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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 28.11.2012
Tidspunkt: 10:00 – 17:00 

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Ulf Ballo Leder AP
Torill Klogh Medlem AP
Helge Samuelsen Medlem H
Karen Inga Vars Medlem V
Nancy Porsanger Anti Medlem SP
May Brith Tobiassen Medlem SFP/NSR

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Ansgar Aslaksen Nestleder Fe/Ol

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Per Magne Lille Ansgar Aslaksen SV

Merknader
Torill Klogh (AP) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av PS 61/2012 grunnet 
jobb, fra kl. 16:30 og for resten av møtet. 

Karen Inga Vars (V) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av PS 61/2012
grunnet annen avtale, fra kl. 16:30 og for resten av møtet.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Svein-Ottar Helander Avd.leder utviklingsavd.
Frode Gundersen Sekretær

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________
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
PS 77/2012 Høring av revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 8 2012/1997
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PS 55/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 55/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 28.11.2012 

Behandling
Innkalling utsendt 21.11.2012.

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.

Mearrádus
Gohččun dohkkehuvvo.

PS 56/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 56/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 28.11.2012 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Saksliste godkjennes med følgende:

- Orienteringen fra Fylkesmannen/Fylkesskogmester føres inn under PS 76/2012 
Referatsaker/Orienteringer

- RS 18/2012 behandles som ordinær sak, PS 77/2012 
- PS 58/2012 behandles som siste sak i dagens møte
- PS 64/2012 behandles etter PS 60/2012 
- PS 61-63/2012 behandles etter PS 75/2012

Votering
Forslag fra leder: Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende:

- Orienteringen fra Fylkesmannen/Fylkesskogmester føres inn under PS 76/2012 
Referatsaker/Orienteringer

- RS 18/2012 behandles som ordinær sak, PS 77/2012 
- PS 58/2012 behandles som siste sak i dagens møte
- PS 64/2012 behandles etter PS 60/2012 
- PS 61-63/2012 behandles etter PS 75/2012

Mearrádus
Áššelistu dohkkehuvvo čuovvovaš osiin:

- Dieđut Fylkkamánnis/Fylkkameahccemeaštáris biddjojit áššái PS 76/2012 
Referáhttaáššit/Dieđut

- RS 18/2012 meannuduvvo dábálaš áššin, PS 77/2012
- PS 58/2012 meannuduvvo maŋimuš áššin otná čoahkkimis
- PS 64/2012 meannuduvvo maŋŋá PS 60/2012 
- PS 61-63/2012 meannuduvvo maŋŋá PS 75/2012 

PS 57/2012 Godkjenning av protokoll fra 25.10.2012

Saksprotokoll saksnr. 57/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 28.11.2012 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Protokoll fra 25.10.2012 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 25.10.2012 godkjennes.

Mearrádus
25.10.2012 beavdegirji dohkkehuvvo.



Side 5 av 28

PS 58/2012 Møteplan 2013 - Miljø-, landbruks og utmarksutvalget

Saksprotokoll saksnr. 58/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 28.11.2012 

Behandling
Saken ble behandlet som siste sak i dagens møte. 

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag: 

Møteplan 2013 for MLU:

22. januar
5. mars
7. mai
4. juni
1. oktober
5. november
3. desember

Fast møtedag er tirsdager. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Møteplan 2013 for MLU:

22. januar
5. mars
7. mai
4. juni
1. oktober
5. november
3. desember

Fast møtedag er tirsdager. 

Mearrádus

BEM 2013 čoahkkinplána

Ođđajagimánu 22. beaivve 
Njukčamánu 5. beaivve 
Miessemánu 7. beaivve 
Geassemánu 4. beaivve 
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Golggotmánu 1. beaivve 
Skábmamánu 5. beaivve 
Juovlamánu 3. beaivve 

Maŋŋebárggat leat fásta čoahkkinbeaivvit

PS 59/2012 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 (til MLU)

Saksprotokoll saksnr. 59/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 28.11.2012 

Behandling
AP v/Ulf Ballo fremmet følgende forslag: 

MLU ber formannskapet innstille ovenfor kommunestyret å sette av et årlig beløp på minimum 
kr. 500 000 til primærnæringsfondet. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
MLU ber formannskapet innstille ovenfor kommunestyret å sette av et årlig beløp på minimum 
kr. 500 000 til primærnæringsfondet. 

Mearrádus
BEM bivdá ovdagotti evttohit gielddastivrii bidjat sierra jahkásaš supmi unnimusat 500 000,- kr 
álgoealáhusfondii. 

PS 60/2012 Arcitc Trail snøscooterløype Tana - Nesseby. Nytt alternativ.

Saksprotokoll saksnr. 60/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 28.11.2012 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Det innledes forhandlinger med Reinbeitedistrikt 7 om mulig trasevalg for Arctic Trail fra løype 
9 Tanaelva til Nesseby kommune. Leder i MLU sammen med rådmannen vil delta fra Tana 
kommunes side.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Det innledes forhandlinger med Reinbeitedistrikt 7 om mulig trasevalg for Arctic Trail fra løype 
9 Tanaelva til Nesseby kommune. Leder i MLU sammen med rådmannen vil delta fra Tana 
kommunes side.

Mearrádus
Álggahuvvojit šiehtadallamat Orohat 7:in ahte gokko Arctic Trail skohtermáđii sáhtášii mannat 
Deanus skohtermáđii 9:s, deatnu, Unjárgga gildii. BEM- jođiheaddji ja ráđđealmmái 
oassálastiba Deanu gieldda bealis. 

PS 61/2012 Kommunal viltforvaltning

Saksprotokoll saksnr. 61/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 28.11.2012 

Behandling
PS 61-63/2012 ble behandlet etter PS 75/2012.

Torill Klogh (AP) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av saken grunnet jobb, 
fra kl. 16:30 og for resten av møtet. 

Karen Inga Vars (V) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av saken grunnet 
annen avtale, fra kl. 16:30 og for resten av møtet.

Miljørådgiver Anne Smeland og miljøkonsulent Ida M. Nilsen orienterte. 

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

MLU tar saken til orientering.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
MLU tar saken til orientering.

Mearrádus
BEM váldá ášši diehtun.
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PS 62/2012 Revidering av kommunale målsettinger for elgbestanden i Tana 
(bestandsplanperioden 2011-2014).

Saksprotokoll saksnr. 62/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 28.11.2012 

Behandling
PS 61-63/2012 ble behandlet etter PS 75/2012.

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

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. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

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
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 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. 

Mearrádus
Deanu gielda mearrida čuovvovaš ovdánanplána dárkkisteamis gielddalaš mihttomeriid 
ealgamáddodaga ovdánahttima ektui (sarvvafuođđoláhkaásahusa 2012, § 3 og 19 mielde):

 Ođđajagi 9. beaivve 2013: Álbmotčoahkkin ealgahálddašeami mihttomeriid birra Deanu 
gielddas. 

 Ođđajagimánu gaskkamuttus 2013: BEM meannuda ášši ja mearrádus sáddejuvvo 
viidásat Finnmárkkuopmodahkii. 

 Ovdal guovvamánu gaskkamuttu 2013: Finnmárkkuopmodat (FeFo) rievdada 
Finnmárkku ealgamáddodatplána (2011-2014) 

 Guovvamánu gaskkamuttus 2013: FeFo lágida máddodatplánačoahkkima ovttas 
geavaheaddjijoavkkuiguin ja evttohusat 2013 ealgaeriide ovdanbuktojit. 

 Guovvamánu mielde 2013: Deanu gielda meannuda rievdadusaid gustovaš 
máddodatplánas, ja Finnmárkkuopmodat mearrida 2013 eriid gielddalaš mihttomeriid 
ektui.   

 Ovdal cuoŋománu 1. beaivve: FeFo almmuha áigemeari ohcat ealgabivdolobi 2013:s. 

PS 63/2012 Lokalisering av rovviltkontakt

Saksprotokoll saksnr. 63/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 28.11.2012 

Behandling
PS 61-63/2012 ble behandlet etter PS 75/2012.

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

1. Kommunen søker fylkesmannen om lokalisering av prosjektstilling for fylkesmannens 
rovviltforvaltning til Tana. 
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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.

3. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle om vilkår og alternative løsninger med 
fylkesmannen. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

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.

3. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle om vilkår og alternative løsninger med 
fylkesmannen. 

Mearrádus
1. Gielda ohcá fylkkamánnis oažžut fylkkamánni boraspirehálddahusa prošeaktavirggi 

Detnui.
2. Eaktun lea ahte fylkkamánni ollásit gokčá bálkágoluid, sosiála goluid, viessoláiggu ja 

hálddahusgoluid guoskevaččat virgái, ja dasa lassin máksá gildii dárbbašlaš overheada 
bargoaddirollii. 

3. Ráđđealbmái addo doaimmahanváldi šiehtadallat eavttuid ja molssaevttolaš čovdosiid 
fylkkamánniin. 

PS 64/2012 Rullering - Retningslinjer for primærnæringsfond - utsatt fra 
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalgets møte 25.10.2012.

Saksprotokoll saksnr. 64/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 28.11.2012 

Behandling
Saken ble behandlet etter PS 60/2012 i dagens møte. 

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag: 

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 
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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 bør 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.

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

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

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.
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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 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, øke verdiskapingen og styrke 
økonomien. 

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

Votering
Enstemmig vedtatt. 

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.
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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 bør 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.

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:

2. 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. 

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.
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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.

4. 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

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

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.
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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 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, øke verdiskapingen og styrke 
økonomien. 

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

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

Saksprotokoll saksnr. 65/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 28.11.2012 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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.

H v/Helge Samuelsen fremmet følgende forslag:
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Søknad fra Tormod Nilsen på kjøp av melkekvote pålydende kr. 26 920,- innvilges.

Votering
Forslag fra leder ble satt opp mot forslag fra H: Forslag fra leder vedtatt med 6 mot 1 stemme

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.

Mearrádus
Ohcamuš oastit mielkeeari hilgojuvvo.

Vuođustus
Álgoealáhusfoandda geavaheami ja hálddašeami ulbmiliin daddjo ahte: “Hutkkálaš doaimmat, 
ja doaimmat mat loktejit árvoháhkama ja barggaheami álgoealáhusain galget vuoruhuvvot.”
Ohcci lea buresbirgejeaddji mielkeboanda, ja son lea máŋgii ovdal ožžon doarjaga oastit 
mielkeeriid. 

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

Saksprotokoll saksnr. 66/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 28.11.2012 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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.

H v/Helge Samuelsen fremmet følgende forslag:

Søknad fra Mari Trosten på kjøp av melkekvote pålydende kr. 34 817,- innvilges.
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Votering
Forslag fra leder ble satt opp mot forslag fra H: Forslag fra leder vedtatt med 6 mot 1 stemme

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.

Mearrádus
Ohcamuš oastit mielkeeari hilgojuvvo.

Vuođustus
Álgoealáhusfoandda geavaheami ja hálddašeami ulbmiliin daddjo ahte: “Hutkkálaš doaimmat, 
ja doaimmat mat loktejit árvoháhkama ja barggaheami álgoealáhusain galget vuoruhuvvot.”
Ohcci lea buresbirgejeaddji mielkeboanda, ja son lea máŋgii ovdal ožžon doarjaga oastit 
mielkeeriid. 

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

Saksprotokoll saksnr. 67/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 28.11.2012 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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.

H v/Helge Samuelsen fremmet følgende forslag:

Søknad fra Harald Persen på kjøp av melkekvote pålydende kr. 23 665,- innvilges.
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Votering
Forslag fra leder ble satt opp mot forslag fra H: Forslag fra leder vedtatt med 6 mot 1 stemme

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.

Mearrádus
Ohcamuš oastit mielkeeari hilgojuvvo.

Vuođustus
Álgoealáhusfoandda geavaheami ja hálddašeami ulbmiliin daddjo ahte: “Hutkkálaš doaimmat, 
ja doaimmat mat loktejit árvoháhkama ja barggaheami álgoealáhusain galget vuoruhuvvot.”
Ohcci lea buresbirgejeaddji mielkeboanda, ja son lea máŋgii ovdal ožžon doarjaga oastit 
mielkeeriid. 

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

Saksprotokoll saksnr. 68/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 28.11.2012 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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..

Votering
Enstemmig vedtatt. 



Side 20 av 28

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..

Mearrádus
Doarjjaohcamuš ođđasit gilvimii váldo vuhtii ja dasa juolluduvvo 15 000,- kr.

Vuođustus:
Álgoealáhusfoandda geavaheami ja hálddašeami váldonjuolggadusaid vuođul ja addon dieđuid 
vuođul juolluduvvo ohcamuš 700,- kruvnnuin juohke da:s. Dan dihtii go ii leat várrejuvvon nu 
ollu ruhta, ja leat máŋga ohcci, de juolluduvvo 700,- kr juohke da:s. 

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

Saksprotokoll saksnr. 69/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 28.11.2012 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

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

Mearrádus
Doarjjaohcamuš oastit návetdoalu váldo vuhtii ja dasa juolluduvvo 10%, 170 000,- kr 
álgoealáhusfoanddas. 

Máksima dábálašeavttut bohtet ovdan álgoealáhusfoandda máksinávžžuhusskovis mii čuovvu 
lohpádusbreava. 

Vuođustus
Doaibma vástida ortnega ulbmiliidda, dat lokte rekrutterema ja sihkkarastá ahte 
mielkebuvttadeapmi jotkojuvvo buolvamolsašumi áigge.

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

Saksprotokoll saksnr. 70/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 28.11.2012 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

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.

Mearrádus
Doarjjaohcamuš álggahit lassiealáhusa hilgojuvvo.
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Vuođustus:
Ohcamuš sáhttá oažžut doarjaga gieldda ealáhusfoandda bokte. Dan sivas go ii leat várrejuvvon 
nu ollu ruhta, ja leat máŋga ohcci, de vuoruhuvvojit ohcamušat main ii leat vejolašvuohta oažžut 
doarjaga eará ortnegiid čađa mat dorjot eanadoalu ja guolásteami. 

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

Saksprotokoll saksnr. 71/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 28.11.2012 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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. 

V v/Karen Inga Vars fremmet følgende forslag:

Søknad om tilskudd fra primærnæringsfondet innvilges med kr. 35 000,-

Votering
Forslag fra leder ble satt opp mot forslag fra V: Forslag fra leder falt med 3 mot 4 stemmer. 

Vedtak
Søknad om tilskudd fra primærnæringsfondet innvilges med kr. 35 000,-

Mearrádus
Doarjjaohcamuš álgoealáhusfoanddas váldo vuhtii ja dasa juolluduvvo 35 000,- kr.

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

Saksprotokoll saksnr. 72/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 28.11.2012 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
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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.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

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.

Mearrádus
Doarjjaohcamuš oastit omiid/burrugálbbiid hilgojuvvo.

Vuođustus
Gálbbiid oastit biebman dihtii burrun ii leat seammá go omiid oastit buvttadeami várás. 

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

Saksprotokoll saksnr. 73/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 28.11.2012 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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.

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. 
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Leder trakk sin sitt forslag.

V v/Karen Inga Vars fremmet følgende forslag:

Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Øystein Dahl for investering 
i fiskefartøy

1. Tilskudd kr 34 100,-

SV v/Per Magne Lille fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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.

Votering
Forslag fra V ble satt opp forslag fra SV: Forslag fra V vedtatt med 6 mot 1. 

Vedtak
Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Øystein Dahl for investering 
i fiskefartøy

1. Tilskudd kr 34 100,-

Mearrádus
Deanu gielda juolluda álgoealáhusfoanddas doarjaga Øystein Dahlii oastit guolástanfatnasa

1. 34 100,- kruvdnosaš doarjja

PS 74/2012 Rein Fisk AS - Søknad om tilskudd til fiskefartøy

Saksprotokoll saksnr. 74/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 28.11.2012 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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

1. Tilskudd inntil kr. 45.900,-.
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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.

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. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

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.

Mearrádus
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. 

PS 75/2012 Killi Fisk - Søknad om tilskudd til kjøp av fiskefartøy

Saksprotokoll saksnr. 75/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 28.11.2012 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
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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.

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. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

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.

Mearrádus
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. 
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PS 76/2012 Referatsaker/Orienteringer - MLU

Saksprotokoll saksnr. 76/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 28.11.2012 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Skogbrukssjef Tor Håvard Sund og Fylkesskogmester Helge Molvig orienterte om siktrydding 
og utsiktsrydding (orienteringen ble tatt etter PS 60/2012)

V v/Karen Inga Vars fremmet følgende forslag:

Saken om siktrydding og utsiktsrydding tas opp i neste MLU-møte. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken om siktrydding og utsiktsrydding tas opp i neste MLU-møte. 

Mearrádus
Ášši geaidnoguoraid njáskama birra ja várddusnjáskama birra gieđahallo boahtte BEM-
čoahkkimis. 

PS 77/2012 Høring av revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 8

Saksprotokoll saksnr. 76/2012 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 28.11.2012 

Behandling
SP v/Nancy Porsanger Anti fremmet følgende forslag: 

Høringsuttalelse til revidert forvaltningsplan for Rovvilt region 8
Tana kommune går sterkt imot utvidelsen av forvaltningssone A for gaupe inn i Tana kommune 
som foreslått. 

Bestandene for rovvilt er allerede over de fastsatte, og man ser ingen grunn til å ta nye områder 
inn som A-sone. Området er og viktig vinterbeite for rein og gode sauebeiteområder. 
Det bør settes inn større ressurser på registrering av spesielt gaupe, og ellers dokumentasjon av 
rovvilt og tap.

Ørn bør snarest mulig tas inn i forvaltningssystemet og registrering igangsettes. 
Det er viktig med tiltak som styrker dialog mellom næringer og forvaltninger, og at lokal 
kunnskap vektlegges i større grad. 
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Høringsuttalelse til revidert forvaltningsplan for Rovvilt region 8
Tana kommune går sterkt imot utvidelsen av forvaltningssone A for gaupe inn i Tana kommune 
som foreslått. 

Bestandene for rovvilt er allerede over de fastsatte, og man ser ingen grunn til å ta nye områder 
inn som A-sone. Området er og viktig vinterbeite for rein og gode sauebeiteområder. 
Det bør settes inn større ressurser på registrering av spesielt gaupe, og ellers dokumentasjon av 
rovvilt og tap.

Ørn bør snarest mulig tas inn i forvaltningssystemet og registrering igangsettes. 
Det er viktig med tiltak som styrker dialog mellom næringer og forvaltninger, og at lokal 
kunnskap vektlegges i større grad. 

Mearrádus
Gulaskuddancealkámuš Boraspiriid 8. guovllu dárkkistuvvon hálddašanplánii
Deanu gielda vuostálastá garrasit evttohusa hálddašanguovllu A, guoskevaččat albasiidda, 
viiddidit Deanu gildii. 

Boraspiredásit leat jo badjel mearriduvvon meari, ja min oainnu mielde ii leat dárbu namahit 
ođđa guovlluid A-guovlun. Guovlu lea maiddái dehálaš guohtunguovlu bohccuide dálvit ja lea 
buorre sávzaguohtunguovlu. Berrejit biddjot eambbo resurssat registreret erenomážit albasiid, ja 
muđui boraspiriid ja massimiid. 

Berrešii farggamusat váldit goaskimiid mielde hálddašanvuogádahkii ja álggahit registrerema. 
Lea dehálaš bidjat johtui doaimmaid mat nannejit dialoga gaskkal ealáhusaid ja hálddahusa, ja 
ahte báikkálaš máhttu deattuhuvvo eambbo.


