garantier for lån. Det kan 
ikke gis tilskudd til tiltak som allerede er gjennomført.

Søknad skrives på fastsatt skjema og må inneholde alle opplysninger av betydning for å 
behandle søknaden. Ved større investeringer bør det foreligge både teknisk plan og 
økonomiplan (driftsplan, forretningsplan el)

Primærnæringsfondet evalueres i sin helhet etter 3 år.

Merknad:
Første setning ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det fra før ikke finnes 
støtte ordninger..:” er noe misvisende i forhold til hvordan retningslinjene for øvrig er 
utformet. Flere av tiltakene det gis midler til fra primærnæringsfondet har andre 
eksterne støtteordninger som det kan søkes midler fra (Sametinget, Innovasjon Norge 
og Fylkeskommunen), som f eks; grøfting, tileggsnæringer innen jordbruk, kjøp av 
fiskebåt og videreutvikling/modernisering av mottaksanlegg. 
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Fordeling mellom tilskudd til jordbruk/reindrift og fiskeri har vært tilnærmet 50 % de 
siste tre år. Skal fordelingen 70% / 30% vurderes fjernet? 

Begrunnelse for endringsforslag:
Kommunen har ikke en strategisk næringsplan og årsplan for næringsutvikling, 
setningen bør derfor endres til å vise til kommuneplanens samfunnsdel eller tas ut.

Utbetaling av tilskudd

Fristen for å gjennomføre tiltaket er 3 år regnet fra dato for første gangs delutbetaling. 
Tilbakebetaling og ubenyttede tilsagn tilbakeføres fondet.

Det kan delutbetales 75% av tilskuddet når prosjektet er dokumentert igangsatt. Resterende 
tilskudd utbetales når tiltaket er gjennomført og godkjent av miljø- og næringsavdelingen
kommunen.

Ved eventuelle endringer i investerings- og eller finansieringsplanen i forhold til godkjent
kostnadsoverslag i tilsagnet, kan utbetalt tilskudd reduseres forholdsmessig i forhold til
kostnadene.

Utbetalt tilskudd kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom støttemottaker flytter ut av 
kommunen eller støtteobjektet det er gitt tilskudd til, blir solgt eller tatt i bruk til annet formål 
enn forutsatt innen fem - 5 - år fra tilsagnet er gitt. Tilskuddsmottaker plikter på forhånd å søke 
fondet om tillatelse til salg eller bruksendring i dette tidsrom. Etter særskilt søknad vil utbetalt 
tilskudd bli vurdert ikke krevd tilbakebetalt dersom støttemottaker selger/overdrar gården for 
videre produksjon.

Forvaltning av fondet

Formannskapet Miljø-, landbruks og utmarksutvalget utgjør fondsstyret. Administrasjonen
gis fullmakt til å avgjøre søknader hvor støttebeløpet er mindre enn kr. 20.000,-.

Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid.

Retningslinjene kan bare endres av kommunestyret. Hvert år innen utgangen av februar skal 
det utarbeides en årsrapport om bruk av primærnæringsfondet til kommunestyret. Gjenpart av 
denne meldingen skal sendes fylkeskommunen sammen med en rapport om det øvrige 
næringsutviklingsarbeidet.

Begrunnelse for endringsforslag:
Foreslår at setningen ”Administrasjonen gis fullmakt…” tas ut. Det settes av 
begrensede midler til primærnæringsfondet. Tilsagn fra primærnæringsfondet er derfor 
på mindre beløp. Alle søknader har i de senere år vært fremmet for behandling i FSK. 
Setningen ”Hvert år innen utgangen av februar…” og ut hele stykket tas ut. Den viser til 
det forhold at midlene til primærnæringsfondet en gang kom som øremerkede midler 
som skulle rapporteres til fylkeskommunen.
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Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
Forøvrig må kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

Det kan gis kommunalt tilskudd til:

1. Nydyrking og grøfting/profilering oppdyrking av tidligere dyrket jord.

Tilskudd kan innvilges med 800 kr 2000,- pr. daa ved nydyrking, og kr 800,- ved 
opparbeiding av tidligere dyrket mark. Dette vil stort sett dekke utgifter til frø, kalk og 
gjødsel første år. Tilskuddet er ikke gradert.

Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært 
oppdyrket. Tidligere oppdyrket mark er areal som er tilvokst av kratt og ildtuer og som må 
opparbeides på nytt for å kunne høstes maskinelt. Det kan ikke ha vært søkt om
arealtilskudd på arealet de siste 5 år.
Tidligere oppdyrket jord gjelder også leid areal. Leieforholdet må være regulert i skriftlig avtale
av minst 10 års varighet. Grøfting/profilering gjelder også leid areal hvor leieforholdet er 
regulert i skriftlig avtale av minst 10 års varighet.

Søknad fremmes på eget søknadsskjema samtidig som det søkes om samtykke til nydyrking. 
Ved vurdering av søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme 
gjelder drifta av brukets øvrige dyrkede areal.

Det gis ikke tilskudd utover 40 da 100 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.

Begrunnelse for endringsforslag:
Kostnader for oppdyrking har steget siden retningslinjene ble skrevet. Andre kommuner 
i Finnmark som har primærnæringsfondsmidler har kr. 1 500,- pr daa til nydyrking. 
Tana Bondelag har kommet med innspill og foreslår kr. 2000,- for nydyrking og kr. 800,-
for oppdyrking av tidligere dyrkede arealer. Bondelagets forslag til satser er satt inn i 
teksten. 

Det kan søkes midler til grøfting fra bygdeutviklingsmidlene hos Fylkesmannen i 
Finnmark derfor foreslås at setningen om tilskudd til grøfting/profilering tas ut. 

Det er et stort behov for dyrkede arealer i nærhet til de store driftsenhetene for 
melkeproduksjon i kommunen. Foreslår at begrensningen på 40 da økes til 100 da i en 
5 års periode.

2. Etableringstilskudd v/ generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom.

A. Til kjøp av eiendommen kan innvilges tilskudd med inntil 20 % av kjøpesummen. Øvre 
grense settes til kr. 200.000,-.

B. Til kjøp av buskap kan innvilges tilskudd med inntil 50 % av kjøpesummen. Øvre grense 
settes til kr. 200.000,-.

Side 40



Samlet tilskudd fra det kommunale primærnæringsfond for å overta bruk bør settes til
kr. 300.000,-.

Fristen for å fremme søknad er 1 år regnet fra tidspunkt for overtakelse av eiendommen.

Kommentar:
Det kan ikke søkes om andre tilskuddsmidler til kjøp av gård eller buskap.

Det er gitt tilsagn fra primærnæringsfondet til de som bygger ny driftsbygning. Det står
ikke noe i retningslinjene om dette, bør det tas med? Det kan søkes tilskudd til bygging
av nye driftsbygninger fra Innovasjon Norge og Sametinget.

3. Forsterkning av kraftforsyningen til bruket ved investering i bygg og anlegg som krever
større strømkapasitet.

Tilskudd kan innvilges med inntil 60 % av kostnad.

4. Tilskudd ved oppstart av tilleggsnæringer.

Økt satsing på og overgang til nye driftsformer med tilleggsnæringer, videreforedling, 
direktesalg og markedsføring krever ny og annen kompetanse og kunnskap.

Til oppstart av tilleggsnæringer med mer kan det innvilges tilskudd med inntil 30 % av godkjent 
kostnadsoverslag. Øvre grense er kr. 70.000,-. Det aksepteres samfinansiering fra det øvrige 
virkemiddelapparat.

5. Kjøp av melkekvoter

Ved generasjonsskifte og/eller investering i ny eller utvidet driftsbygning vil det kunne 
innvilges tilskudd til kjøp av melkekvote.

For å styrke mulighetene for maksimal melkeproduksjon pr. bruk vil det kunne innvilges
tilskudd som en del av en samfinansiering for kjøp av melkekvoter.
Tilskuddet prioriteres slik til støttemottaker:

1. De som ønsker å øke dagens kvote
2. De som ønsker å kjøpe ny kvote.

Tilskudd gis med inntil kr. 2,50 pr liter.

Begrunnelse for endringsforslag:
Midlene i primærnæringsfondet har tidligere år i stor grad vært brukt til kjøp av statlige 
melkekvoter. Tilsagnene har vært i størrelsesorden kr 4000,- – 10 000,-. Foreslår at 
tilsagn til kjøp av melkekvoter kun gjelder ved generasjonsskifte, og for de som 
gjennomfører store investeringer i nye driftsbygninger. Kjøp av privat kvote vil ved en 
investering i driftsbygning sikre en bedre inntjening.

Tana Bondelag fremmer samme endring i sitt forslag. 

Merknad:
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De statlige kvotene koster nå kr. 2.50,-/liter mot tidligere kr. 3.60,-/liter. Etter en 
omfattende kvotetildeling i senere år så har de fleste melkeprodusenter en melkekvote 
som er større enn de klarer å produsere.

Særbestemmelser for tilskudd til fiskerinæringen

Det kan gis kommunalt tilskudd til:

1. Kjøp av fiskefartøy
Søkeren må være oppført i fiskerimanntallet i Tana kommune enten på blad A eller blad B. 
Fiskefartøy som skal nyttes til fiske eller fangst skal være innført i merkeregisteret. Det kan gis 
tilskudd til kjøp av nytt eller brukte fiskefartøy. Ved kjøp av nytt fiskefartøy kan det gis tilskudd 
inntil 25 % av kostnadsoverslaget, begrenset oppad til kr 200.000,-. Brukte fartøy bør ikke være 
eldre enn 10 år. Støtte til kjøp av eldre fartøy kan ytes dersom det er foretatt større 
ombygginger eller påkostninger i løpet av de siste 3-5 årene eller at fartøyet fremstår som godt 
vedlikeholdt, rustet og tilpasset det fiske det skal driftes etter. Spesielt viktig er vurdering av 
framdriftsmaskineriets alder. Det kreves tilstandsrapport av nyere dato, ikke eldre enn 1 år.
Ved kjøp av brukt fartøy kan det gis tilskudd inntil 15 % av kostnadsoverslaget, begrenset 
oppad til kr 100.000,-.

Støtte til kjøp av fiskefartøy skal først og fremst bidra til at nødvendig krav til egenkapital blir
oppfylt.

Begrunnelse for endringsforslag:
De fleste brukte fartøyene som det søkes støtte til er eldre enn 15 år. Liten hensikt å ha 
en slik formulering om maksimalt 10 år. Endres til 15 år eller omskrives helt der alder 
på fartøy ikke nevnes i det hele. Sametinget bruker 30 år som grense.

2. Kjøp av fiskeredskaper/utstyr ol.
Det kan gis tilskudd til fiskeredskaper, påbudt sikkerhetsutstyr eller annet obligatorisk utstyr 
som ikke er støtteberettiget i næringsfondet. Tilskudd inntil 20 % av godkjent 
kostnadsoverslag. Slik støtte gis ikke til etablerte fiskere.

3. Tilskudd til nyskaping/effektiviseringstiltak
3. Tilskudd til modernisering og effektivisering

Betydelige påkostninger/ombygging av fiskefartøy kan støttes dersom ombyggingen fører til et 
mer hensiktsmessig og moderne fiskefartøy. Tilskudd inntil 20 % av kostnadsoverslaget.

4. Tilskudd til serviceanlegg/landanlegg/mottakstasjon

Det kan ytes tilskudd med inntil 20 % men maksimalt kr 200.000,- til etablering av felles anlegg 
etter målsettingene i strategisk næringsplan. Det kan også gis støtte til drift av fellesanlegg som 
for eksempel drift av mottaksstasjon. En eventuell driftsstøtte skal medvirke til at driften vil 
være bedriftsøkonomisk lønnsom. Tilskudd til dette formål kan samfinansieres med andre
offentlige støtteordninger. Maksimal driftsstøtte pr. år kr 50.000,-.
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Særbestemmelser for tilskudd til utmarksnæringsutøvere

Utmarksnæring er avgrenset til innlandsfisk, småvilt, utnyttelse og videreforedling av ville bær, 
urter og sopp og kultivering av ville vekster og fiskevann, og som utnytter ressursene i utmarka 
til å skape og omsette produkter og tjenester av et visst omfang og som er egnet til å gi et 
overskudd over tid. 

Utmarksnæringsutøvere kan søke om støtte fra primærnæringsfondet til gjennomføring av 
tiltak i samsvar med handlingsdel i Utmarksplan for Tana kommune

Det kan søkes om støtte til:

3. Verdiskapning av lokal mat med grunnlag i høsting av utmarksprodukter i Tana.

4. Utvikling i utmarksnæringer med fokus på videreforedling av utmarksprodukter og 
kompetanseheving innen fangst/høsting, produksjon og salg av utmarksprodukter. 

Særbestemmelser for tilskudd til reindrift

Det kan gis tilskudd til tiltak i reindriftsnæringen som bidrar til å effektivisere driften og 
styrke økonomien. 

Søker må tilhøre siidaandel i reinbeitedistriktene 7 – Rákkonjárga eller 9 – Čorgaš. 
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NYTT FORSLAG - Retningslinjene med endringsforslagene 
innarbeidet

Primærnæringsfond - Retningslinjer for bruk og forvaltning

Formål

Formålet med primærnæringsfondet er å skape bærekraftige og lønnsomme 
primærnæringer i kommunen gjennom produksjon og bearbeiding av primærressurser og 
eventuelt andre tilgjengelige ressurser lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i 
bosettingsmønsteret i kommunen. Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker 
verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.

Med primærnæringer menes jordbruk, fiske, reindrift og utmarksnæringer.

Fellesbestemmelser

Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det fra før ikke finnes støtteordninger. 
Andre støtteordninger må i størst mulig grad være utprøvd før søknad om støtte sendes til 
primærnæringsfondet. Tiltak som det gis støtte til må være i samsvar med målsettingen og 
med eventuelle prioriterte tiltak for primærnæringene i kommuneplanens samfunnsdel.

For å prioritere en større innsats rettet mot å bevare Tana som en jordbrukskommune skal 
primærnæringsfondets midler fordeles mellom jordbruk/reindrift 70 % og fiskeri 30 % av 
fondets beholdning ved årsskiftet.
Det kan kun gis tilskudd til investeringer. Det kan ikke gis lån eller garantier for lån. Det kan 
ikke gis tilskudd til tiltak som allerede er gjennomført. 

Krav til søkerens drift ved søknad om midler fra primærnæringsfondet

Bruket må ha et jordbruksareal på minst 100 daa med bolig og nødvendige driftsbygninger.
Forøvrig må kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.
Søkeren må være oppført i fiskerimanntallet i Tana kommune enten på blad A eller blad B.
Reindrifsutøveren må være bosatt i Tana kommune og drive sin næring med basis i 
kommunen

Søknad skrives på fastsatt skjema og må inneholde alle opplysninger av betydning for å 
behandle søknaden. Ved større investeringer som kjøp av båt, fast eiendom skal det 
foreligge både teknisk plan og økonomiplan (driftsplan, forretningsplan el) tilsvarende 
dokumentasjon som blikk gitt til Innovasjon Norge.

Primærnæringsfondet evalueres i sin helhet etter 3 år.

Utbetaling av tilskudd
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Fristen for å gjennomføre tiltaket er 3 år regnet fra dato for første gangs delutbetaling. 
Tilbakebetaling og ubenyttede tilsagn tilbakeføres fondet.

Det kan delutbetales 75% av tilskuddet når prosjektet er dokumentert igangsatt. 
Resterende tilskudd utbetales når tiltaket er gjennomført og godkjent av kommunen.

Ved eventuelle endringer i investerings- og eller finansieringsplanen i forhold til godkjent 
kostnadsoverslag i tilsagnet, kan utbetalt tilskudd reduseres forholdsmessig i forhold til 
kostnadene.

Utbetalt tilskudd kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom støttemottaker flytter ut 
av kommunen eller støtteobjektet det er gitt tilskudd til, blir solgt eller tatt i bruk til annet 
formål enn forutsatt innen fem - 5 - år fra tilsagnet er gitt. Tilskuddsmottaker plikter på 
forhånd å søke fondet om tillatelse til salg eller bruksendring i dette tidsrom. Etter særskilt 
søknad vil utbetalt tilskudd bli vurdert ikke krevd tilbakebetalt dersom støttemottaker 
selger/overdrar gården for videre produksjon.

Forvaltning av fondet

Miljø-, landbruks og utmarksutvalget utgjør fondsstyret. Fondsmidlene plasseres på 
rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid.

Retningslinjene kan bare endres av kommunestyret. 

Generelle retningslinjer for tilskudd fra primærnæringsfondet

1. Etableringstilskudd ved nyetablering eller generasjonsskifte

Tilskuddet gis til innkjøp av ny eller brukt båt, fast eiendom og buskap

Til innkjøp av fast eiendom og båt kan innvilges tilskudd med inntil 20 % av kjøpesummen. 
Øvre grense settes til kr 200.000,-. For brukt båt settes tilskuddsgrensen på 10% og kr 
100.000,-.

Til kjøp av buskap kan innvilges tilskudd med inntil 50% av kjøpesummen. Øvre grense settes 
til kr. 200.000,-.

Samlet tilskudd fra det kommunale primærnæringsfond for 
nyetablering/generasjonsskifte settes til kr. 300.000,-.

Fristen for å fremme søknad er 1 år regnet fra tidspunkt for overtakelse av fasteiendommen.

2. Kjøp av redskaper/utstyr ol. 
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Det kan gis tilskudd til redskaper, påbudt sikkerhetsutstyr eller annet obligatorisk utstyr som 
ikke er støtteberettiget i næringsfondet. Tilskudd inntil 20 % av godkjent kostnadsoverslag. 
Slik støtte gis ikke til etablerte primærnæringsutøvere. 

3. Tilskudd til modernisering og effektivisering

Betydelige påkostninger/ombygging av produksjonsmidler kan støttes dersom ombyggingen 
fører til et mer hensiktsmessig og moderne produksjonsmiddel. Tilskudd inntil 20 % av 
kostnadsoverslaget. 

4. Tilskudd til fellesanlegg

Det kan ytes tilskudd med inntil 20 % men maksimalt kr 200.000,- til etablering av felles 
anlegg. Det kan også gis støtte til drift av fellesanlegg. En eventuell driftsstøtte skal medvirke 
til at driften vil være bedriftsøkonomisk lønnsom. Tilskudd til dette formål kan 
samfinansieres med andre offentlige støtteordninger. Maksimal driftsstøtte pr. år kr 50.000,-
. 

5. Forsterkning av kraftforsyningen til bruket ved investering i bygg og anlegg som krever 
større strømkapasitet.
Tilskudd kan innvilges med inntil 60 % av kostnad. 

6. Tilskudd ved oppstart av tilleggsnæringer.

Økt satsing på og overgang til nye driftsformer med tilleggsnæringer, videreforedling, 
direktesalg og markedsføring krever ny og annen kompetanse og kunnskap.

Til oppstart av tilleggsnæringer med mer kan det innvilges tilskudd med inntil 30 % av 
godkjent kostnadsoverslag. Øvre grense er kr. 70.000,-. Det aksepteres samfinansiering fra 
det øvrige virkemiddelapparat.

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

1. Nydyrking og oppdyrking av tidligere dyrket jord.

Tilskudd kan innvilges med 2000 kr. pr. Daa ved nydyrking og 800 kr pr daa ved opparbeiding 
av tidligere dyrket mark. Tilskuddet er ikke gradert.

Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært 
oppdyrket. Tidligere oppdyrket jord er arealer tilvokst av kratt og ildtuer og som må 
opparbeides på nytt for å kunne høstes maskinelt. Det kan ikke ha vært søkt om 
arealtilskudd på arealet de siste 5 år.  
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Tidligere oppdyrket jord gjelder også leid areal. Leieforholdet må være regulert i skriftlig 
avtale av minst 10 års varighet.

Søknad fremmes på eget søknadsskjema samtidig som det søkes om samtykke til nydyrking.

Ved vurdering av søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme 
gjelder drifta av brukets øvrige dyrkede areal.

Det gis ikke tilskudd utover 100 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.

5. Kjøp av melkekvoter
Ved generasjonsskifte og/eller investering i ny eller utvidet driftsbygning vil det kunne 
innvilges tilskudd til kjøp av melkekvote. Tilskudd gis med inntil kr. 2,50 pr liter.
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Primærnæringsfond - Retningslinjer for bruk og forvaltning

Formål

Formålet med primærnæringsfondet er å skape en bærekraftig og lønnsom primærnæring i 
kommunen gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre 
tilgjengelige ressurser lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i 
kommunen. Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i 
primærnæringene skal prioriteres. 
Med primærnæringer menes jordbruk, fiske, reindrift og utmarksnæringer.

Fellesbestemmelser

Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det fra før ikke finnes støtteordninger. Andre 
støtteordninger må i størst mulig grad være utprøvd før søknad om støtte sendes til 
primærnæringsfondet. Tiltak som det gis støtte til må være i samsvar med målsettingen i strategisk 
næringsplan og med eventuelle prioriterte tiltak for primærnæringene i næringsplanen og årsplan for 
næringsutvikling.

For å prioritere en større innsats rettet mot å bevare Tana som en jordbrukskommune skal 
primærnæringsfondets midler fordeles mellom jordbruk/reindrift 70% og fiskeri 30% av fondets 
beholdning ved årsskiftet.
Dette vil også være i tråd med det forhold innen verdiskapning som skjer mellom jordbruk/reindrift og 
fiskeri i Tana.

Det kan kun gis tilskudd til investeringer. Det kan ikke gis lån eller garantier for lån. Det kan ikke gis 
tilskudd til tiltak som allerede er gjennomført. 

Søknad skrives på fastsatt skjema og må inneholde alle opplysninger av betydning for å behandle 
søknaden. Ved større investeringer bør det foreligge både teknisk plan og økonomiplan (driftsplan, 
forretningsplan el)

Primærnæringsfondet evalueres i sin helhet etter 3 år.

Utbetaling av tilskudd
Fristen for å gjennomføre tiltaket er 3 år regnet fra dato for første gangs delutbetaling. Tilbakebetaling 
og ubenyttede tilsagn tilbakeføres fondet.

Det kan delutbetales 75% av tilskuddet når prosjektet er dokumentert igangsatt. Resterende 
tilskudd utbetales når tiltaket er gjennomført og godkjent av miljø- og næringsavdelingen.

Ved eventuelle endringer i investerings- og eller finansieringsplanen i forhold til godkjent 
kostnadsoverslag i tilsagnet, kan utbetalt tilskudd reduseres forholdsmessig i forhold til kostnadene.

Utbetalt tilskudd kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom støttemottaker flytter ut av 
kommunen eller støtteobjektet det er gitt tilskudd til, blir solgt eller tatt i bruk til annet formål enn 
forutsatt innen fem - 5 - år fra tilsagnet er gitt. Tilskuddsmottaker plikter på forhånd å søke fondet om 
tillatelse til salg eller bruksendring i dette tidsrom. Etter særskilt søknad vil utbetalt tilskudd bli vurdert 
ikke krevd tilbakebetalt dersom støttemottaker selger/overdrar gården for videre produksjon.

Forvaltning av fondet
Formannskapet utgjør fondsstyret. Administrasjonen gis fullmakt til å avgjøre søknader hvor
støttebeløpet er mindre enn kr. 20.000,-.

Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid.

Retningslinjene kan bare endres av kommunestyret. Hvert år innen utgangen av februar skal det 
utarbeides en årsrapport om bruk av primærnæringsfondet til kommunestyret. Gjenpart av denne 
meldingen skal sendes fylkeskommunen sammen med en rapport om det øvrige 
næringsutviklingsarbeidet.
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Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Forøvrig må 
kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

Det kan gis kommunalt tilskudd til: 

1. Nydyrking og grøfting/profilering av tidligere oppdyrket jord.

Tilskudd kan innvilges med 800 kr. pr. da. Dette vil stort sett dekke utgifter til frø, kalk og gjødsel første 
år. Tilskuddet er ikke gradert.

Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært oppdyrket 
og tidligere oppdyrket jord som er tilvokst av kratt og ildtuer og som må opparbeides på nytt for å 
kunne høstes maskinelt. 

Tidligere oppdyrket jord gjelder også leid areal. Leieforholdet må være regulert i skriftlig avtale av 
minst 10 års varighet.

Grøfting/profilering gjelder også leid areal hvor leieforholdet er regulert i skriftlig avtale av minst 10 års 
varighet.

Søknad fremmes på eget søknadsskjema samtidig som det søkes om samtykke til nydyrking.

Ved vurdering av søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme gjelder 
drifta av brukets øvrige dyrkede areal.

Det gis ikke tilskudd utover 40 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.

2. Etableringstilskudd v/ generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom.

A. Til kjøp av eiendommen kan innvilges tilskudd med inntil 20% av kjøpesummen. Øvre grense settes 
til kr. 200.000,-.
B. Til kjøp av buskap kan innvilges tilskudd med inntil 50% av kjøpesummen. Øvre grense settes til kr. 
200.000,-.

Samlet tilskudd fra det kommunale primærnæringsfond for å overta bruk bør settes til kr. 
300.000,-.

Fristen for å fremme søknad er 1 år regnet fra tidspunkt for overtakelse av eiendommen.

3. Forsterkning av kraftforsyningen til bruket ved investering i bygg og anlegg som krever 
større strømkapasitet.

Tilskudd kan innvilges med inntil 60% av kostnad. 

4. Tilskudd ved oppstart av tilleggsnæringer.

Økt satsing på og overgang til nye driftsformer med tilleggsnæringer, videreforedling, direktesalg og 
markedsføring krever ny og annen kompetanse og kunnskap.
Til oppstart av tilleggsnæringer med mer kan det innvilges tilskudd med inntil 30% av godkjent 
kostnadsoverslag. Øvre grense er kr. 70.000,-. Det aksepteres samfinansiering fra det øvrige 
virkemiddelapparat.

5. Kjøp av melkekvoter

For å styrke mulighetene for maksimal melkeproduksjon pr. bruk vil det kunne innvilges tilskudd som 
en del av en samfinansiering for kjøp av melkekvoter. Tilskuddet prioriteres slik til støttemottaker:
1. De som ønsker å øke dagens kvote.
2. De som ønsker å kjøpe ny kvote.

Tilskudd gis med inntil kr. 2,50 pr liter.
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Særbestemmelser for tilskudd til fiskerinæringen

Det kan gis kommunalt tilskudd til:

1. Kjøp av fiskefartøy

Søkeren må være oppført i fiskerimantallet i Tana kommune enten på blad A eller blad B. Fiskefartøy
som skal nyttes til fiske eller fangst skal være innført i merkeregisteret.

Det kan gis tilskudd til kjøp av nytt eller brukte fiskefartøy. Ved kjøp av nytt fiskefartøy kan det gis 
tilskudd inntil 25 % av kostnadsoverslaget, begrenset oppad til kr 200.000,-. 

Brukte fartøy bør ikke være eldre enn 10 år. Støtte til kjøp av eldre fartøy kan ytes dersom det er 
foretatt større ombygginger eller påkostninger i løpet av de siste 3-5 årene eller at fartøyet fremstår 
som godt vedlikeholdt, rustet og tilpasset det fiske det skal driftes etter. Spesielt viktig er vurdering av 
framdriftsmaskineriets alder. Det kreves tilstandsrapport av nyere dato, ikke eldre enn 1 år. Ved kjøp 
av brukt fartøy kan det gis tilskudd inntil 15 % av kostnadsoverslaget, begrenset oppad til kr 100.000,-.

Støtte til kjøp av fiskefartøy skal først og fremst bidra til at nødvendig krav til egenkapital blir oppfylt. 

2. Kjøp av fiskeredskaper/utstyr ol.

Det kan gis tilskudd til påbudt sikkerhetsutstyr eller annet obligatorisk utstyr som ikke er 
støtteberettiget i næringsfondet. Tilskudd inntil 20 % av godkjent kostnadsoverslag. Slik støtte gis ikke 
til etablerte fiskere.

3. Tilskudd til nyskaping/effektiviseringstiltak

Betydelige påkostninger/ombygging av fiskefartøy kan støttes dersom ombyggingen fører til et mer 
hensiktsmessig og moderne fiskefartøy. Tilskudd inntil 20 % av kostnadsoverslaget.

4. Tilskudd til serviceanlegg/landanlegg/mottakstasjon

Det kan ytes tilskudd med inntil 20 % men maksimalt kr 200.000,- til etablering av felles anlegg etter 
målsettingene i strategisk næringsplan. Det kan også gis støtte til drift av fellesanlegg som for 
eksempel drift av mottaksstasjon. En eventuell driftsstøtte skal medvirke til at driften vil være 
bedriftsøkonomisk lønnsom. Tilskudd til dette formål kan samfinansieres med andre offentlige 
støtteordninger. Maksimal driftsstøtte pr. år kr 50.000,-. 

Vedtatt av Kommunestyret i 1998. Endret den 27.09.2001
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/15

Arkivsaksnr: 2012/2761-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 65/2012 28.11.2012

Søknad om tilskudd fra primærnæringsfond til kjøp av melkekvote - Tormod 
Nilsen

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende,
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere
anledninger.

Saksopplysninger
Det er kommet inn 11 søknader om støtte fra primærnæringsfond. 

I KST sak 125/2011 ble det i driftsbudsjett for 2012 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond.

Opplysninger om søker:

Tormod Nilsen søker kr 26 920 for kjøp av 10 768 liter melkekvote.

Tormod Nilsen eier og driver gården med gnr 12 bnr 15 i Gardak. Gården har melkekvote på 
209 568liter.

Søker er deltaker i Nàvet Doallu samdrift som til sammen har melkekvote på 705 350liter. 
Samdriften har til sammen 1334 daa dyrket mark derav 929 eget. 

Vurdering
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:
Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger.
Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om
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produksjonstilskudd”.
Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelser.
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere
anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal
prioriteres.”

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12

Arkivsaksnr: 2012/2760-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 66/2012 28.11.2012

Søknad om tilskudd fra primærnæringsfond til kjøp av melkekvote - Mari 
Trosten

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende,
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere
anledninger.

Saksopplysninger
Det er kommet inn 11 søknader om støtte fra primærnæringsfond. 

I KST sak 125/2011 ble det i driftsbudsjett for 2012 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond.

Opplysninger om søker:

Mari Trosten søker kr 34 817 for kjøp av 13 927 liter melkekvote.
Mari Trosten eier og driver gården med gnr 12 bnr 13 i Holmesund. Gården har melkekvote på 
328 575liter.

Søker er deltaker i Nàvet Doallu samdrift som til sammen har melkekvote på 705 350liter. 
Samdriften har til sammen 1334 daa dyrket mark derav 929 daa eget. 
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Vurdering
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:
Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger.
Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om
produksjonstilskudd”.
Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelser.
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere
anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal
prioriteres.”

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/88

Arkivsaksnr: 2012/2756-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 67/2012 28.11.2012

Søknad om tilskudd fra primærnæringsfond til kjøp av melkekvote - Harald 
Persen

Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende,
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere
anledninger.

Saksopplysninger
Det er kommet inn 11 søknader om støtte fra primærnæringsfond. 

I KST sak 125/2011 ble det i driftsbudsjett for 2012 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond.

Opplysninger om søker:

Harald Persen søker kr 23 665 for kjøp av 9 466 liter melkekvote.
Harald Persen eier og driver gården med gnr 12 bnr 88 i Holmesund. Gården har melkekvote på 
167 207liter.

Søker er deltaker i Nàvet Doallu samdrift som til sammen har melkekvote på 705 350liter. 
Samdriften har til sammen 1334 daa dyrket mark derav 929 daa eget. 
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Vurdering
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:
Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger.
Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om
produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelser.
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere
anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal
prioriteres.”

Jørn Aslaksen 
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 34/54

Arkivsaksnr: 2012/2780-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 68/2012 28.11.2012

Søknad om tilskudd fra primærnæringsfond til nydyrking - Roy E. Westberg

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om støtte til nydyrking innvilges med kr 15 000,-.

Begrunnelse:
Med begrunnelse i retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond og gitte 
opplysninger innvilges søknaden med 700 kr. pr. da. På grunn av begrensede midler og mange 
søknader gis det kr 700 per da..

Saksopplysninger
Det er kommet inn 11 søknader om støtte fra primærnæringsfond. 

I KST sak 125/2011 ble det i driftsbudsjett for 2012 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond.

Roy Edgard Westberg søker tilskudd på kr 116 000 til nydyrking av 20 da jord.

Opplysninger om søker:
Søker driver med sau på gården med gnr 34 bnr 54 i Ivarjok.
Søker har i 2002 fått innvilget kr 48 000 til investering i fiskeredskaper og utstyr.

Retningslinjer for primærnæringsfond:
Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk:
Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Forøvrig må
kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.
Det kan gis kommunalt tilskudd til:

1. Nydyrking og grøfting/profilering av tidligere oppdyrket jord.
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Tilskudd kan innvilges med 800 kr. pr. da. Dette vil stort sett dekke utgifter til frø, kalk og gjødsel første
år. Tilskuddet er ikke gradert.

Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært
oppdyrket og tidligere oppdyrket jord som er tilvokst av kratt og ildtuer og som må opparbeides
på nytt for å kunne høstes maskinelt.

Ved vurdering av søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme gjelder
drifta av brukets øvrige dyrkede areal.

Det gis ikke tilskudd utover 40 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.

Vurdering
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:
Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger.
Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om
produksjonstilskudd”.

Med begrunnelse i retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond og gitte opplysninger
innvilges søknaden med 700 kr. pr. da. På grunn av begrensede midler og mange søknader gis det kr 700
per da.

Jørn Aslaksen 
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 7/53

Arkivsaksnr: 2012/70-3

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 69/2012 28.11.2012

Nina Evjen Anthi - søknad om støtte fra primærnæringsfondet -
generasjonsskifte - kjøp av gårdsbruk på eiendom gbnr 7/3 m fl.

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om støtte til kjøp av gård innvilges med 10 %, kr 170 000,- fra primærnæringsfondet.

Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 
utbetaling fra primærnæringsfondet.

Begrunnelse
Tiltaket er i tråd med formål for ordningen, det øker rekrutteringen og sikrer fortsatt drift av 
melkebruk ved generasjonsskifte. 

Saksopplysninger
Det er kommet inn 11 søknader om støtte fra primærnæringsfond. 
I KST sak 125/2011 ble det i driftsbudsjett for 2012 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond.

Om søker

Nina Evjen Anthi overtok foreldrenes gård på eiendom gbnr 7/3 m fl i Laksjok i mars 2012. 
Produksjonen på gården er melk og kjøtt. Pris for eiendommen var kr. 1 707 410,-. 

Nina Evjen Anthi fremmet søknad om tilskudd til kjøp av gård til behandling i FSK møte 
2.2.2012, søknaden ble utsatt. Hun har ikke tidligere søkt om støtte fra primærnæringsfondet.
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Gården hadde pr 31.07.2012: 27 melkekyr og 18 øvrig storfe. 

Gnr/Bnr 2025 – 7/53

Eget areal 381

Leid areal 226

SUM areal 607

Vurdering

I retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond står det at formål med ordningen 
er å skape en bærekreftig og lønnsom primærnæring i kommunen. Tiltak ”som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres”. 

Søker er ung og har tatt over foreldrenes gård ved et generasjonsskifte. Tiltaket er helt i tråd 
med formål for primærnæringsfondet.

Gården søker skal overta oppfyller krav til landbruksproduksjon, slik de er definert i 
retningslinjer for primærnæringsfondet.

Under særbestemmelser for tilskudd til jordbruk i retningslinjer for bruk og forvaltning av 
primærnæringsfond pkt 2 kan det gis støtte til:

Etableringstilskudd v/ generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom.

A: Til kjøp av eiendommer kan innvilges med inntil 20 % av kjøpesummen. 
Øvre grense settes til kr 200 000,-.

De som søkte om tilskudd til kjøp av gård i 2011, behandlet i FSK møte 2.2.2012, ble innvilget 
tilskudd på 10 % av kjøpesum. Nina Evjen Anthis søknad ble i dette møte utsatt da midlene var 
begrenset, og kjøp av gård enda ikke var gjennomført. 

Det foreslås samme tilsagnsprosent som ble tildelt da. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 7/22

Arkivsaksnr: 2012/2771-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 70/2012 28.11.2012

Søknad om tilskudd fra primærnæringsfond til tilleggsnæring - Per A. Holm

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til etablering av tilleggsnæring avslås.

Begrunnelse:
Søknaden vil kunne oppnå støtte gjennom kommunens næringsfond. Grunnet mange søknader 
og begrensede midler prioriteres søknader som ikke kan få tilskudd gjennom andre 
tilskuddsordninger i landbruket og fiske.

Saksopplysninger
Det er kommet inn 11 søknader om støtte fra primærnæringsfond.

I KST sak 125/2011 ble det i driftsbudsjett for 2012 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond.

Per A. Holm driver med melkeproduksjon på gården med gnr 7 bnr 22 i Sirma. Søker holder på 
å etablere ny tilleggsnæring ved siden av gården. Han vil starte med produksjon av element 
lavvo av tre og finèr med festanordning til 6 hjuls sykkelkasse. De største kostnadene til 
prosjektet vil være produksjon av prototype av produktet, markedsføring, etablering av 
internettside, produsere malebenker til produktet og innkjøp av diverse maskiner til start av 
produksjon.

Kostnader vil være som følgende:

• Messe avgifter på ulike messer i hele Finnmark
Nord Finland og i Jokkmokkmarknad.  kr 15.000
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• Hjemmeside/Internett kr 10.000
• Markedsføring/annonser i media kr 20.000
• Innkjøp av ekstra maskiner til produksjonen kr 10.000
• Materialer av malebenker til produksjonen kr 10.000
• Reise/overnattings kostnader til messene kr 100.000
• Innkjøp av materialer til laging av prototyper 

til lavvoene og feste anordninger til 6 hjul kasse kr 50.000
• Arbeid/ forberedelser til produksjonen,

a kr 280 pr time x 100 timer kr 28.000
                                                          
Sum kostnader, eks mva                                               Kr 243.000

Retningslinjer for primærnæringsfond:
Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk: Pkt 4:Tilskudd ved oppstart av tilleggsnæringer:
Økt satsing på og overgang til nye driftsformer med tilleggsnæringer, videreforedling, 
direktesalg og markedsføring krever ny og annen kompetanse og kunnskap. Til oppstart av 
tilleggsnæringer med mer kan det innvilges tilskudd med inntil 30 % av godkjent 
kostnadsoverslag. Øvre grense er kr 70 000,-. Det aksepteres samfinansiering fra det øvrige 
virkemiddelapparatet.

Vurdering
Søknaden vil kunne oppnå støtte gjennom kommunens næringsfond, grunnet mange søknader 
og begrensede midler prioriteres søknader som ikke kan få tilskudd gjennom andre 
tilskuddsordninger i landbruket og fiske.

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/100

Arkivsaksnr: 2012/927-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 71/2012 28.11.2012

Søknad om tilskudd fra primærnæringsfond til økt kraftforsyning - Markus 
Heiberg

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd fra primærnæringsfondet innvilges med kr 25 000,-.

Begrunnelse:
Markus Heiberg har ny driftsbygning under oppføring i Holmesund som krever større 
strømkapasitet. Grunnet begrensede midler innvilges søknaden med ca 16 % av 
kostnadsoverslag. 

Saksopplysninger
Det er kommet inn 11 søknader om støtte fra primærnæringsfond. 
I KST sak 125/2011 ble det i driftsbudsjett for 2012 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond.

Markus Heiberg søker kr 186 400,- i tilskudd til økt kraftforsyning til ny driftsbygning i 
Holmesund. Totale kostnader for investeringen er beregnet til kr 186 400,-. Det må investeres i 
Trafo grunnet liten strømforsyning i Holmesund.

Opplysninger om søker:
Gnr/Bnr 12/100
Eget areal 371da
Leid Areal 244 da
Melkekvote 227 778liter

Side 63



Tidligere støtte fra primærnæringsfondet:
2011 2010 2009 2001

Nybygg         50 000 
Nydyrking         32 000 
Melkekvote 6 054
Kjøp av 
gård 64 000

Retningslinjer for primærnæringsfondet:
Under særbestemmelser for kommunalt tilskudd pkt 3; Forsterking av kraftforsyning til bruket 
ved investering i bygg og anlegg krever større strømkapasitet. Tilskudd kan innvilges med inntil 
60 % av kostnad.

Vurdering
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:
Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger.
Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om
produksjonstilskudd”.

Markus Heiberg er under oppføring av ny driftsbygning i Holmesund som krever større 
strømkapasitet. Grunnet begrensede midler innvilges søknaden med ca 16 % av 
kostnadsoverslag. 

Jørn Aslaksen 
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 34/9

Arkivsaksnr: 2012/2738-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 72/2012 28.11.2012

Cecilie Hansen - søknad om støtte fra primærnæringsfondet - kjøp av 
buskap/oksekalv

Rådmannens forslag til vedtak

Søknad om støtte til kjøp av buskap/oksekalver avslås. 

Begrunnelse
Kjøp av kalver for oppforing av okser anses ikke som kjøp av buskap til produksjon.

Saksopplysninger
Det er kommet inn 11 søknader om støtte fra primærnæringsfondet. 
I KST sak 125/2011 ble det i driftsbudsjett for 2012 avsatt kr 300 000,- til primærnæringsfond.

Om søker

Cecilie Hansen kjøpte Birkesletten gård, eiendom gnr 34 bnr 9 og 59, i Sandlia i desember 2012. 
Hun har startet kjøttproduksjon med storfe, oppforing av okser, og søker om støtte til kjøp av 
første års besetning av oksekalver. Per 25.10.2012 hadde hun kjøpt 57 kalver til en pris på 
kr.162 263,-. 

Hun har planlagt å kjøpe inn 10 kalver i månedene fremover, og viser til kommende utgifter på 
kr.112 000,- for perioden november 2012 til juni 2013.  
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Det søkes totalt om kr 274 263,- i støtte til kjøp av buskap, oksekalver, for 2012 og første halvår 
2013. 

Cecilie Hansen søkte om tilskudd til kjøp av gård fra primærnæringsfondet i 2011. Hun ble i 
FSK møte 2.2.2012 innvilget kr. 90 000,- til kjøp av gård, tilsvarende 10% av kjøpesum. 

Det er et stort behov for oppfôring av okser i Tana. De store melkebrukene har ikke plass i 
driftsbygninger og fôr nok for å fôre opp kalvene selv. 

Vurdering

Under særbestemmelser for tilskudd til jordbruk i retningslinjer for bruk og forvaltning av
primærnæringsfond pkt 2 gis det støtte til:

”Etableringstilskudd v/ generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom.
A: Til kjøp av eiendommer kan innvilges med inntil 20 % av kjøpesummen. Øvre grense 
settes til kr 200 000,-.

B: Til kjøp av buskap kan innvilges tilskudd med inntil 50 % av kjøpesummen. Øvre 
grense settes til kr 200 000,-.”

Kjøp av kalver for oppforing til okser anses ikke som kjøp av buskap til produksjon. Å gi 
tilskudd til kjøp av oksekalver er å anse som et driftstilskudd, da det ikke er produksjonsdyr men
slaktedyr som kjøpes. 

Søknaden om støtte til kjøp av buskap, oksekalver, foreslås avslått. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/2221-3

Saksbehandler: Lill-Ragnhild Kristiansen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 73/2012 28.11.2012

Øystein Dahl - Søknad om tilskudd til kjøp av fiskebåt

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Øystein Dahl for investering 
i fiskefartøy.

1. Tilskudd inntil kr. 44.100,-.
2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr. 770.000,-.
3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning 

om utbetaling fra primærnæringsfondet.

Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Deanu gielda lohpida álgoealáhusfoanddas addit doarjaga Øysten Dahlii oastit guolástanfatnasa.

1. Doarjja gitta 44.100,- kr. rádjai. 

2. Vuođđun lohpádussii lea dohkkehuvvon 770.000,- kruvdnosaš gollomeroštallan.

3. Máksima dábálašeavttut bohtet ovdan lohpádusbreava mildosis, nammalassii ávžžuhusskovvi 
máksit álgoealáhusfoanddas. 

SaksopplysningerØystein Dahl søker om støtte på kr. 90.000,- til investering i fiskefartøy og 
utstyr. Investeringskostnaden er på kr. 800.000,-. Det er også søkt om støtte fra Sametinget.

Søker er registrert som yrkesfisker på blad B. Det siste året har han drevet fiske med en åpen 20 
fots plastbåt, og han har fra tidligere to års erfaring som mannskap på kystfiskefartøy. Han 
ønsker å satse på mer fiske og trenger en større, sikrere og mer effektiv båt som er egnet til 
helårsdrift. 

Dahl søker om støtte til investering i fiskefartøyet M-0012-MD ”Nordlys” som er en 10,05 
meter (33 fot) sjark i glassfiber. Båten er bygget i 1986 og fremstår som særdeles godt 
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vedlikeholdt og utstyrt, og er kontinuerlig oppdatert. Motoren er ny i 2002 og har relativt lavt 
antall driftstimer.    

Kapitalbehov
Fartøy i hht. tilbud kr. 600.000,-
Kostnader til garnrigging kr. 120.000,-
Transport av båt kr.   30.000,-
Innkjøp av fiskeredskaper kr.   50.000,-
Sum kostnader kr. 800.000,-

Finansieringsplan
Lån fra fiskekjøper (Norway Seafoods) kr. 200.000,-
Tana kommune kr.   90.000,-
Sametinget kr. 175.000,-
Lån i privatbank kr. 335.000,-
Sum kr. 800.000,-

Vurdering
Det omsøkte er å betrakte som søknad om støtte til investering i brukt fiskefartøy og søknad om 
støtte til investering i fiskeredskaper/utstyr. Transport av båt anses som en driftskostnad og tas 
ikke med i godkjent kostnadsoverslag. Det omsøkte fartøyet er registrert i fartøyregisteret.
Søkeren er registrert i fiskermantallet på blad B. Søkeren oppfyller dermed vilkårene for å få 
støtte fra primærnæringsfondet. Ut fra retningslinjene for primærnæringsfond kan det gis 
tilskudd med inntil 15 prosent av godkjent kostnadsoverslag for kjøp av brukte fartøy og inntil
20 prosent av godkjent kostnadsoverslag for fiskeredskap og utstyr. Da det gjenstår kr. 90.000,-
til fiskebåtkjøp og det er to søknader, tilrås søknaden innvilget med inntil kr. 44.100,- ut fra en 
forholdsmessig fordeling. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/2770-2

Saksbehandler: Lill-Ragnhild Kristiansen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 74/2012 28.11.2012

Rein Fisk AS - Søknad om tilskudd til fiskefartøy

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Rein Fisk AS for investering 
i fiskefartøy med utstyr.

1. Tilskudd inntil kr. 45.900,-.
2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr. 3.032.900.-.
3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnbrevets vedlagte skjema for anmodning 

om utbetaling fra primærnæringsfondet.

Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Deanu gielda lohpida álgoealáhusfoanddas addit doarjaga Rein Fisk AS oastit guolástanfatnasa 
oktan rusttegiiguin. 

1. Doarjja gitta 45.900,- kr. rádjai. 

2. Vuođđun lohpádussii lea dohkkehuvvon 3.032.900,- kruvdnosaš gollomeroštallan.

3. Máksima dábálašeavttut bohtet ovdan lohpádusbreava mildosis, nammalassii ávžžuhusskovvi 
máksit álgoealáhusfoanddas. 

Saksopplysninger
Rein Fisk AS ved Piera Gaup søker om støtte på kr. 126.520,- til kjøp av fiskefartøy og 
nødvendige påkostninger på båten.

Piera Gaup har brukt mye tid på å tilegne seg praktisk og teoretisk kunnskap om fiske i årene før 
han skaffet seg eget fiskefartøy. Han er oppført i fiskermanntallet på blad B.
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Rein Fisk AS driver i dag et foretak innen kystfiske. Fiskedriften er liten, men lønnsom. 
Selskapet ønsker å anskaffe et nytt moderne fartøy for helårig effektiv drift. I dagens drift har de 
kun torsk og krabbe som driftsgrunnlag, da fartøyet gir en del begrensninger i vær- og 
sjøforhold. De har heller ikke mulighet til å delta i blåkveitefiske som foregår lengre ute i havet. 
Foretaket ønsker også å benytte seg av samfiskeordningen hvor to fartøy med hver sine kvoter 
kan fiske sammen fra ett fartøy. De ønsker driftsgrunnlag for å være to mann om bord og en mer 
effektiv drift.

Rein Fisk AS søker om støtte til investering i fiskefartøyet N-88-F ”Børfjell”. Fiskefartøyet er 
en 10,65 meter sjark som er bygd i 2010. Båten har gått 1600 timer og framstår som ny. 
Kjøpesummen utgjør kr. 2.900.000,-. I tillegg søkes det om støtte til ytterligere fiskeredskaper 
og utstyr. 

Kapitalbehov
Kjøp av båt 35 Selfa Speed 2.900.000,-
Garnhaler       93.400,-  
Garngreier       39.500,-
Sum kostnader  3.032.900,-

Finansieringsplan
Lån innovasjon Norge 2.368.080,-
Tilskudd Sametinget     150.000,-
Tana kommune     126.520,-
Egne midler     388.300,-
Sum finansiering   3.032.900,-

Vurdering
Det omsøkte er å betrakte som søknad om støtte til kjøp av brukt fiskefartøy med tilhørende 
utstyr. Det omsøkte fartøyet er registrert i fartøyregisteret. Søkeren er registrert i fiskermantallet 
på blad B. Søkeren oppfyller dermed vilkårene for å få støtte fra primærnæringsfondet. Ut fra 
retningslinjene for primærnæringsfond kan det gis tilskudd med inntil 15 prosent av godkjent 
kostnadsoverslag for kjøp av brukte fartøy, men maksimalt kr. 100.000,-. For fiskeredskap og 
utstyr kan det gis tilskudd med inntil 20 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Da det gjenstår 
kr. 90.000,- til fiskebåtkjøp og det er to søknader, tilrås søknaden innvilget med inntil kr. 
45.900,- ut fra en forholdsmessig fordeling.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/2793-2

Saksbehandler: Lill-Ragnhild Kristiansen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 75/2012 28.11.2012

Killi Fisk - Søknad om tilskudd til kjøp av fiskefartøy

Rådmannens forslag til vedtak
Vi viser til Deres søknad av 15.11.12. Søknaden ble behandlet av Miljø-, landbruks- og 
utmarksutvalget med følgende vedtak. Søknad fra Killi Fisk v/Sveinung Killi om støtte til kjøp 
av fiskefartøy avslås.

Begrunnelse:
I følge retningslinjene for bruk og forvaltning av primærnæringsfond kan det ikke gis tilskudd til 
tiltak som allerede er gjennomført. Da fiskebåten allerede er kjøpt inn er ikke vilkårene for støtte 
oppfylt. Det mangler også en driftsplan for prosjektet.

Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Mii čujuhat Du ohcamuššii beaiváduvvon 15.11.12. ohcamuš gieđahallui Biras-, eanadoallo- ja 
meahcástanlávdegottis, ja čuovvovaš mearrádus dahkkui: Killi Fiska, Sveinung Killi bokte, 
ohcamuš doarjagii oastit guolástanfatnasa hilgojuvvo. 

Vuođustus:
Álgoealáhusfoandda geavaheami ja hálddašeami váldonjuolggadusaid mielde ii leat vejolaš 
addit doarjaga doaibmabijuide mat leat ovddalgihtii čađahuvvon. Go lea nu ahte leat jo oastán 
fatnasa, de eai ollašuva eavttut oažžut doarjaga. Prošeavttas váilu maiddái doaibmaplána. 

Saksopplysninger
Killi Fisk v/Sveinung Killi søker om støtte på kr. 56.250,- til kjøp av fiskebåt. 
Investeringskostnaden er på kr. 375.000,-. 

Killi Fisk er et aksjeselskap som ble stiftet før båtkjøpet. Søker er oppført i fiskermanntallet på 
blad B. 
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Fiskefartøyet det søkes om støtte til er et Kjøpstad bygg i tre fra 1981 med maskineri fra 2003. 
Navnet er Thaifun (F99TN). Båten er i god teknisk stand og er velegnet til bruk i krabbefiske, 
linefiske og juksafiske. Båten er utstyrt med alt man trenger for å drive sikkert og effektivt. 
Planen til foretaket er å drive med juksa fra mars/april, fiske kongekrabbe fra august og 
eventuelt ro med lina utover høsten/vinteren.

Kapitalbehov
Fartøy 375.000,-
Sum 375.000,-

Finansieringsplan
Privat lån 200.000,-
Tana kommune    56.250,-
Egenkapital 118.750,-
Sum 375.000,-

Vurdering
Det omsøkte er å betrakte som søknad om støtte til investering i brukt fiskefartøy. Det omsøkte 
fartøyet er registrert i fartøyregisteret og søkeren er registrert på blad B i fiskermanntallet. I 
følge retningslinjene for bruk og forvaltning av primærnæringsfond kan det ikke gis tilskudd til 
tiltak som allerede er gjennomført. Da fiskebåten allerede er kjøpt inn er ikke vilkårene for støtte 
oppfylt. Ved større investeringer skal det i følge retningslinjene foreligge en driftsplan. Dette 
foreligger ikke. Søknaden tilrås avslått.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-53

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 76/2012 28.11.2012

Referatsaker/Orienteringer - MLU

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer.

Vurdering
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