
Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 05.03.2013
Tidspunkt: 10:00 – 12:30

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 NESTL FE/OL

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Marit Anna Hildonen Ansgar Aslaksen FE/OL

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Aslaug Iversen Sekretær
Anne Fløgstad Smeland Miljørådgiver
Ida Martine S. Nilsen
Terese Nyborg                                                  

Miljøkonsulent
Fagleder landbruk

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

Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 7/2013 Godkjenning av innkalling
PS 8/2013 Godkjenning av saksliste

PS 9/2013 Godkjenning av protokoll fra 22.01.2013
PS 10/2013 Klage på avslag om tilskudd til kjøp av buskap til 

kjøttproduksjon - Cecilie Hansen. Primærnæringfond, 
MLU saksnr 72/2012.

2013/67

PS 11/2013 Klage på avslag - Killi Fisk 2012/2793
PS 12/2013 Midler til utsiktsrydding langs veg 2012/1139

PS 13/2013 Referatsaker / Orienteringer - MLU 2013/96
RS 4/2013 Avtale mellom Tana kommune og Samisk nærings- og 

utredningssenter as (SEG) om gjennomføring av tiltak 
5 og 9 i Tana kommunes utmarksplan - Undertegnet 
avtale

2010/2077

RS 5/2013 Tilbakemelding om plassering av  rovviltstilling 
vertskommune

2012/2542

RS 6/2013 Vedrørende dybdemålinger for garnfiske under isen 2012/132

RS 7/2013 Regnskap for bruken av viltfondet i 2012. 2012/36
RS 8/2013 Rapport siktrydding 2012 2012/677

RS 9/2013 Bestandsplanmøter i Varangerbotn og Båtsfjord -
oversendelse av grunnlagsmateriale

2010/1983

RS 10/2013 Bestandsplan for elg for Tana kommune - Revidert 
plan for 2013-14

2010/1983

RS 11/2013 Delegert vedtak: Godkjenning av revidert 
bestandsplan for delbestand Tana (2013-2014).

2010/1983

PS 14/2013 Finnmarkseiendommens endringer i elgjakta for 2013 2010/1983

PS 7/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr.7/2013  i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 05.03.2013 

Behandling

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:



Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkallinga godkjennes.

PS 8/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 8/2013  i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 05.03.2013 

Behandling

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes med følgende tilleggssak:

PS 14/2013 – Finnmarkeiendommens endringer i elgjakta for 2013.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Sakslista godkjennes med følgende tilleggssak:

PS 14/2013 – Finnmarkeiendommens endringer i elgjakta for 2013.

PS 9/2013 Godkjenning av protokoll fra 22.01.2013

Saksprotokoll saksnr. 9/2013  i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 05.03.2013 

Behandling

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Protokoll av 22.01.2013 godkjennes.



Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll av 22.01.2013 godkjennes.

PS 10/2013 Klage på avslag om tilskudd til kjøp av buskap til 
kjøttproduksjon - Cecilie Hansen. Primærnæringfond, MLU saksnr 72/2012.

Saksprotokoll saksnr. 10/2013  i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 05.03.2013 

Behandling

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

Klagen tas til følge. 

Søknad om støtte til kjøp av oksekalver innvilges med kr 50 000,-.

Begrunnelse
I retningslinjene er tilskuddet ment å være et etableringstilskudd ved generasjonsskifte og kjøp 
av eiendom. 

Tilskudd til kjøp av kalver til kjøttproduksjon i en oppstartsfase anses som et 
etableringstilskudd, og kan innvilges under første år med produksjon. 

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Klagen tas til følge. 

Søknad om støtte til kjøp av oksekalver innvilges med kr 50 000,-.

Begrunnelse
I retningslinjene er tilskuddet ment å være et etableringstilskudd ved generasjonsskifte og kjøp 
av eiendom. 

Tilskudd til kjøp av kalver til kjøttproduksjon i en oppstartsfase anses som et 
etableringstilskudd, og kan innvilges under første år med produksjon. 



PS 11/2013 Klage på avslag - Killi Fisk

Saksprotokoll saksnr.11/2013  i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 05.03.2013 

Behandling

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

Klage fra Killi Fisk AS på vedtaket i MLU-sak 75/2012 tas ikke til følge. Avslaget 
opprettholdes.

Begrunnelse:
I følge retningslinjene for bruk og forvaltning av primærnæringsfond kan det ikke gis tilskudd til 
tiltak som allerede er gjennomført. Da fiskebåten allerede var kjøpt inn på søknadstidspunktet er 
ikke vilkårene for støtte oppfylt. Det foreligger ikke nye opplysninger i klagen som begrunner 
nye vurderinger og endret vedtak.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Klage fra Killi Fisk AS på vedtaket i MLU-sak 75/2012 tas ikke til følge. Avslaget 
opprettholdes.

Begrunnelse:
I følge retningslinjene for bruk og forvaltning av primærnæringsfond kan det ikke gis tilskudd til 
tiltak som allerede er gjennomført. Da fiskebåten allerede var kjøpt inn på søknadstidspunktet er 
ikke vilkårene for støtte oppfylt. Det foreligger ikke nye opplysninger i klagen som begrunner 
nye vurderinger og endret vedtak.

PS 12/2013 Midler til utsiktsrydding langs veg

Saksprotokoll saksnr.12/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 05.03.2013 

Behandling

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

Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget bevilger 30 000 kr. til skogbrukssjefen i Finnmark og 
Kvænangen kommune for utsiktsrydding. Bevilgningen belastes MLUs ene midler tildelt ved 
budsjettbehandlingen i kommunestyret den 18.12.2012.

Det settes følgende vilkår:

1. Utsiktsryddingen skal fortrinnsvis skje langs prioriterte strekninger fastsatt i kommunens 
Tiltaksplan for siktrydding langs vei i Tana kommune (2012-13).



2. Det skal fremlegges plan for arbeidet i henhold til reglene i plan- og bygningsloven, 
naturmangfoldloven og vannressurslovens § 11. 

3. Det skal fremlegges rapport til kommunen etter at utsiktsryddingen er utført.

Fellesforslag fra Ulf Ballo (AP), Karen Inga Vars (V), Helge Samuelsen (H), May Brith 
Tobiassen (SFP/NSR), Nancy Porsanger Anti (SP) og Marit Anna Hildonen (Fe/Ol):

Det anbefales at FeFo legger utsiktsrydding ut på anbud.

Votering
Leder s forslag ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslaget fra Ulf Ballo (AP), Karen Inga Vars (V), Helge Samuelsen (H), May Brith 
Tobiassen (SFP/NSR), Nancy Porsanger Anti (SP) og Marit Anna Hildonen (Fe/Ol) ble 
enstemmig vedtatt.

Vedtak
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget bevilger 30 000 kr. til skogbrukssjefen i Finnmark og 
Kvænangen kommune for utsiktsrydding. Bevilgningen belastes MLUs ene midler tildelt ved 
budsjettbehandlingen i kommunestyret den 18.12.2012.

Det settes følgende vilkår:

1. Utsiktsryddingen skal fortrinnsvis skje langs prioriterte strekninger fastsatt i kommunens 
Tiltaksplan for siktrydding langs vei i Tana kommune (2012-13).

2. Det skal fremlegges plan for arbeidet i henhold til reglene i plan- og bygningsloven, 
naturmangfoldloven og vannressurslovens § 11. 

3. Det skal fremlegges rapport til kommunen etter at utsiktsryddingen er utført.
4. Det anbefales at FeFo legger utsiktsrydding ut på anbud.

PS 13/2013 Referatsaker / Orienteringer - MLU

Saksprotokoll saksnr.13/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 05.03.2013 

Behandling

Følgende saker ble referert:



RS 4/2013 Avtale mellom Tana kommune og Samisk nærings- og 
utredningssenter as (SEG) om gjennomføring av tiltak 5 og 9 i Tana kommunes 
utmarksplan - Undertegnet avtale

RS 5/2013 Tilbakemelding om plassering av  rovviltstilling vertskommune

RS 6/2013 Vedrørende dybdemålinger for garnfiske under isen

RS 7/2013 Regnskap for bruken av viltfondet i 2012.

RS 8/2013 Rapport siktrydding 2012

RS 9/2013 Bestandsplanmøter i Varangerbotn og Båtsfjord - oversendelse av 
grunnlagsmateriale

RS 10/2013 Bestandsplan for elg for Tana kommune - Revidert plan for 2013-14

RS 11/2013 Delegert vedtak: Godkjenning av revidert bestandsplan for delbestand 
Tana (2013-2014).

Votering

Vedtak
Referatene tas til orientering.



RS 4/2013 Avtale mellom Tana kommune og Samisk nærings- og 
utredningssenter as (SEG) om gjennomføring av tiltak 5 og 9 i Tana 
kommunes utmarksplan - Undertegnet avtale

RS 5/2013 Tilbakemelding om plassering av  rovviltstilling vertskommune

RS 6/2013 Vedrørende dybdemålinger for garnfiske under isen

RS 7/2013 Regnskap for bruken av viltfondet i 2012.

RS 8/2013 Rapport siktrydding 2012

RS 9/2013 Bestandsplanmøter i Varangerbotn og Båtsfjord - oversendelse av 
grunnlagsmateriale

RS 10/2013 Bestandsplan for elg for Tana kommune - Revidert plan for 2013-
14

RS 11/2013 Delegert vedtak: Godkjenning av revidert bestandsplan for 
delbestand Tana (2013-2014).

PS 14/2013 Finnmarkseiendommens endringer i elgjakta for 2013

Saksprotokoll saksnr. 14/13  i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 05.03.2013 

Behandling

Fellesforslag fra Ulf Ballo (AP), Karen Inga Vars (V), Helge Samuelsen (H), May Brith 
Tobiassen (SFP/NSR), Nancy Porsanger Anti (SP) og Marit Anna Hildonen (Fe/Ol):

Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget i Tana er svært misfornøyd med FeFo`s beslutning om å 
innføre to-delt jakt i 10 jaktfelt i kommunen.
Denne modellen er noe som både MLU-utvalget og jegerforeningene går imot. Dette fordi to-
delt jakt vil ha flere negative følger for gjennomføringen av selve jakta, naturen og miljøet.
MLU-utvalget vil av disse grunner henstille til FeFo om å omgjøre vedtaket. Det betyr at vi vil 
at elgjakta skal gjennomføres som i 2012 ut denne bestandsplanperioden, dvs. til 2014.
Tana kommune ønsker å ha et godt og konstruktivt samarbeid med FeFo og vil be om et snarlig 
møte med ledelsen, hvor denne saken og mulige endringer for neste bestandsplanperiode, 2015 –
2019, kan bli diskutert.

Sendes FeFo`s styre og Utmarksavdeling, lokale media.

Votering

Enstemmig vedtatt.



Vedtak
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget i Tana er svært misfornøyd med FeFo`s beslutning om å 
innføre to-delt jakt i 10 jaktfelt i kommunen.
Denne modellen er noe som både MLU-utvalget og jegerforeningene går imot. Dette fordi to-
delt jakt vil ha flere negative følger for gjennomføringen av selve jakta, naturen og miljøet.
MLU-utvalget vil av disse grunner henstille til FeFo om å omgjøre vedtaket. Det betyr at vi vil 
at elgjakta skal gjennomføres som i 2012 ut denne bestandsplanperioden, dvs. til 2014.
Tana kommune ønsker å ha et godt og konstruktivt samarbeid med FeFo og vil be om et snarlig 
møte med ledelsen, hvor denne saken og mulige endringer for neste bestandsplanperiode, 2015 –
2019, kan bli diskutert.

Sendes FeFo`s styre og Utmarksavdeling, lokale media.


