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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: C22

Arkivsaksnr: 2013/1006-2

Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 42/2013 11.06.2013

Høring - forslag til ny forskrift om friluftsaktiviteter som krever særlig 
aktsomhet

Vedlegg
1 Høring - Forslag til ny forskrift om friluftsaktiviteter som krever særlig aksomhet

Rådmannens forslag til vedtak

MLU tar saken til orientering.

Saksopplysninger
Saken gjelder høring av forslag til ny forskrift om friluftsaktiviteter som krever særlig aktsomhet 
fremsatt av Direktoratet for Naturforvaltning (DN).
Frist for uttalelse er satt til den 01.07.2013.

Direktoratet for Naturforvaltning meddeler i høringsbrev av 24.04.2013, følgende bakgrunn for 
ny forskrift:
”Forskriften er en oppfølging av endringer til friluftsloven i Prop. 88 L (2010-2011), fastsatt den 
16. september 2011 med ikrafttredelse 1. januar 2012… 

Prop. 88 L forutsetter at det utarbeides forskrifter til §§ 1a, 3a og 9 i friluftsloven. Hensikten har 
primært vært å klargjøre aktsomhetsplikten nedfelt i friluftslovens § 11. Høringsforslaget 
omhandler følgende tema:
 Aktsomhetsregel ved ferdsel i skogplantefelt, herunder forbud mot ferdsel i arealer 

beplantet med trær for juletreproduksjon.
 God ferdselskultur på sti og vei gjennom innmark.
 Unntak fra 150 metersregelen fastsatt i friluftslovens § 9 ved telting i visse 

kystkommuner.”
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Rådmannen viser til høringen i sin helhet som er vedlagt saken for nærmere lesning om 
innholdet i og kommentarer til den foreslåtte forskriften.

Vurdering
Forskriftens §1
Rådmannen har ikke noen merknader til forskriftens formål da denne er i tråd med 
forutsetningene i Prop. 88L som er bakgrunnen for den foreslåtte forskriften.

Forskriftens §2
Rådmannen har ingen merknader til forskriftens definisjoner.

Forskriftens §§ 3 og 4
Rådmannen anser disse paragrafene for ikke å være relevant for Tana kommune da kommunen 
ikke har noen skogplantefelt eller plantefelt for juletreproduksjon. Rådmannen anser det heller 
ikke sannsynlig for fremtiden at dette vil bli aktuelt, og har for øvrig ingen merknader til denne 
paragrafs utforming.

Forskriftens § 5
Denne paragrafen definerer aktsomhetsplikten i forhold til ferdsel på sti eller vei gjennom 
innmark. Rådmannen ser det som positivt at det her kommer frem klare 
retningslinjer/beskrivelser for hvordan aktsomhet som skal vises. Retningslinjene/beskrivelsene 
presiserer altså en vikeplikt alle brukere av stier eller veier gjennom innmark, det være seg 
gående, syklende, ridende, hundespann m.v., har overfor bøndene ved utøvelse av 
landbruksdriften. Dette forsterker ivaretakelsen av landbrukets innmarker og bøndenes 
fortrinnsrett til uforstyrret/uhindret bruk av stier og veier gjennom innmark ved utøvelse av 
landbruksdrift.
Rådmannen har ingen merknader til denne paragrafs utforming.

Forskriftens § 6
Denne paragrafen har sitt utgangspunkt hovedsaklig i friluftslovens § 9 andre ledd, siste setning 
”Departementet kan gi forskrift om å tillate telting nærmere enn 150 meter fra bebodd hus 
(hytte) i kystnære områder”. 
I kommentarene til paragrafen sies det at ”Bakgrunnen for forslaget er lang tids nedbygging av 
kystsonen som har medført at store strekninger ikke lenger lovlig kan benyttes til overnatting i 
telt.”.
Paragrafen lister opp en rekke kommuner hvor bestemmelse om tillatelse til telting inntil 50 
meter fra nærmeste bebodde hus/hytte vil være gjeldende. Rådmannen mener kommunen har så 
mye ledig arealer for telting i områder 150 meter fra bebodd hus/hytte at det per dags dato og i 
lang tid fremover ikke vil være behov for Tana kommune i innlemmes i listen.
For Tana og alle andre kommuner som ikke var listet opp er det altså 150-metersregelen for 
telting som fortsatt er gjeldende.
Rådmannen har dermed ingen merknader til denne paragrafs utforming.

Forskriftens §§ 7 og 8
Denne paragrafs bestemmelser vil ikke bli gjeldende for Tana kommune.
Rådmannen har derfor ingen merknader til denne paragrafs utforming.

Forskriftens § 9
Rådmannen mener det er naturlig at straffeparagrafen følger friluftlovens § 39. Rådmannen har 
dermed ingen merknader til denne paragrafs utforming.

Side 6



Konklusjon:
Rådmannen mener forskriften er godt utformet og har ingen merknader til høringen. Dersom 
ikke MLU har noen merknader til høringen anbefaler rådmannen at den tas til orientering. 

Side 7



DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING

Høringsliste

Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato:

2012/5135 NAT - FR - AS 24.04.2013
Arkivkode:
430.2

Høring - forslag til ny forskrift om friluftslivsaktiviteter som krever
særlig aktsomhet

Vedlagt følger forslag til ny forskrift til friluftsloven om friluftslivsaktiviteter som krever særlig
aktsomhet. Forskriften er en oppfølgning av endringer til friluftsloven i Prop. 88L (2010-2011),
fastsatt den 16. september 2011 med ikrafttredelse 1.januar 2012. Høringen gjennomføres på oppdrag
fra Miljøverndepartementet som er vedtaksmyndighet etter friluftslovens § 23.

Prop. 88 L forutsetter at det utarbeides forskrifter til §§ la, 3a og 9 i friluftsloven. Hensikten har
primært vært å klargjøre aktsomhetsplikten nedfelt i friluftslovens § 11. Høringsforslaget omhandler
følgende tema:

Aktsomhetsregel ved ferdsel i skogplantefelt, herunder forbud mot ferdsel i arealer beplantet
med trær forjuletreproduksjon.
God ferdselskultur på sti og vei gjennom innmark
Unntak fra 150 metersreglen fastsatt i friluftslovens § 9 ved telting i visse kystkommuner.

Høringen inneholder høringsforslag med kommentarer. I tillegg er lagt ved et ferdig utkast til
forskriftstekst.

Uttalelse til høringsforslaget sendes Direktoratet for naturforvaltning inne 1. *tili2013.
Høringsuttalelse på vanlig post sendes Direktoratet for naturforvaltning, Pb 5672 Sluppen, 7485
TRONDHEIM, eller som e-post til ostmottak dirnat.no.

Med hilsen
Direktoratet r natupforvaltning

Roar uterud e.f.
seksjonssjef

Arild Sørensen

Vedlegg: Høringsliste, Forslag med kommentarer og forslag til forskriftstekst.

Besøksadresse: Telefon: Videokonf: lnternett: Saksbehandler:
Brattørkaia 15 73 58 05 00 73 90 51 40 www.dirnat.no Arild Sørensen
Postadresse: Telefaks: E-post: Telefon:
Postboks 5672 Sluppen 73 58 05 01 Postmottak@dirnat.no 45 39 85 85
N-7485 Trondheim
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Høringsinstanser:

Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kommunene (alle)
Fylkesmannen (alle)
Fylkeskommunene (alle)
4H Norge, postboks 113, 2026 Skjetten
Barneombudet, Sandakervn. 56, 0477 Oslo
Bergen og Omland Friluftsråd, Hellebakken 45, 5039 Bergen
Dalane Friluftsråd, Pb 506, 4376 Helleland
Den Norske Turistforening, Youngstorget 1, 0181 Oslo
Det Kg1. Selskap for Norges Vel, P.b. 115,2026 Skjetten
Det norske Skogselskap, Wergelandsv. 23b, 0167 Oslo
Dovrefiellrådet, Postboks 94, 6601 Sunndalsøra
Felleskampanjen forjordas miljø og utvikling,Norda1Brunsgate 22, 0165 Oslo
Forbundet KYSTEN, Nordre Akershuskai, Skur 28, 0150 Oslo
Forum for utvikling og miljø, Storgt 33 A, 0184 Oslo
Fortidsminneforeningen, Dronningensgt. 11, 0152 Oslo
FOR-UT, Stiftelse for naturlig friluftsliv v/Espen Seierstad, 8370 Leknes
Fremtiden i våre hender, Fredensborgvn. 24G, 0177 Oslo
Friluftslivets fellesorganisasjon, Nedre Slottsgt.25, 0157 Oslo
Friluftsrådenes Landsforbund, Gml. Drammensvei 203, 1337 Sandvika
Friluftsrådet Sør, Pb 324, 4803 Arendal
Friluftsrådet Region Mandal, Bryggegt. 10,4514 Mandal
Friluftsrådet Vest, Pb 63, 5575 Aksdal
Friluftsrådet for Ålesund og Omland, Pb 11, 6249 Ørskog
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Flysjavn 31 B, 0411 Oslo
hmovasjon Norge, P.b. 448 Sentrum 0104 Oslo
Ishavskysten Friluftsråd, Pb 742, 9258 Tromsø
Jæren friluftsråd, Nikkelvn 4, 4313 Sandnes
KFUK-KFUM-speiderne, postboks 6871 St. Olavs pl., 0130 Oslo
Komiteen for natur og miljøvern, 7034 Trondheim-NTH
Kulturvernets fellesorganisasjon (KORG) Stortingsgt. 12, 0161 Oslo
Lister Friluftsråd, Nordberg Fort, 4560 Vanse
Midt-Agder Friluftsråd, Pb 207, 4662 Kristiansand
Midt-Troms Friluftsråd, Bardu kommune, avd kultur, postboks 401, 9365 Bardu
Miljøstiftelsen Bellona, P.b. 2141 Grunerløkka, 0505 Oslo
Nasjonalforeningen for folkehelsen, Pb 7139 Homansbyen, 0307 Oslo
Natur og Ungdom, P.b. 4783 Sofienberg, 0506 Oslo
Naturviterne, Keysersgt 5, 0165 Oslo
Nordmøre og Romsda1Friluftsråd, Gjemnes kommune, 6631 Batnfiordsøra
Norges Bondelag, P.b. 9354 Grønland, 0135 Oslo
Norges Bonde- og Småbrukarlag, Ø. Vollgt. 9 0158 Oslo
Norges Folkesportforbund, postboks 147, 1471 Lørenskog
Norges Fjellstyresamband, Stortingsgt. 30, 0161 Oslo
Norges Fjelloppsynsmennsforening, v/Magnar Nordsveen, 2443 Drevsjø
Norges Handikapforbund, P.B. 9217 Grønland, 0134 Oslo
Norges Hundekjøringsforbund, Serviceboks 1 U.S. Sognsvann 75, 0840 Oslo
Norges Hytteforbund, Arbinsgt 1, 0353 Oslo
Norges Jeger- og Fiskerforbund, P.b. 94, 1378Nesbru
Norges Miljøvernforbund. P.b. 539, 5806 Bergen
Norges Naturvernforbund, Grensen 9B, 0159 Oslo
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Norges Orienteringsforbund, Serviceboks 1 - Ullevål Stadion, 0840 Oslo
Norges Padleforbund, Serviceboks 1— Ullevål Stadion, 0840 Oslo
Norges Rytterforbund, Serviceboks 1— Ullevål Stadion, 0840 Oslo
Norges Røde Kors Hjelpekorps, Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo
Norges Skogeierforbund, P.b. 1438 Vika, 0115 Oslo
Norges Seilforbund, Serviceboks 1— Ullevål Stadion, 0840 Oslo
Norges Skogbruksforening, Lilleakerveien 31, 0283 Oslo
Norges Speiderforbund, Postboks 6910 St. Olavs p1,0130 Oslo
Norges Vannskiforbund, Hauger skolevei 1, 1351Rud
Norges Velforbund, Nedre Vollgt. 5, 0158 Oslo
Norsk Almenningsforbund, v/Rune 0. Brenna, Egerorn, 2330 Vallset
Norsk Biologiforening, P.b. 1066, Blindern, 0316 Oslo
Norsk Carnpingbilforening, Postboks 19, 1401 Oslo
Norsk Caravan Club, Solheimvn. 18, 1473 Skårer
Norsk Forening mot Støy, Akersgt. 34, 0180 Oslo
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Forskrift om friluftslivsaktiviteter som krever særlig

aktsomhet

Fastsatt av Miljøverndepartementet xx.xx.xxxx, med hjemmel i lov 1. juli 1957 nr. 16 om friluftslivet
§ 23.

§ 1 Formål

Formålet med forskriften er å sikre at ferdsel, opphold og høsting utøves på en varsom og hensynsfull
måte som ivaretar hensynet til grunneiere, brukere, andre friluftslivsutøvere og naturen.

Kommentar:
Friluftslovens § 23 gir hjemmel til åfastsette forskrifter til utfylling og gjennomføring av friluftsloven.
Formålsbestemmelsen understreker viktigheten av hensynsfull og varsomferdsel, opphold og høsting.
Forskriften presiserer varsomhetsplikten ifrlluftslovens § 11 vedferdsel i plantefelt, ferdsel på veier
og stier i innmark og telting i kystområder. Når det gjelder telting i kystområder vil forskriften
nærmere presiserehvor telting er tillatt. Formålsbestemmelsener en viktig rettskilde når
enkeltbestemmelser skal tolkes.

§ 2 Definisjoner:

Skogplantefelt: Beplantet skog og naturlig foryngelse av produksjonsskog hvor planten er

under knehøyde.

Juletrebe lantnin : Trær plantet med det formål å selge dem som juletrær og som dyrkes i

nær tilknytning til innmark f.eks. fundyrkede arealer, åker for grøntforproduksjon og lignede

arealer beregnet for landbruksvirksomhet. Beplantning i tidligere avvirkede

skogbruksområder for salg av ordinært trevirke og som ligger i utmark, regnes ikke for

juletrebeplantning.

Kystområde:  Med kystområder menes i denne forskrift arealer som ligger nærmere sjø enn

100 meter.

Vei i innmark: Vei som ligger med fulldyrket mark herunder kulturbeite på begge sider av

veien. Ligger veien med utmark på en side, ligger veien i utmark

Friluftsliv:  Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og

naturopplevelse

Kommentarer:

Skoaplantefelt: Skogplantefelt varfør 1.jan. 2012 innmark. Skogplantefelt har i

Miljøverndepartementets rundskriv T-3/07 vært omtalt som «et område beplantet eller tilsådd med
skog hvor skogen er under knehøyde». Selv om skogplantefelt ikke lenger er innmark er denne type

arealer fremdeles omtalt i friluftslovens § 10. Organiserte aktiviteter må ikke utøves slik at det

oppstår skade på skogforynging og ungskog. Det oppfordres derfor til særlig aktsomhet ved

organisert ferdsel og opphold i denne type arealer. Definisjonen er ikke hentet fra andre lover eller

forskrifter, men tilpasset behovet for å regulere hensynsfull og varsomferdsel på hugde arealer ved

utøvelse av friluftsliv. Behovet for presiserende varsomhetsbestemmelser er knyttet til nye

skogplanter. Avgrensningen mot skog over knehøyde var tidligere en del av definisjonene knyttet til

når skogplantefelt var innmark. Avgrensningen er beholdt fordi planten når den overstiger denne
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høyden vil være lett observerbar og dessutenmotstandsdyktig ovenfor den type ytre påvirkninger

som normalt vil være en konsekvensavfriluftslivsutøvelse. Definisjonenfastsetter at både beplantet

skog, men også naturlig foryngelse inngår i definisjonen.

Juletrebe lantnin : Daforskriften legger opp til at det ikke skal væreferdselsrett i juletrebeplantning

er det nødvendig å skille mellom denne type beplantning og beplanting eller naturlig skogforyngelse

beregnet for produksjon av trevirke og tremasse. For å klargjøre skillet er det lagt vekt på to forhold.

For det første må trær for juletreproduksjon væreplantet med dette for øye. Kravet går på eiers

intensjon når skogen blir plantet. Selvom kravet til intensjon normalt ikke lar seg påvisefor den som

utøver friluftsliv, vil en ofte i praksisfinne klare tegn på om trærne er plantet med dette formå I eller

ikke.

For det andre må plantefeltet væreplassert i nær tilknytning til dyrket innmark. Dette gjør det mulig

for friluftslivsutøvere å konstatere eller i det minste sannsynliggjøre at plantene er beregnet for

juletreproduksjon. I kravet ligger at skogplantefelt i typiske skogsområder ikke vil kunne være

plantefelt for juletreproduksjon. I tvilstilfelle vil andre momenter kunne tillegges vekt f.eks. om

skjøtselstiltak er utført i plantefeltet eller om eier vedskilt har opplyst at plantefeltet er planter for

juletreproduksjon. Mer om definisjonenfølger av kommentarene til § 4.

Kystområde: Ved definisjonen av kystområde er her lagt til grunn en avstand på 100 meter målt fra

sjøen. Avstanden beregnespå samme måte som etter Plan- og bygningslovens§ 1-8 dvs. 100 rneter

fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann.

Vei i innmark:  Davei i utmark ofte ogsåkan ligge i områder med innmarkspreg har vi sett det

hensiktsmessigmed en legaldefinisjon. Særlig har vifått mange henvendelsermed spørsmål om vei

som ligger med dyrket mark på den enesiden og mer utmarkspregede arealer på den andre.

Definisjonen her gjør ingen endringer i det som tidligere har vært gjeldende tolkning jf.

Miljøverndepartementets rundskriv til friluftsloven T-3/07.

Friluftsliv: Definisjonen er hentet fra St.meld. 39 (2000-2001) «Ein veg til høgare livskvalitet»

§ 3 Aktsomhetsregel ved ferdsel i skogplantefelt.

Ferdsel i skogplantefelt skal foregå hensynsfullt og varsomt slik at det ikke oppstår skade på

skogforyngelse. I skogplantefelt er det forbudt å sette opp telt og å tenne bål eller gjøre opp ild på

annen måte.

Kommentarer:

Vedferdsel skal en unngå å tråkke på, eller på annen måte ødelegge trær slik at stammen, toppen

eller treets grener knekker eller på annen måte tar skade. Særlig varsomhet må tas når planten er

spesielt utsatt for skade somf.eks. når marken erfrossen og snødekt og mens skogplantene er

nyplantet eller under knehøyde.

Telt skal settes opp utenfor skogplantefelt. Telting kan likevel foregå innenfor yttergrensene av et

hugstfelt hvor opparbeidet eller mye brukt leirplass ligger på et område uten skogforyngelse.

Bålbrenning, grilling og annen bruk av ild skal foregå utenfor skogplantefelt med mindre det er et

opparbeidet eller mye brukt leirområde inn i skogplantefeltet. Bål skal alltid steinsettes eller på annen

2
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fysisk måte avgrensesslik at det ikke oppstår fare for skadepå markvegetasjon og skog. Det rnå

sørgesfor at varmenfra bålet ikke volder skadepå skog. Friske trær fra produksjonsskog må ikke

brukes som pøIsepinner o.l. Flamme og glør slokkesfør stedet forlates. Forskrift av 26. juni 2002 om

brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2 setter et forbud mot brenning av bål og å gjøre opp ild i

skogsmark i tidsrommet fra 15. april til 15. september uten kommunens tillatelse.

Erflere i følge må hver enkelt utvise særlig forsiktighet med hensyn til egen atferd. Lederfor

organiserte grupper som speiderleder, lederfor turlag, barnehageansatt osv, har et særlig ansvar for

at gruppen informeres om viktigheten av at skogforyngelse ikke ødelegges.

Sykling og ridning på sti og vei gjennom skogplantefelt er tillatt.

I Bynære områder hvor ferdselen er stor bør rytter unngå steder hvor hensynet til møtende tilsier at

hesten må gå ut av stien slik at skogforyngelse kan skades.

§ 4 Sko for n else for særli formål

Ferdsel i juletreplantefelt er ikke tillatt uten grunneiers samtykke. Det er adgang til ferdsel på sti og

vei gjennom juletreplantefelt.

Kommentarer:

Næringsmessigproduksjon avjuletrær er en spesialisertform for landbruksdrift. Pågrunn av disse

plantens spesielle sårbarhet mot ytre påvirkninger og skader er det nødvendig å unnta ferdsels- og

oppholdsrett i områder for slik produksjon.

Skadepå juletreplanter kan ha store økonomiske konsekvenserfor eier. Relativt små skader kan

medføre stor verdiforringelse. Områder for juletrebeplantning vil ofte lokaliseres tett opp til

fulldyrkede områder, men likevel på mer marginale arealer uegnet for tradisjonell

jordbruksproduksjon.

For brukere av allemannsretten vil det ofte væremulig å skille plantefelt beregnet for produksjon av

juletrær fra andre plantefelt. Dette kan observeresunderferdsel og karakteristiske trekk ved

juletreproduksjon er i tillegg til lokalisering, graden av skjøtsel i plantefeltet. Juletrebeplantning

krever mer stell av plantene for å oppnå tilstrekkelig høy kvalitet. Slik skjøtsel vil kunne seessom mer

uniforme rekker av planter hvor hver enkelt plante har blitt formet, klippet, gjødslet og at området
ellers er ryddet og stelt for å hindre fremvekst av lauvskog og ugress. Vi viserfor øvrig til det som er

sagt under definisjonen avjuletrebeplantning.

§ 5 Ferdsel å sti eller vei 'ennom innmark

Ferdsel på sti eller vei i innmark må ikke foregå slik at det er til ulempe for utøvelse av landbruksdrift.

Ved møte med landbruksmaskiner på vei i innmark må brukere av ferdselsretten vike slik at

landbruksmaskinen kan passere uhindret. Det skal stoppes opp i god tid og på et sted hvor passering

er mulig. Ferdsel på sti i innmark må skje slik at stien ikke skades. Særlig varsomhet må vises tidlig vår

og om høsten. Ferdsel på ikke opparbeidet sti gjennom dyrket mark må ha grunneiers samtykke.
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Kommentarer:

Førstesetning er en alminnelig varsomhetsregel og understøtter det som allerede i dag er lovfestet i

friluftslovens § 11. Det nye er at bestemmelsen retter seg mot alle somferdes på sti eller vei i

innmark. Reglener formulert som en rettslig standard. Bestemmelsenmå seesi sammenheng med

vanlige regler for forsvarlig ferdsel i landbrukslandskap. I dette tilfellet må en derfor se hen til den

norm som gjelder i forholdet mellom på den enesiden allmennhetens ferdselsrett og på den andre

utøvelse av landbruksdrift som næring. Vedmøte med landbruksmaskiner på vei i innmark skal disse

gis prioritet slik at de kan passere uhindret av gående, ridende, syklende mv. Vedpassering skal den

somferdes stoppe opp i god tid på et sted hvor passering er mulig. Dersom landbruksmaskinen kan

observeres alleredefør ferdsel på landbruksvei i innmark tar til og det lar segfastslå at passering av

landbruksmaskinen vil bli vanskelig, skal en unngå å bruke landbruksveien.

Vedtrange passasjermå hest og sykkel leiesfor økt kontroll ogfor å hindre skadepå rytter, hest,

sykkel og landbruksredskap.

Ferdselmed hundespann om sommeren måforegå slik at konfrontasjon med beitedyr unngås.

Sommerferdsel med hundespann må ikkeforgå på landbruksveier i innmark dersom det er fare for at

fører av landbruksmaskin blir hindret i sitt arbeid.

Vedsykling eller ridning på opparbeidet sti må rytter se til at skade på stien ikke oppstår. Særlig

varsomhet må visespå våren og høsten når opparbeidet sti er særlig sårbar for slitasje, f.eks. i

forbindelse med nedbør.

På vei og opparbeidet sti i innmark må ridende, syklende, hundespann og lignende holde en lav

hastighet av hensyn til landbruksnæringen, andrefriluftslivsutøvere ogfor å hindre mulig skade på vei

og opparbeidet

§ 6 Teltin i k stområder

Hensynsfull telting er tillatt i utmark med de begrensninger som følger av friluftslovens § 9 annet og

tredje ledd. Telt må settes opp minimum 150 meter fra nærmeste bebodde hus og hytte.

I kystområder er det tillatt å sette opp telt i utmark i en avstand av inntil 50 meter fra nærmeste

bebodde hus og hytte, som et ledd i utøvelse av friluftsliv jf lov av 28. juni 1957 om friluftsliv i

følgende kommuner:

Alle kystkommuner i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og

Vest-Agder

Rogaland: Eigersund, Finnøy, Haugesund, Hå, Karmøy, Klepp, Randaberg, Rennesøy, Sandnes,

Sokndal, Sola, Stavanger, Strand, Tysvær

Hordaland: Askøy, Bergen, Fjell, Lindås, Meland, Os, Sund, Øygarden

Møre og Romsdal: Kristiansund, Molde, Ålesund

Sør-Trøndelag: Bjugn, Frøya, Hitra, Malvik, Melhus, Orkdal, Rissa, Skaun, Trondheim, Ørland

Nord-Trøndelag: Frosta, Inderøy, Levanger, Steinkjer, Stjørdal, Verdal

4
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Kommentarer:

Forslaget er en oppfølgning av siste endring av Friluftslovens § 9 (Prop.88L2010-2011), sanksjonert

16. sept. 2011 og trådte i kraft fra 1.januar 2012. Det vedtatte forslaget gikk ut på at

Miljøverndepartementet vedforskrift kunne tillate telting nærmere 150 meter fra bebodd hus eller

hytte i kystnære områder.

Bakgrunnen for forslaget er lang tids nedbygging av kystsonensom har medført at store strekninger

ikke lenger lovlig kan benyttes til overnatting i telt. Fordi gjeldende regler har en nærmeste avstand

mellom telt og bebodd hus eller hytte på 150 meter, vil telting gjennomgående være ulovlig i alle

områder hvor hyttene ligger nærmere hverandre en 300 meter. Særlig har det vist seg vanskelig å

utøve båtfriluftsliv hvor overnatting skjer på land. Dette gjelder f.eks. for padlere og alle med mindre

båter uegnet for overnatting om bord i båten.

Det skjønnsrommet som er overlatt til Miljøverndepartementet er åfastsette avstanden mellom telt

og bebodd hus og hytte. Friluftslovens § 9 annet ledd siste setning bestemmer at grensen kan settes

nærmere enn 150 meter. Forslaget om en grense på 50 meter baserer seg på et skjønn. Det er ved

skjønnsutøvelsen lagt vekt på grunneiers rett til en privat sone rundt hus og hytte satt opp mot

friluftslivets behovfor arealer for overnatting under utøvelse av det enklefriluftslivet. Det er ved

fastsettelse av grensen lagt vekt på at Høyesterett har uttalt at hus- og hytteeiere i strandsonen må

akseptere å ha allmennheten nærmere seg enn i andre arealkategorier.

Det andre skjønnsmomentet lovgiver har overlatt til Miljøverndepartementet å vurdere er hvor

unntaket fra 150 meters reglen skal gjelde. Siden bestemmelsener motivert ut fra et ønske om å åpne

oppfor større muligheter for telting i områder hvor dette ikke er mulig i dag, vil det være mest

naturlig at den gjøres gjeldende i nedbygde områder. Et krav må være at den geografiske

avgrensningen skal være enkelt å kommunisere og innrette seg etter. Ved å knytte avgrensningene til

Statlige Planretningslinjer for strandsonen oppnås en klar avgrensning knyttet til nedbygde områder,

samtidig som den geografiske avgrensningen knyttes opp mot vern av kystsonen til gode for utøvelse

avfriluftsliv.

7 Unntak fra rett til teltin nærmere enn 150 meter fra hus o h tte

Retten til telting i utmark i inntil 50 meter fra nærmeste bebodde hus og hytte i kystområder gjelder

likevel ikke:

når adferdsregler etter friluftslovens § 15 bestemmer noe annet

for grupper over 10 personer som reiser i følge

campingvogn, bobiler og lignende

Kommentarer:

Atferdsregler med hjemmel i friluftslovens § 15 kan gjøre unntak for retten til å telte. Dette er

særlig aktuelt for statlig sikredefriluftslivsområder, friluftslivsområder sikret ved bruk av

andre midler ogfor mye benyttede friluftslivsområder båndlagt gjennom reguleringsplan eller

avsatt til friluftslivsformål i kommuneplanen.

50 metersgrensen er fastsatt med utgangspunkt i bruk av enkeltpersoner og mindre grupper.

Større ansamlinger avfolk vil øke muligheten for ulempefor grunneier. Grensenpå 10 er

5
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skjønnsmessigfastsatt med utgangspunkt i at grupper av denne størrelsen normalt vil

innebære oppsetting av mange små eller ett eller flere store telt og at så mange mennesker

både visuelt og i forhold til støy vil kunne væreegnet til åforårsake skade ulempefor

grunneier. I grupper under 10 personer skal både hver enkelt person og gruppen som helhet

utvise aktsomhet i tråd medfriluftslovens § 11 om god ferdselskultur. Det betyr at hver

enkelt deltaker i gruppen i tillegg til å vurdere skade og ulempe ved egen atferd ogsåskal

vurdere totalskaden forårsaket av gruppen som enhet. Todøgnsregeleni friluftslovens § 9 skal

overholdes og telt skal bådeflyttes bort fra den hus og hytteeiendom hvor teltet har vært

plassert og bort fra området.

c) Med lignende menes tilsvarende flyttbare innretninger med eller uten hjul.

8 Særli e aktsomhetsre ler ved teltin

Den som telter i en sone fra 50 meter til 150 meter fra nærmeste bebodde hus og hytte må særlig

etterleve følgende:

utvise særlig aktsomhet med hensyn til forsøpling og uakseptabel støy

sette opp teltet slik at det er til minst mulig sjenanse for hus- eller hytteeier, herunder

minst mulig synlig fra bebodde hus og hytter

telt vil ofte ha et svært begrenset bruksformål på dagtid og bør derfor under denne tiden

tas ned

ikke bruke innretninger i strandsonen som er anlagt for grunneiers egen bruk

Kommentarer:

Punktenefra a) til f) under § 8 er ment som en presisering av pliktene i friluftslovens § 11 om god

ferdselskultur. I tillegg vil de kunne innebære en ytterligere innskjerpelse av aktsomhetsplikten hvor

dette er naturlig ut fra forholdene på stedet.

Det er særlig viktig at personer som overnatter i nærheten av bebodd hus og hytte ikke

forårsaker ulempe for grunneier, bruker eller andrefriluftslivsutøvere i form av støy. Dette

kan være høy musikk, vedvarende hundebjeffing, roping o.l. Enbør alltid vurdere om støyen

kan høresfra den private sone rundt hus og hytte. Dersom dette er sannsynlig må støyen

reduseres.Kravet til ikke åforsøple følger av den alminnelige aktsomhetsregelen i § 11. I

områder hvor mange ferdes er det spesielt viktig at plikten følges opp. Alt av avfall og utstyr

for øvrig må tas med når stedet forlates.

Når man setter opp telt i nærheten av hus eller hytte er det viktig at teltet søkeslagt slik i

terrenget at det er minst mulig synlig for de som oppholder seg på den private sonen rundt

hus eller hytte. Dette går både på å utnytte de muligheter terrenget byr på og anordne utstyr

og egen adferd slik at man er til minst mulig sjenanse.Særlig bør en tenke på at innsyn mot

oppholdsrom og dafortrinnsvis stue vil kunne være belastende for eier selv ved avstander på

over 50 meter.

Telt vil ofte ikke ha noeformål på dagtid, spesielt når det er oppholdsvær. Bestemmelsenmå

forstås som en oppfordring til ikke å ha teltet stående oppsatt ut over den tiden hvor det

6
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benyttes til overnatting. Dette gjelder særlig dersom en kun har tenkt å overnatte ett døgn

eller det er overnattet i to døgn og loven derfor krever at teltet flyttes.

d) Plattinger, brygger, stoler ol. spesielt anbrakt for eiers egen bruk, må ikke benyttes. Den som

overnatter i telt og vil disponere stoler, bord og lignede utstyr må medbringe dette selv.

Benker og lignede somfinnes på stedet kan brukes dersom det fremgår av sammenhengen

eller av skilt at disseer til fri avbenyttelse.

§ 9 Straff

Overtredelse av forskriften straffes etter friluftslovens § 39.

Kommentarer:

Overtredelser avforskriften er straffbart og straffes i overenstemmelse medfriluftslovens § 39.

Uaktsomhet er straffbart. Det samme er medvirkning. Straffen er bøter om ikke forholdet rammes av

strengere straffebud.

§ 10 Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra xxxxx

Kommentarer:

Forskriften trer i kraft fra den tid Miljøverndepartementet bestemmer.

7
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Forskrift om friluftslivsaktiviteter som krever særlig

aktsomhet

Fastsatt av Miljøverndepartementet xx.xx.xxxx, med hjemmel i lov 1. juli 1957 nr. 16 om friluftslivet

§ 23.

§ 1 Formål

Formålet med forskriften er å sikre at ferdsel, opphold og høsting utøves på en varsom og hensynsfull

måte som ivaretar hensynet til grunneiere, brukere, andre friluftslivsutøvere og naturen.

§ 2 Definisjoner:

Skogplantefelt: Beplantet skog og naturlig foryngelse av produksjonsskog hvor planten er

under knehøyde.

Juletrebe lantnin : Trær plantet med det formål å selge dem som juletrær og som dyrkes i

nær tilknytning til innmark f.eks. fulldyrkede arealer, åker for grøntforproduksjon og lignede

arealer beregnet for landbruksvirksomhet. Beplantning i tidligere avvirkede

skogbruksområder for salg av ordinært trevirke og som ligger i utmark, regnes ikke for

juletrebeplantning.

Kvstområde:  Med kystområder menes i denne forskrift arealer som ligger nærmere sjø enn

100 meter.

Vei i innmark: Vei som ligger med fulldyrket mark herunder kulturbeite på begge sider av

veien. Ligger veien med utmark på en side, ligger veien i utmark

Friluftsliv:  Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og

naturopplevelse

§ 3 Aktsomhetsregel ved ferdsel i skogplantefelt.

Ferdsel i skogplantefelt skal foregå hensynsfullt og varsomt slik at det ikke oppstår skade på

skogforyngelse. I skogplantefelt er det forbudt å sette opp telt og å tenne bål eller gjøre opp ild på

annen måte.

§ 4 Skogforyngelse for særlig formål

Ferdsel i juletreplantefelt er ikke tillatt uten grunneiers samtykke. Det er adgang til ferdsel på sti og

vei gjennom juletreplantefelt.

§ 5 Ferdsel på sti eller vei gjennom innmark

Ferdsel på sti eller vei i innmark må ikke foregå slik at det er til ulempe for utøvelse av landbruksdrift.

Ved møte med landbruksmaskiner på vei i innmark må brukere av ferdselsretten vike slik at

landbruksmaskinen kan passere uhindret. Det skal stoppes opp i god tid og på et sted hvor passering

er mulig. Ferdsel på sti i innmark må skje slik at stien ikke skades. Særlig varsomhet må vises tidlig vår

og om høsten. Ferdsel på ikke opparbeidet sti gjennom dyrket mark må ha grunneiers samtykke.
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§ 6 Telting i kystområder

Hensynsfull telting er tillatt i utmark med de begrensninger som følger av friluftslovens § 9 annet og
tredje ledd. Telt må settes opp minimum 150 meter fra nærmeste bebodde hus og hytte.

I kystområder er det tillatt å sette opp telt i utmark i en avstand av inntil 50 meter fra nærmeste

bebodde hus og hytte, som et ledd i utøvelse av friluftsliv jf lov av 28. juni 1957 om friluftsliv i

følgende kommuner:

Alle kystkommuner i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og

Vest-Agder

Rogaland: Eigersund, Finnøy, Haugesund, Hå, Karmøy, Klepp, Randaberg, Rennesøy, Sandnes,

Sokndal, Sola, Stavanger, Strand, Tysvær

Hordaland: Askøy, Bergen, Fjell, Lindås, Meland, Os, Sund, Øygarden

Møre og Romsdal: Kristiansund, Molde, Ålesund

Sør-Trøndelag: Bjugn, Frøya, Hitra, Malvik, Melhus, Orkdal, Rissa, Skaun, Trondheim, Ørland

Nord-Trøndelag: Frosta, Inderøy, Levanger, Steinkjer, Stjørdal, Verdal

§ 7 Unntak fra rett til telting nærmere enn 150 meter fra hus og hytte

Retten til telting i utmark i inntil 50 meter fra nærmeste bebodde hus og hytte i kystområder gjelder

likevel ikke:

når adferdsregler etter friluftslovens § 15 bestemmer noe annet

for grupper over 10 personer som reiser i følge

campingvogn, bobiler og lignende

§ 8 Særlige aktsomhetsregler ved telting

Den som telter i en sone fra 50 meter til 150 meter fra nærmeste bebodde hus og hytte må særlig

etterleve følgende:

utvise særlig aktsomhet med hensyn til forsøpling og uakseptabel støy

sette opp teltet slik at det er til minst mulig sjenanse for hus- eller hytteeier, herunder

minst mulig synlig fra bebodde hus og hytter

telt vil ofte ha et svært begrenset bruksformål på dagtid og bør derfor under denne tiden

tas ned

ikke bruke innretninger i strandsonen som er anlagt for grunneiers egen bruk

§ 9 Straff

Overtredelse av forskriften straffes etter friluftslovens § 39.

§ 10 Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra xxxxx
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2013/775-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 43/2013 11.06.2013

Søknad om tilskudd til landbruksrådgivning

Vedlegg
1 Søknad om tilskudd til landbruksrådgiving

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunen innvilger Norsk Landbruksrådgivning Finnmark (NRL Finnmark) tilskudd på kr
50 000. Tilskuddet belastes konto: 147000.6030.329

Begrunnelse:
NRL Finnmark gir gårdbrukerne mange tjenester innen områder der det ellers ikke tilbys
rådgiving lenger. NRL Finnmark har overtatt flere oppgaver som tidligere har tilfalt kommunen.
For det totale rådgivnings- og veiledningstilbudet overfor gårdbrukerne er det viktig at NRL
Finnmark opprettholdes og videreutvikles.

Ráđđealbmá mearrádusárvalus
Gielda juolluđa Norsk Landbruksrådgivning Finnmárkui (NRL Finnmárku) 50 000 r doarjaga.
Doarja máksojuvvo kontos: 147000.6030.329

Vuođuštus:
NRL Finnmark addá eanadoalliide ollu bálvalusaid surggin gos muđui ii šat fállojuvvo
ráđđeaddin. NRL
Finnmark lea badjelii váldán ollu bargguid mat ovdal gulle gildii.
Go geahčá dan ollislaš ráđđeaddin- ja bagadallanfállamii eanadoalliide de lea hui dehálaš 
ahte NRL  Finnmark bisuhuvvo ja ovdána viidáseabbot.
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Saksopplysninger
Norsk Landbruksrådgivning Finnmark (NRL Finnmark) søker om tilskudd til
landbruksrådgivning på kr 50 000. Miljø-, landbruks og utmarksutvalg innvilget kr 50 000 til 
NRL Finnmark 2012 (utvalgssak 33/2012).

Hovedoppgavene til Norsk Landbruksrådgivning er faglig utvikling og rådgivning i landbruket.
Medlemsorganisasjonen driver med direkte rådgivning og veiledning til bønder i hele Øst-
Finnmark og Lebesby.

I 2012 mottok NRL Finnmark kr 85 000 i kommunale tilskudd. Tana kommune har bidratt med
kr 50 000. Andre kommuner som Vadsø bidro med kr 15 000, Sør- Varanger med kr 20 000.

NRL Finnmark 116 medlemmer der av 54 medlemmer i Tana.

De mest etterspurte tjenestene er jordprøvetaking, gjødslingsplanlegging og plantefaglig
veiledning. Det etterspørres også planlegging av nydyrking, grøfteplanlegging og
miljøplanrådgivning. NRL Finnmark har på flere områder overtatt oppgaver som før ble
ivaretatt av fylket og landbrukskontorene i kommunene.

Vurdering
Medlemmer fra Tana, Vardø, Nesseby og Berlevåg utgjør største delen av NLR Finnmarks
medlemsmasse. Våre samarbeidskommuner bidrar ikke med støtte til NRL Finnmark.

I Tana samarbeider NRL Finnmark med Tana kommune om landbruksvikarordningen.

NRL Finnmark gir gårdbrukerne mange tjenester innen områder der det ellers ikke tilbys
rådgiving lenger. NRL Finnmark har overtatt flere oppgaver som tidligere har tilfalt kommunen.
For det totale rådgivnings- og veiledningstilbudet overfor gårdbrukerne er det viktig at NRL
Finnmark opprettholdes og videreutvikles.
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Norsk Landbruksrådgiving Finnmark
Bonakas
9845 TANA

Deanu gielda Tana kommune
Næringsavdelingen
9845 TANA Dato: 25.03.13.

SØKNAD OM TILSKUDD TIL LANDBRUKSRÅDGIVING
Norsk Landbruksrådgivings hovedoppgave er faglig utvikling og rådgiving i landbruket.
Arbeidet utføres i 41 lokale rådgivingsenheter over hele landet. NLR Finnmark er en av
rådgivingsenhetene. Vi er en medlemsorganisasjon som driver med direkte rådgiving og
veiledning til bønder i hele Øst-Finnmark og Lebesby. Rådgivingsenhetene er delvis
statsstøttet med midler over Jordbruksavtalen. Den statlige støtten utgjør imidlertid kun av
budsjettet, og vi er derfor helt avhengige av andre inntekter.

I år fikk vi en økning i tilskuddene både fra staten (rammetilskuddet) og kommunene.
Økningen i rammetilskuddet skyltes ubrukte lønnsmidler som ble fordelt til
rådgivingsenhetene. Økningen i kommunale tilskudd skjedde ved at Tana kommune økte
støtten med kr 15000,00. Vardø, Nesseby og Lebesby avslo søknad. Rammetilskuddet som er
innvilget for 2013 er i år det laveste som er gitt, kr 260 000,00.

Jordprøvetaking, gjødslingsplanlegging og plantefaglig veiledning er de mest etterspurte
tjenestene. Vi bistår også med planlegging av nydyrking, grøfteplanlegging og
miljøplanrådgiving.
NLR har på flere områder overtatt oppgaver som fffirble ivaretatt av fylker og kommuner. I
Deanu/Tana samarbeider forsøksringen og kommunen om landbruksvikarordninga. Vi
samarbeider også med Landbruk Nord om tiftenelegging for teknisk planlegging i Finnmark.

Medlemstallet i Deanu gielda Tana kommune var ved utgangen av året 54, som er en økning
på to fra i fjor (2 meldte seg ut, to nye kom til).
Et viktig bidrag til vår økonomi er tilskuddene som kommunene bidrar med. I 2012 mottok
NLR Finnmark 85 000 kr i kommunale tilskudd, Vadsø kommune bidro med kr 15. 000,00
Sør-Varanger kommune kr 20. 000,00 og Deanu gielda/Tana kommune kr 50. 000,00.
Vi håper Deanu gieldalTana kommune fortsatt vil bidra.

NLR Finnmark søker om kr 50 000 i tilskudd.

sen

Rådgiver/daglig leder

Vedlegg: Årsmelding for 2012 med regnskap og medlemslister

Norsk Landbruksrådgiving Finnmark Mobil 414 06 688 Bankgiro: 4920.08.52639
Bonakas Org.nr. : 971 579 218
9845 TANA Fax 78 96 39 01 E-mail: ostfinnmark@lr.no
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Norsk Finnmark
Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksradgiving sentralt
,

løser fellesoppgaver for radgivingsenhetene:
Kontak: -r ed r vcighete, og 3,taleparte-,e om ram-r evi ka-

Kontak: i ed samarbedspartriere inren

fofYa tning og organisaser

Cirgar'Isasionsi.-Ing regio-at og riasjona,t

Ledese av ,andsomfa:tence pros;eKter

Faghg stotte gjennom fagkoordiatorer og facy:tealg

Etter- oq videreu'rcarning ay r.dgivere

I.C.:rs for til-itsvalgte i radgivHgse,hefene

Pensjons- og forsikringsordmger

Fe -es IKT-osn r,ger og inrkj,apsavtaler

In-,•;ops- os ved ikei'oft:sorctrynger tar forso;sutsyr

Fe: es c‘rcfiler-g rraRedsfor og iformasjon

Norsk www.lr.no Irp)r.no

Landbruksrådgiving
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013

NLR Finnmark
Bonakas, 9845 Tana
Tlf: 414 06 688
E-post: ostfinnmark@kno

Årsmelding 2012
Melding nr 36
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Noen bilder fra pløyekursene i Tana og Sor-Varanger

GJØDSLINGSPLANFOR 2013
Gjødslingsplaninngåri miljøplanenogskalutarbeidesårlig.
Deter bondensansvarå skaffegjødslingsplanforsingård.
Planenskalvære utarbeidetførvekstsesongenbegynner.
I spesielletiffenerkaa kommunen gi tillatehe tlictLiS-ån plaa etter søknad
Planenskalotaratigi, på reversomIlaseerddre enn år.

AUTORISASJONSKURSI PLANTEVERN
Planieggeg lice17.,

NLR Finnmark
Bonakas, 9845 Tana
Tlf: 414 06 688
E-post: ostfinnmark@lr.no
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Pløyekurs i Tana og Sør-Varanger 8. og 9. august.

.~
Fra pløyekurset i Tana. AtleHaugnesfortellerog en lydhør gjeng lytter

I samarbeid med NLR i Vest-Finnmark ble det arrangert pløyekurs i Finnmark i august
2012. Atle Haugnes fra NLR Sør-Trøndelag var instruktør. Haugnes er maskinteknisk
rådgiver og har lang erfaring med landbruksmaskiner og mekanisering. Det ble holdt
kurs i Alta, Karasjok, Tana og på Svanhovd i Sør-Varanger. Alta og Karasjok hadde bra
deltakelse. I Tana og Sør-Varanger var deltakelsen heller laber. Da vi planla kurset regnet
vi med at i andre uka av august ville slåtta være unnagjort, men det ble ikke sånn i år. Et-
ter en kjølig start på vekstsesongen kom slåtta senere i gang enn normalt og med mye
fuktig vær gikk innhøstinga tregt. Så da været viste seg fra sin bedre side var det mange
bønder som valgte å prioritere og berge fbr i stedet for å komme på pløyekurs. Så vi må
gi det gode været noe av skylda for det labre oppmøtet
Bøndene ble oppfordret til å møte på kurset med egen traktor og plog. Instruksjonsboka,
metermål og plognøkler er viktige hjelpemidler når plogen skal stilles inn. Og innstilling
av plog er en utfordring for de fleste, men fullt overkommelig. Selv en eldre og godt
brukt plog kan fungere godt bare den blir riktig innstilt.
Kurset begynte innendørs med litt teori og noe å bite i. Så forflyttet vi oss ut og tok fatt
på den praktiske biten. Det er her en virkelig får innsikt i hvordan plogen fungerer og
hvor viktig det er at alle innstillinger og tilpasning til traktoren er riktige. Dette formidlet
Atle på en utmerket måte. Innstillinger før plogen settes i jorda ble grundig gjennomgått,
instruksjonsbok og metermål ble flittig brukt. Fininnstillinga ble gjort ute på jordet. Alle
kan se forskjell på ei god og ei dårlig pleigsle, men årsaken til at pløgsla ikke blir bra er
det ikke alltid like lett å finne ut av. Men dersom plogen er uten skader og store slitasjer
på slitedeler, og traktor og plog er tilpasset, så vil riktig innstilling gi tilfredsstillende re-
sultat. Dette fikk vi sett i praksis. Og det fine med Atle, han er grundig og han har det
ikke travelt. Målet er at alle som har plogen med skal dra hjem med riktig innstillet plog.
Vi har planer om nye pløyekurs i 2013 og da noe seinere i august enn i 2012 .

ÅRSMØTET 2013

Avholdes onsdag 13. mars kl 11:00 på Tana bru.
Sted: Klubbhuset til Tana Skiskytterlag.

Saksliste:

Åpning ved styreleder
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder og sekretær
Valg av to til å underskrive protokollen
Årsmelding for 2012
Regnskap for 2012
Arbeidsplan for 2013
Innkomne forslag

Endring i vedtektene (se forslag side 17)
Møtegodtgjørelse ved telefonmøter

Budsjett for 2013
Valg
Leder for 1 år
To styremedlemmer for 2 år
3 varamedlemmer til styret
Valgkomite på 3 medlemmer pluss 1 vara
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Styreleder hor ordet

Saken som skapte størst debatt på årsmøtet i fjor var budsjettet for året vi har lagt
bak oss. Budsjettet ble vedtatt med et underskudd på kr 41 500,00. Årets resultat
viser et underskudd på kr 45 400,00. Vi har slitt med økonomien i flere år og det tæ-
res på egenkapitalen. Siste året med overskudd var i 2007. Dette er en trend som
ikke kan fortsette, den må snus. Kanskje bør årsmøtet ta stilling til tiltak som kan
sikre en mer forsvarlig drift?

Vi ser at grunntilskuddet reduseres litt for hvert år. Riktig nok fikk vi for 2012 utbe-
talt ekstra tilskudd fra NLR. Dette var ubrukte lønnsmidler som ble fordelt til alle
enhetene. Av kommunene i vårt distrikt har det de siste årene vært tre som har bi-
dratt med tilskudd etter søknad fra oss, Vadsø, Sør-Varanger og Tana. Fra Tana kom-
mune fikk vi økt tilskudd i år. Ekstra tilskudd fra NLR og økt tilskudd fra Tana kom-
mune var ikke tatt med i budsjettet for 2012.

Medlemsmassen har vært stabil, men innbetaling av kontingent varierer. Ubetalt
kontingent for 2012 er på over 20 000 kr. Vi har kanskje noen medlemmer som ikke
er aktive lenger. Hadde vært greit om vi fikk en "opprydding" i medlemsmassen selv
om færre medlemmer vil ha innvirkning på grunntilskudd.

I 2010 ble det innført gebyr på gjødslingsplanlegging og jordprøvetaking. Dette har
gitt oss kjærkomne inntekter, men vi tror at potensialet her er større. Det ble i 2012
utarbeidet gjødslingsplaner til 41 av våre 116 medlemmer og tatt jordprøver på 16
bruk.

Fagmøter, kurs og prosjekter har gitt oss inntekter i år. Hvis en finner interessante te-
maer og kan hente inn foredragsholdere med god kunnskap om emnet, møter folk
opp. Men å skaffe fullfinansiering til slike tiltak kan være en utfordring. Det er
mange som søker på de samme midlene. I en søknad om tilskudd forventes det at de-
ler av kostnadene i budsjettet dekkes inn av en viss egenandel. Denne blir jo belastet
deltakerne, noe det ikke alltid er forståelse for. Deltakere på fagmøter og kurs NLR
Finnmark står som arrangør av, må regne med å betale noe i egenandel.

Forslag til budsjett for 2013, som ligger i årsmeldingen, er satt opp med underskudd.
Så gjenstår det å se om et "kreativt" årsmøte har forslag til tiltak som kan føre oss
nærmere et budsjett i ballanse. Vi sees på årsmøtet i Tana.

Xurt Saua

4


Fagdager i Sør-Varanger og Tana 21. og 22. mai 2012

Fra møtet i Tana bru

Fagdagene var et samarbeid mellom Tine Rådgiving og Medlem i Tana og NLR Finn-
mark. Temaene for møtene var ensilering og jordpakking. Sverre Heggset, som er rådgi-
ver i maskinteknikk og grovfiir i Landbruk NordVest, var innleid for anledningen. Han
har gode kunnskaper om temaene, og kunne vise til mange resultater fra forsøk gjort
både i Norge og andre land. Fagdagene ble avholdt på Bioforsk Svanhovds konferanse-
senter i Sør-Varanger og på rådhussalen i Tana bru. I Sør-Varanger møtte det 6 veldig
engasjerte bønder. I Tana kom det 30 stk. på møtet, bønder fra Tana, Nesseby og Lebes-
by, samt elever med lærer og fagarbeidere fra Tana vgs.

Om ensilering: Ensileringsmetoder, tilsetningsmidler, stubbhøyde, forurensing av graset
ved høsting, mugg i silo/rundballer, pH i siloffiret, fortørking av gras og stengelbehand-
ling.
Om jordpakking: Det ble fokusert på skader som påføres dyrkingsjorda når den utsettes
for store belastning ved bruk av tunge maskiner og redskaper, og hvilke konsekvensene
dette kan få for veksten/avlinga. Kjøreskader på overflata, jordstruktur, porene i jorda,
jordlivet, luft- og vanninnholdet i jorda, dreneringsevnen. Hvordan en kan forebygge/
minske pakkingsskader ble grundig omhandlet. Marktrykk, kjøremønster, hjul- og dekk-
utrustning, lufttrykk i dekk, dekkmønster og størrelse og tyngde på traktor og redskap, er
viktige faktorer å ta hensyn til hvis en vil forebygge kjøreskader og jordpakking.

Om økolo isk roduks'on: Ensilering skjer etter de samme prinsipper og metoder i øko-
logisk produksjon som i konvensjonelt jordbruk, men det må bruke ensileringsmiddel
som er godkjent for økologisk produksjon. Disse midlene ble også omhandlet. I økolo-
gisk produksjon har en i større grad vært bevist på viktigheten av god jordstruktur og
mikrolivet i jorda. Det er viktig at det tas de samme hensyn til bl.a hjulutrustning, dekk
m.m. i økologisk drift som i den konvensjonelle for å unngå skadelig jordpakking.
Også mekaniseringslinjer for utstyr til slått og transport ble omtalt.
For begge temaene ble det påpekt at god agronomi er særs viktig. "Bondens dugnadsvilje
og ære i godt stelte arealer". Tilbakemeldinger fra deltakerne på fagdagene var veldig
positive.
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STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012
i.

S rets sammensetnin :

Leder : Kurt Saua
Nestleder: Harald Persen
Styremedlem: Ørjan Gundersen
Styremedlem: Roy Mikkola
Styremedlem: Brynjar Anderssen

Varamedlemmer:


Eli Rushfeldt
Arnt Støme
Viktoria Nilsen

øvriEe verv: 


Valgkomite:
Leder: Jens Kristian Bønå, Tana
Tore Solstad Kiberg
Vara: Jørgen Moe, Vestre Jakobselv
Daniel Wartiainen Neiden

Tana
Tana
Vadsø
Sør-Varanger
Lebesby

Sør-Varanger
Komagvær
Tana

Revisorer
Jon Øystein Jelti, Tana og Bjørn Ståle Johnsen, Tana

Personell
Jan Svendsen har vært daglig leder/rådgiver i 100% stilling.

Stvremøter
Det er avholdet 3 styremøter og behandlet 17 saker

Årsmøte for året 2011
rsmøtet for året 2011 ble avviklet på menighetshuset i Varangerbotn. Det møt-

te 8 medlemmer. Gjester var Jan Vengen og Terese Nyborg. Årsmelding,
regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt.

Annen re resentas'on:
Per Andreas Mathisen representerte NLR Finnmark på jubileumsseminar og
årsmøtet til Norsk Landbruksrådgiving. Seminar og årsmøte ble avholdt på
Quality Airport Hotel Gardemoen den 27. og 28. mars 2012. Norsk Landbruks-
rådgiving fylte 50 år i 2012 og begivenheten ble markertmed et jubileumssemi-
nar.

d) Når ikke annet er bestemt, avgjøres sakene med absolutt flertall av de frammøtte. Saker
som styret anser for spesielt viktige, kan bare avgjøres når minst halvparten av medlemmene
er til stede og med minst 2/3 flertall av de frammøtte. Er møtet ikke beslutningsdyktig i vik-
tige saker, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med simpelt flertall

& 10 : Tvister

Alle tvister mellom forsoksringen og medlemmene avgjøres av en voldgiftsrett bestående
av en representant oppnevnt av hver part og formann oppnevnt av sorenskriveren.

&11 : Opplesning

Forslag til oppløsning av ringon må være sendt styret før utgangen av året. Saken tas
opp på første årsmøte og må bekjentgjøres i innkallingen. Saken skal behandles som an-
gitt for viktige saker i §9.

Årsmøtet avgjør i tilfelle oppløsning hvordan ringens midler skal anvendes. Dispone-
ring av utstyr som det er gitt mekaniseringstilskudd til, drøftes med Landbruksdeparte-
mentet.

Oppløsning meddeles LR

& 12 : Vedtektsendring

Disse vedtekter kan forandres av årsmøtet etter samme mønster som nevnt for oppløsning.
Se §11.

Bildet er fra demonstrasjonsfeltet, bekjempelse av hundekjeks, i Vadso
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Medlemsskriv 

Det er sendt ut 3 medlemsskriv i løpet av året, inkludert årsmeldinga.

Medlemmer 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012




Tana kommune 42 42 41 41 58 61 61 64 63 56 52 54

Vardo/Vadso/Nesseby 27 30 31 31 30 33 35 40 37 35 33 31

Sør-Varanger 28 33 32 36 38 37 38 37 35 32 28 28

Lebesby






5 4 3 3 3

Båtsljord/Berlevåg






2 2 0 0

Totalt antall 97 105 104 108 126 131 134 146 141 128 116 116

Jordprøver 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Antall bruk 33 27 15 15 26 21




0 12 27 11 16

Antall prøver 171 142 99 70 168 150




0 133 264 95 198

Gjødslingsplaner 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tana 20 19 24 23 47 42




29 27 24 24

Vardo/Vadsø/Nesseby 19 21 19 18 20 24




19 15 13 9

Sør-Varanger 19 25 25 20 34 22




13 16 6 8

Sum 58 65 68 62 101 88 105 40 61 58 43 41

Grate laner / n d rkin
Det ble i 2012 laget 2 grøfteplaner (grøfting av tidligere dyrket areal, opprens-
king av kanaler, nye kanaler og profilering).

Annet:
Rådgivingsenhetenhar bidratt til skriving i Nationen med rapport fra vekstse-
songen. Dette er god markedsføring av NLR. I tillegg har vi bidratt med ar-
tikkel i våronnavisa.

Fa da er kurs o møter som råd iver har deltatt å
Februar:
• 10. Deltatt på erfaringsgruppemøtesammen med rådgiver i TINE Råd-

giving og Medlem, Ingvild Berg og bønder fra 4 gårdsbruk i Tana og
Vadsø.Temavar videreføring av prosjektet " registrering i eng".

7 : S rets o aver likter

Styret tilsetter rit-wlederog nødvendig assistenthjelp, og gjør avtale om lønn og utarbei-
der instruks for ringens ansatte.

Avlønning av ringleder og andre ansatte skjer i henhold til gjeldende lønns- og fellesbe-
stemmelser. Styret er de ansattes nærmeste overordnede.

Styret leder virksomheten i ringen i samråd med ringlederen, og avgjør hvor mange,
fordelingen av og hva slags forsøk som legges ut hvert år. Forsøk som det offentlige gir
tilskudd til settes opp eller godkjennes av den eller de forskningsinstitusjoner som ringen
ved sin forsøksvirksomhet og beliggenhet naturlig sogner til.

Styret sammenkaller til medlemsmøte med 14 dagers varsel.

Styret skal hvert år legge fram for årsmøtet melding om virksomheten og revidert regn-
skap for siste driftsår og forslag til budsjett og arbeidsprogram for neste år.

Styret skal kalle sammen ordinært årsmøte som skal avholdes før I. april, og ekstraor-
dinært årsmøte som skal avholdes hvis styret mener det er nødvendig, eller hvis minst
halvparten av medlemmene krever det.

Forsøksringens styre har rett til å avgjøre om ringens medlemsoversikt skal frigis, og i
så fall til hvem. Opplysninger som gjelder et enkelt medlem, kan ikke frigis av rin2.en
uten medlemmets tillatelse.

8 : Medlemsmøter

Medlemsmøte arrangeres når styret fmner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlem-
mene krever det. På slike møter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.
Medlemsmøtene bør ledes av fbrmannen.

”:Årsmøtet

a) Innkalling til årsmøtet skal skje med brev til medlemmene minst 14 dager før årsmøtet.

b) Årsmøtet skal:
1. Velge møteleder og to personer til å underskrive protokollen.
2. Behandle årsmelding og regnskap.
3. Vedta budsjett for neste år etter forslag fra styret.
4. Avholde valg.

a Valg av formann (i henhold til §6a)
b Valg av styremedlemmer (i henhold til §6a)
c Valg av varamenn til styret (i henhold til §6a)
d Valg av to revisorer
e Valg av valgkomite til neste års valg. Valgkomiteen skal bestå av tbrmann,

to medlemmer og en varamann.
5. Behandle framsatte forslag. Disse må være sendt styret senest 1 måned før årsmøtet

holdes.
c) Ved avstemninger har hvert medlemsbruk inntil 2 stemmer, som kan nyttes ved

personlig frammøte.
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Mars:
12.-13. Deltatt på Nord-Norge samling, Norsk Landbruksrådgiving. Møtet ble av-
holdt i Bodø.

April:
11. Norske Turistveier. Deltatt på møte i Vardø.

Mai:
10. Norske Turistveier. Deltatt på møte i Vardø og befaring på Steilneset.

Juni
18. "Hundekjeksprosjektet". Møte i Vadsø med Bioforsk og Vadsø kommune. Befa-
ring på demonstrasjonsfeltet.

September:
11. Deltok på produksjonsmøte i Holmesund. Tema var surfeirkvalitet, uttak– og tol-
king av ffirprøver. Møtet var arrangert av Tine.
18. Møte i Pasvik. Tana vgs og bønder. Planlegging av temaer for kurs/fagdager.

Oktober
31. Deltok på årsmøtet til Tana Bondelag

Pros'ekter kurs fa møter markda er

R istrerin i en i Tana.
NLR Finnmark har også i sommer gjort registreringer i eng hos Navet Doallu DA i Holmesund og Ma-
rienlund Gård i Bonakas. Prosjektet ble påbegynt i 2011 og er et samarbeid mellom NLR Finnmark og
Tine Medlem og Rådgiving i Tana. Registreringene er gjort i et system med bare en slått pluss beite, og
et system med to slåtter, og det er tatt ferprøver som er sendt til kjemisk analyse. Sammen med
registreringene og økonomisk analyse, vil en se på det økonomiske utbyttet av å slå to ganger i stedet
for en gang. Hvor mye bedre blir fårkvaliteten, kan det spares krafff0r, og kan ressursbruken forsvares
ved å høste to ganger? Den endelig rapporten er ennå ikke ferdig. Økonomisk analyse (EK) inngår i
prosjektet, og EK for 2012 er ennå ikke klar. Prosjektet er fmansiert av Fylkesmannen i Finnmark, mel-
kefondet, agronomiprosjektet og egenandel fra de to brukene som er med.

Bek'em else av hundek.eks forsøksfelt i Vadsø.
Førsøksfeltet / demonstrasjonsfeltet i Vadsø eies av Bioforsk. NLR Finnmark har påtatt seg å gjøre til-
takene som er planlagt mot godtgjørelse. Prosjektet vil bli avsluttet i år. Hovedmålet med prosjektet er å
utvflde kunnskap om "hvordan kontrollere etablering og vekst av hundekjeks for å gjenopprette land-
bruksproduksjon og kulturlandskap". Foreløpige resultater fra hundekjeksprosjektet og andre erfaringer
viser at følgende tiltak kan redusere bestanden:

Minst 4 ganger slått / pussing pr. år.
Vårbeiting med sau.
Sprøyting med preparat som inneholder mekoprop-p eller tifensulfuron-metyl (Harmony).
Konkurranse fra gras - kraflig reduksjon, men planten overlever.
Kutting av rota på 3 - 5 cm dyp og fjerne øverste del, evt. pløye ned.
Kutting av blomsterstand vil gi en viss reduksjon, men ikke alltid.

Bioforsk har laget en brosjyre om hundekjeks som forteller kort om planten og kontrolltiltak. Er du in-
teressert kan du få den tilsendt på e-post ved henvendelse til NLR Finnmark.

&4 : Arbeidsmåte

Arbeidet i forsoksringen utføres ved hjelp av ansatt personell, tilfeldig leid hjelp eller på
annen måte. For å oppfylle formålet er det nødvendig at forsokeringen har et godt samar-
beid med:

Den offentlige forsøks- og rådgivningstjeneste og landbruksorganisasjonenes råd-
givningstjeneste.

Institusjoner som har materiale/data som forsoksnngene
trenger i sitt arbeid, f.eks. regnskapslag og husdyrkontrollag.

Hvis det er ønskelig kan ringen etablere fagseksjoner for spesielle produksjonsgrener. Det
enkelte medlem kan være med i flere fagseksjoner.

Fagseksjonen kan også ta opp medlemmer fra andre forsoksringer i henhold til gjeldende
retningslinjer.

&5 : Finansiering

Finansiering av forsoksringens drift skjer ved medlemskontingent, feltgodtgjørelse, til-
skuddsorclninger, mulige tilskudd fra kommuner og andre støttemedlemmer, og eventuelle
inntekter ved salg av ringens egne produkter.

Medlemskontingent kan bestå av grunnkontingent og tilleggskontingent. Gnmnkon-
tingenten kan være lik for alle eller bestå av en personlig del og en del avhengig av pro-
duksjonsomfanget. Tilleggskontingenten beregnes for spesielle ytelser, f.eks. utarbeidelse
av driftsplan. Medlemmer i fagseksjon betaler særskilt kontingent til denne.

Årsmøtet bestemmer størrelsen og fastsetter regler for beregning og innkreving av de uli-
ke former for kontingent. Kontingenten kreves inn forskuddsvis.

Forsoksringen skal ikke drive forretningsmessig virksomhet. Unntatt fra dette er salg
av avling fra forsøksfelter.

& 6 : Stvret

Rincen ledes av et styre på 5 medlemmer som velges av årsmøtet. Fonnannen velges
for 1 år, styremedlemmene velges for en 2-års periode. På første årsmøte går halvparten
av styremedlemmene ut etter loddtrekning. Valg av fonnann og styremedlemmer skal
skje skriftlig. Årsmøtet velger hvert år 3 nummererte varamenn til styret. Styret velger
selv nestlbrmann, sekretær og kasserer. Nesttbnuann velges blant styremedlemmene.
Sekretær og kasserer kan velges utenom styret.

Styremøter holdes så ofte som styret fmner det nødvendig. Styret sammenkalles vanlig-
vis av kmnannen. Sakene avgjøres med absolutt flertall. Forhandlingene skal protokollfø-
res.

\ ‘
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SAK 8: VEDTEKTSENDRINGER

Vedtekter for NLR Finnmark

Vedtatt på årsmetet 17. Mars 2006

Forslag til vedtak:
Øst-Finnmark Forsøksring endres til NLR Fummark
Forsøksring endres til rådzivinMsenhet
Ringleder endres til rådgiver
1 § 2 at distriktet omfatter også Lebesby kommune
Formann / nestformann endres til leder / nestleder
Varamann endres til vararepresentant
LFR endres til NLR

1 : Formål

Formil.Nringens formål er å utfere forsek, prøvetaking, registrering, driftsekono-
misk gransking eller annet arbeid som er nedvendig for å kunne:

klarlegge praktiske spersmål innen landbrukets produksjonsgrener
drive opplysnings- og rådgivningsarbeid blant medlemmene
bidra til å fremme det faglige miljøet i distriktet

§ 2 : Medlemskap

Forsoksringen er en organisasjon med vekslende medlemstall. Det enkelte medlem
plikter å betale kontingenten som fastsettes for det enkelte år. Uttover dette kan det enkel-
te medlem ikke gjøres ansvarlig for forsoksringens økonomiske forpliktelser.

Næringsdrivende i landbruk innen ringens distrikt kan bli medlemmer. C)st-Finninark for-
soksring sitt distrikt omfatter kommunene Sør-Varanger, Unjarga/Nesseby, Deatnufrana,
Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø og Lehesby.

Medlemmer tas opp ved innmelding til ringens styre. Ved innmelding gis det skriftlig er-



klæring om at en er innforstått med de rettigheter og plikter som følger av medlemskapet.

Medlemskapet er løpende og følger kalenderåret. Utmelding må, for å gjelde fra nyttår,
skje skrifflig innen utgangen av september året før. Unntatt er de tilfeller hvor eiendom-
men overdras til ny eier eller bruker.

Rnigen kan ha støttemedlemmer. Disse har ikke stemmerett og kan ikke velges inn i
styret. Som støttemedlemmer regnes privatpersoner (som ikke driver landbruk), kommu-
ner, institusjoner m.fl. som ønsker å støtte ringen økonomisk. Kommuner, institusjoner o.
1. Fårmed en representant adgang til ringens medlemsmøter.

Medlemmer som ikke følger vedtektene, kan av styret strykes med 6 måneders varsel.
Vedkommende medlem har anledning til å anke saken inn for årsmøtet.

3 : Medlemmenes retti heter likter

Medlemmene har rett til å få råd og veiledning av forskjellige slag så langt ringlederens
og andre ansattes tid rekker.

Medlemmene kan fremme ønsker om forsok i ringen og på eget bruk. Disse meldes til
ringlederen.

Medlemmene plikter å betale utlignet kontingent innen Fastsatt tid.

17

Fa meter kurs markda er m.m:
April

16.-18. Autorisasjonskurs i plantevern i samarbeid med Tana vgs.
Mai

16.Undervisning, Tana vgs. Nettbasert agronomutdanning.
21. Fagmøte på Svanhovd med Sverre Heggset. Tema: Ensilering og jord-
pakking.
22. Fagmøte i Tana med Sverre Heggset.
23. Sensor,Tana vgs

August
8. Pløyekurs i Tana. Instruktør Atle Haugnes
9. Pløyekurs på Svanhovd. . Instruktør Atle Haugnes

November
13. Undervisning,Tana vgs. Nettbasert agronomutdanning

Kalkspredevo2n

Vognahar vært i bruk hos 8 bønder i Tana og Nesseby som til sammen har spredd 138 •
tonn grovdolomitt. Hver som bruker vogna betaler 750 kr pluss 50 kr pr. tonn. Vogna
var en kort periode ute av drifts mens vi ventet på nye kilereimer

NOTER TIL REGNSKAPET
NOTE I: MEDLEMSKONTINGENT NOTE 7: REISEUTGIFTER




FAKTURERT KR 109400.00 BILGODTGJØRELSE KR 24531.00
UBETALT KR 23600 00 BILGODTGL STYRET KR 5801.50

UM INNBETALT KR 85800 00 PASSASJERTIL. STYRET KR 431.00




REISEKOSTNADER KR 8395 75
NOTE 2: KOMMUNALE TILSKUDD SUM KR 39159 25
VADSØ KR 15000.00
TANA KR 50000,00 NOTE 8: ANDRE KONTORKOSTNADER
SØR-VARANGER KR 20000 00 REKVISITA KR 1169.63
SUM KR 85000 00 ANNEN FREMMED TIENESTE KR 875.00

KONTORREKVISITA KR 1367.24
NOTE 3: ANDRE TILSKUDD AVISER OG TIDSSKRIFTER KR 2264.00
LANDBRUKSVIKAR KR 10000 00 TELEFON KR 4000.83

PORTO KR 2354 00
NOTE 4: PROSJEKTTILSKUDD SUM KR12030 70
AUTORISASJONSKURS KR 32506,00




PLØYEKURS KR 20064,66 NOTE 9: PROSJEKTUT IFTER
FAGMØTER KR 47804,00 ALIFORISASJONSKIJRS KR 21456,50
REGISTRRING I ENG KR 45228.00 PLØYEKURS KR 1438.00
HUNDEKJEKS KR 26541 00 FAGMØTER KR 36728.00
SUM KRI7214 66 REGISTRERING I ENG KR 26857 00




SUM KR 86479 50

GJØDSLINGSPLANER KR 20500.00 NOTE 10: STYREHONORAR / MØTEGODTGJ.
JORDPRØVER KR 8000.00 STYREHONORA R KR 10000.00
GRØFTEPLANER KR 5000,00 MØTEGODT J. STYRET KR 9000 00
UTLEIE KALKVOGN KR 13000,00 SUM KR 19000 00
ANDRE INNTEKTER KR 74 1 00




SUM KR 53981 00 NOTE 11: ANDRE KOSTNADER

NOTE 6: FORSIKRINGER




DITT DISTRIKT
GULESIDER

KR 2937.50
KR 2487.50

GRUPPELIV KR 4190.50




SØR-VA RANGER AVIS KR 929,38
HELSEFORSIKRING KR 1677.50




FINNMARKEN KR 628.00
INNBO GARASJE KR 2315 00




MEDIAHUSET NOVA KR 3744.00
SUM KR 8183 00




TELEFONKATALOGEN BIZ KR 3744 00




8 SUM KR 14470.38

NOTE 5: ANDRE INNTEKTER
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SAK 6: REGNSKAP

Inntekter

Regnskap 2012 Budsjett 2012

SAK9 BUDSJETT2013

Regnskap 2011 Note Budsjett 2013

Johansen Åge Grønnliveien 10 9800 Vadsø Medlemskontingent 109400 75000 76200 1 80000

Johnsen Jan Roger Ekkerøy 9800 Vadsø Rammetilskudd 277200 264000 274000




260000

Karlsen Ståle Kariel 9802 V.Jakobselv Kommunale tilskudd 85000 70000 70000 2 85000

Kristoffersen Arild Indre Kiberg 9960 Kiberg
Tilskudd landbruksvikar 135100




135100

Mikkelsen Jakob Kramvik 9960 Kiberg
Andre tilskudd 10000 25000 62163 3 10000

Moe Bjørn Paddeby 9802 V.Jakobselv
Prosjekttilskudd 172144 200000




4 180000

Moe Jørgen Paddeby 9802 V.Jakobselv







Refusjoner 4214 3000 3089




0
Nordbye/Pettersen Gretha/Vidar M. Sanddalen 9800 Vadsø







Andre inntekter 53981 60000 61260 5 80000

Robertsen Annaliisa Skallelv 9800 Vadsø







Sum inntekter 847039 697000 546712




830100
Rushfeldt Øystein Krampenes 9800 Vadsø





Skipnes Rolf Helge Salttjern 9800 Vadsø

Utgifter





Solstad Tore Indre Kiberg 9960 Kiberg Lønn til fast ansatte 418783 417000 377694




429200

Støme Arnt Komagvær 9960 Kiberg Feriepenger avsatt 66704 60000 48858




51500

Søfling Bjørn Tore Skallelv 9800 Vadsø Pensjonsforsikring 36560 35000 31348




38180

Wickstrøm Audun Kariel 9802 V. Jakobselv Utjevning pensj. Forsikring -968




-1701




0





Forsikring 8183 12000 11290 6 9000





Refusjon sykepenger




-41242




0
Medlemmer Nesseby kommune









Vedlikehold utstyr 377 3000 3199




2000

Dikkanen Jo Nesseby 9840 Varangerbotn Andre leiekostnader




2812




0

Dikkanen Olav Lavik Nesseby 9840 Varangerbotn Reiseutgifter 39159 60000 40355 7 50000

Johansen Sindre




9840 Varangerbotn Kontorhold 13200 15000 36895




13200

Kristiansen Øystein Perlarsenvik 9840 Varangerbotn Programvare årlig vedl.hold 625 1500 1375




1000

Mudenia Anbjørg Nesseby 9840 Varangerbotn Andre kontorkostnader 12032 20000 16775 8 15000

Nilsen Øystein Lappolia 9840 Varangerbotn Regnskap/ revisjon 22983 25000 23166




25000

Olsen Jørn Ottar Nesseby 9840 Varangerbotn Kostnader landbruksvikar 135100





135100

Wiltmann Kero Arild




9840 Varangerbotn Prosjektutgifter 86480 30000 11250 9 50000





Møter, kurs, oppdatering 4164 15000 13485




10000





Kontingent NLR 22235 23000 22560




23000

Medlemmer i Lebesby kommune









Styrehonorar/ møtegodtgj. 19000 20000 19000 10 20000





Andre kostnader 14470 0 1073 11 3000
Friborg Gård




Bekkarfjord 9740 Lebesby








Gebyrer 1951 2000 2171




2000
Jenssen & Wirkola Peder & Geir Bekkarfjord 9740 Lebesby








Sum utgifter 901038 738500 620363




877180
Klink Uwe Friarfjord 9740 Lebesby








Inntekter 847039 697000 546712




830100





Utgifter -901038 -738500 -620363




-877180





Driftsresultatfør renter -53999 -41500 -65671




-47080





Renteinntekter 8706




7980




8000




16




Renteutgifter -149







Resultatetter renter -45442




-65671




-39080Side 31



G'eld o enka ital
pptjent egenkapital

Leverandørgjeld

ilskudd, Landbruksvikar

Skyldig skatt

Annen påløpt kostnad

Påløpne lønninger

Skyldig feriepenger

Gjeld til Kornkrosslaget

rets Resultat

Sum "eld o EK

31958

722

12510

1718

100

6155

1577

-4544

50197

Omlopsmidler
4385
1165
9310

317568
15801
1949

49

50197

Kundefordrin er
Andre fordrin er
Brukskonto
Hø entekonto
foliokonto
Skattetrekkonto
Landbruksvikar

Sum omle smidler

Buds'ett
2012 2013

Inntekter 69700 83010
Ut ifter -73850 -87718
Resultat -4150 -4708

PROSJEKTREGNSKAP 2012

Autorisasjonskurs plantevern:




Inntekter Utgifter

Statens Landbr.forvaltn miljømidler 18906,00




Utgående faktura egenandeler 13600,00




Sor-Varanger avis annonse




857,50

Avisa Finnmarken annonse




1019,00

Tana Videreg. Skole timelønn




11700,00




bøker




4680,00




porto




500,00




servering




2700,00

Sum inntekter




32506,00




Sum utgifter




21456,50

Overskudd




11049,50

Pløyekurs:




Inntekter Utgifter

Finnmark Landbr.rådgivn andel tilskudd 20064,66




Bioforsk Svanhovd lokale/servering




1150,00

Coop Finnmark servering




288,00

Sum inntekter




20064,66




Sum utgifter




1438,00

Overskudd




18626,66

Daniloff/Svane Trond/Gunn Inger Håbeth 9910 Bjørnevatn

Derås/Heimonen Frode og Mary Skrøytnes 9925 Svanvik

Fagermo gartneri




Skogfoss 9925 Svanvik

Guvåg Øystein Skogfoss 9925 Svanvik

Høgsve Olav Skogfoss 9925 Svanvik

Johansen Ola Nordheim 9925 Svanvik

Johansen Svein Kobbfoss 9925 Svanvik

Kalliainen Arnstein Vaggetem 9925 Svanvik

Kristoffersen/ Ulriksborg Henrik og Anne Skogum 9925 Svanvik

Larsen Henry Ole Skrøytnes 9925 Svanvik

Mikkola Roy Neiden 9930 Neiden

Mikkola Trude Neiden 9930 Neiden

Nilsen Arve Villy Langvasseid 9910 Bjørnevatn

Pedersen Bjørge Karpdalen 9900 Kirkenes

Rushfeldt/Beddari Eli og Roger Skrøytnes 9925 Svanvik

Siverten Roald Neiden 9930 Neiden

Svanhovd Bioforsk Jord & miljø




9925 Svanvik

Vonka Leif Karpdalen 9900 Kirkenes

Wartiainen Daniel Neiden 9930 Neiden

Wosnitza Ulf og Lani Vintervollen 9900 Kirkenes

Øverli Ivar Øverli 9925 Svanvik

Medlemmer Varde og Vadso kommuner





Aastrøm Vidar Ekkerøy 9800 Vadsø

Aronsen Jan Erik Postboks 35 9802 V.Jakobselv

Davidsen Toni E Håvardsrud Markveien 23 9800 Vadsø

Eriksen Stig Barnengen 9800 Vadsø

Friluftsmærra DA v. Elisabeth Lamøy Idrettsveien 42 9800 Vadsø

Gjølme Thorild Skallelv 9800 Vadsø

Gundersen Ørjan Ekkerøy 9800 Vadsø

Harila Jon Petter Kariel 9802 V. Jakobselv
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Fagmøter ensilering og jordpakking: Inntekter Utgifter

Kollstrøm Svein Oluf Masjok 9845 Tana Statens Landbr. forvaltn infomidler mijø 37004,00




Lamøy Jon Torbakk 9845 Tana Utgående faktura egenandeler 3400,00




Larsen Jan Erik Austertana 9845 Tana Utgående faktura egenandeler 2400,00




Doallu Navet Holmesund 9845 Tana Fondet for melkebruk tilskudd 5000,00




Doallu Smavva DA Holmesund 9845 Tana TE Drift as servering




2700,00

Nilsen Viktoria/Arve Henrik Luftjokdalen 9845 Tana Bioforsk Svanhovd lokale/servering




2096,00

Nilsen Gunvald Masjok 9845 Tana Landbruk NordVest foredragsholder




26620,00

Olsen Jan Steinar Alleknjarg 9845 Tana ingvild Berg kjøregodtgj




2387,00

Pedersen/Brenli Helga/Erik Vestertana 9845 Tana Tine sa kursutgifter




2925,00

Ravna Jan Ole Vestre Seida 9845 Tana Sum inntekter




47804,00




Riel/Saua Susanne og Kurt Gulbojok 9845 Tana Sumutgifter




36728,00

Rist Roger Brodin Bonakas 9845 Tana Overskudd




11076,00
Solberg Svein Søndre Luftjok 9845 Tana





Solheim Gård Bonakas 9845 Tana





Sottinen Seppo Alleknjarg 9845 Tana Hundekjeks: Inntekter Utgifter




Søderstrøm Gunnar Ivarjok 9845 Tana Utgående faktura bioforsk 26541,00




Tana videreg. skole Rustefjelbma 9845 Tana Timeforbruk egen beregn. 22680,00




Trosten Nils Erik Holmesund 9845 Tana Kjøring
11

3861,00




Trosten Oskar/Ann Kathrin Holmesund 9845 Tana Kjøring
11

832,50




Varsi Arvid og Annbjørg Sirma 9826 Sirma Suminntekter 26541,00




Varsi Marit og Magnus Sirma 9826 Sirma Sumutgifter




27373,50




Varsi Nils Hjalmar/Marit 9826 Sirma Underskudd 832,50




Westberg Roy og Jenny Ivarjok 9845 Tana





Wigelius Ottar Hillagurra 9845 Tana Registrering i eng: Inntekter Utgifter





Statens Landbr. forvaltn 25228,00




Medlemmer Sor- Varanger kommune




Fondet for melkebruk tilskudd 15000,00




Abrahamsen Morten Svanvik 9925 Svanvik
Tine sa eff. analyse 6250,00





Eurofins navet doallu 8775,00




Ackermann Torhild Brattli 9910 Bjørnevatn







Eurofins marienlund gård 4456,00




Andersen John Rødsand 9910 Bjørnevatn







Esso bensin 76,00




Beddari Jan Bjørkmyr 9925 Svanvik
Tine sa utvikl./ utredn. 7300,00




Bertheussen Arnt Inge Lanabukt 9900 Kirkenes
Bioforsk agronomiprosj 5000,00




Christiansen Bjørn Neiden 9930 Neiden Suminntekter 45228,00




Danielsen Pål og Ingrid Melkefoss 9925 Svanvik Sumutgifter




26857,00





Overskudd




18371,00
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Pensjonspremiefondet
Pensjonspremiefondet skal ikke tas med i ballansen da dette ikke er penger som ringen disponerer, men som kan
brukes til å betale forsikringspremie.

Ytelsespensjon- Premiefond

Post.
Kode Hendelserpå kontoen- 01.01.2012 31.12.2012. Vårfavør Deresfavør Sumposter

eft

MEDLEMSLISTE NLR FINNMARK

Medlemmer Tana kommune

Aleksandersen Katrin Fingervann 9845

Andersen Tormod V. Seida 9845

Aslaksen Ansgar Alleknjarg 9845

Aslaksen Vidar Alleknjarg 9845

Ballo Else og Ulf Holmfjell 9845

Ballo Trygve Boftsa 9845

Ballo/Emanuelsen Solveig og Torstein Ho ImfjelI 9845

Bønå Jens Kristian Luftjokdalen 9845

Dervola Raymond Skugge 9845

Dikkanen Magna Vestre Seida 9845

Ellefsen May Irene og Martin Holmesund 9845

Eriksen Stig Arve Polmak 9845

Evjen Anthi/Hansen Nina/Roald Laksjo k 9845

Guttorm Nils Arvid Hillagurra 9845

Guttorm John Sirma 9826

Guttorm Per Gunnar Sirma 9826

Guttonnsen Nils Erik Vestre Seida 9845

Hagalid Berntsen Laila og Trond Bonakas 9845

Halvari Truls Hillagurra 9845

Hansen Berit Øyfrid Sirma 9826

Heiberg Markus Ho Imesund 9845

Holm Per Andreas Sirma 9826

Hoigari Arnfum Austertana 9845

Jelti Marie/Jon Øystein Fingervann 9845

Johannessen/Berg Laila og Even Gulbojok 9845

Johansen Børge Søderstrøm Birkestrand 9845

Johansen Jostein Fingervann 9845

Johnsen Fred Austertana 9845

Juliussen Jon Emil Austertana 9845

Kaspersen Oskar Skaidivegen 5 9845

Tana

Tana

Tana

Tana

Tana

Tana

Tana

Tana

Tana

Tana

Tana

Tana

Tana

Tana

Sirma

Sirma

Tana

Tana

Tana

Sirma

Tana

Sirma

Tana

Tana

Tana

Tana

Tana

Tana

Tana

Tana

SaldoI Deresfavør 95

0221 Dekningdelprernierea. 43.503 43.503-
3310 A kontorenter 21 21
3415 Overskuddpå avkastning 1 1
6710 Tilbakeførtpremie 43.503 43.503
6720 Tilbakeførtpremie 1.830 1.830

SumpostertebeløpI perloden 1.852

SaldoI Deresfavør 1.947

INVENTARLISTE

Kontor Garasje
PC Dell dimension BK-tilhenger
LG bærbar pc Agria motorslåmaskin
HP Desk Jet 930C fargeblekkskriver Kalkvogn, Bredals
Canon Ixus 400 digitalt kamera Ryggsprøyte (i ustand)
Nokia 6300 mobiltelefon Vekt
Garmin CSx GPS Veievogn
Elektronisk vekt Jordprøvebor 2 stk
Regnemaskin Nitrogenmåler til husdyrgjødsel 2 stk
Bærbar overhead m/lerret Prøvebor for grovfôr
Rex Rotary 1318 kopimaskin Målebånd
Arkivskap Div. handredskaper
Arkivhyller
Skrivebord og kontorstoler

Sak 7: Forsla til arbeids lan 2013

Noen forslag avhenger av at vi får finansiering på plass.
Skrive søknader
Gjødslingsplanlegging
Jordprøvetaking
Gårdsbesøk
Skrive i Nasjonen (Veksttorget)
Fagdag drenering
Fagdag pløying i slutten av august
Registrering i eng ?
Autorisasjonskurs i uke 17
Demonstrasjonsfelt hundekjeks i Vadsø
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2013/96-19

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 44/2013 11.06.2013

Referatsaker / Orienteringer - MLU

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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RS 20/2013 Til informasjon: tillatelse til å gjennomføre undersøkelser på

anadrom fisk i Tanavassdraget

RS 21/2013 Tillatelse til merking av steinkobbe i Tanamunningen naturreservat

- Havforskningsinstituttet
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