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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget
Møtested: Møterom, 2. etg. Bygg- og anleggsavd.
Dato: 11.06.2013
Tidspunkt: 10:00 – 12:15 

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Ulf Ballo Leder AP
Ansgar Aslaksen Nestleder FE/OL
Nancy Porsanger Anti Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Karen Inga Vars Medlem V
Torill Klogh Medlem AP
May Brith Tobiassen Medlem SFP/NSR

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Ellen Kristina Saba Karen Inga Vars H
Per Magne Lille Torill Klogh SV
Per Gunnar Guttorm May Brith Tobiassen FE/OL

Merknader
Helge Samuelsen (H) ikke møtt og ikke meldt forfall. 

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Ida Martine S. Nilsen Miljøkonsulent 

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 39/2013 Godkjenning av innkalling
PS 40/2013 Godkjenning av saksliste

PS 41/2013 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 42/2013 Høring - forslag til ny forskrift om friluftsaktiviteter 

som krever særlig aktsomhet
2013/1006

PS 43/2013 Søknad om tilskudd til landbruksrådgivning 2013/775

PS 44/2013 Referatsaker / Orienteringer - MLU 2013/96
RS 20/2013 Til informasjon: tillatelse til å gjennomføre 

undersøkelser på anadrom fisk i Tanavassdraget
2012/2108

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

2013/1183

PS 45/2013 Opprydding etter nedlagte Alleknjarg vannverk

PS 46/2013 Etablering av kompetansesenter for naturbaserte 
næringer i Tana kommune

PS 47/2013 Uttalelse - Nedleggelse av FeFo's lokalkontor i 
Nesseby

PS 39/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 39/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 11.06.2013 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.
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PS 40/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 40/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 11.06.2013 

Behandling
AP v/Ulf Ballo fremmet følgende fellesforslag fra F e/O l v/Ansgar Aslaksen og Per Gunnar 
Guttorm, SV v/Per Magne Lille, SP v/Nancy Porsanger Anti, H v/Ellen K. Saba og AP v/Ulf 
Ballo: 

Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker: 

PS 45/2013 Opprydding etter nedlagte Alleknjarg vannverk
PS 46/2013 Etablering av kompetansesenter for naturbaserte næringer i Tana kommune

PS 47/2013 Uttalelse - Nedleggelse av FeFo's lokalkontor i Nesseby

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker: 

PS 45/2013 Opprydding etter nedlagte Alleknjarg vannverk
PS 46/2013 Etablering av kompetansesenter for naturbaserte næringer i Tana kommune

PS 47/2013 Uttalelse - Nedleggelse av FeFo's lokalkontor i Nesseby

PS 41/2013 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Saksprotokoll saksnr. 41/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 11.06.2013 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Protokoll fra 13.05.2013 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Protokoll fra 13.05.2013 godkjennes.

PS 42/2013 Høring - forslag til ny forskrift om friluftsaktiviteter som krever
særlig aktsomhet

Saksprotokoll saksnr. 42/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 11.06.2013 

Behandling
SP v/Nancy Porsanger Anti fremmet følgende forslag:

Angående § om aktsomhet ved ferdsel på stier bør det tas inn i forskriften at de som ferdes skal 
vise aktsomhet i forhold til porter/gjerder. Alle som ferdes skal lukke porter som skal være 
stengte, likeledes påse at porter grunneier/reindrift har satt åpne ikke lukkes. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Angående § om aktsomhet ved ferdsel på stier bør det tas inn i forskriften at de som ferdes skal 
vise aktsomhet i forhold til porter/gjerder. Alle som ferdes skal lukke porter som skal være 
stengte, likeledes påse at porter grunneier/reindrift har satt åpne ikke lukkes. 

PS 43/2013 Søknad om tilskudd til landbruksrådgivning

Saksprotokoll saksnr. 43/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 11.06.2013 

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

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
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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.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

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.

PS 44/2013 Referatsaker / Orienteringer - MLU

Saksprotokoll saksnr. 44/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 11.06.2013 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

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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Referatsakene tas til orientering. 

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Leder Ulf Ballo orienterte om:
- Godt vedtak gjort i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) om rypejakten, 

fortrinn for finnmarkinger. 

Orienteringen tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Referatsakene og orienteringen tas til orientering. 

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

PS 45/2013 Opprydding etter nedlagte Alleknjarg vannverk

Saksprotokoll saksnr. 45/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 11.06.2013 

Behandling
Fe/Ol v/Ansgar Aslaksen fremmet følgende fellesforslag fra Fe/Ol v/Ansgar Aslaksen og Per 
Gunnar Guttorm, SV v/Per Magne Lille, SP v/Nancy Porsanger Anti, H v/Ellen K. Saba og AP 
v/Ulf Ballo: 

Det er behov for opprydding og tilbakeføre bekkefaret til opprinnelig tilstand. MLU ber om at 
dette gjøres så snart som mulig. 
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Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Det er behov for opprydding å tilbakeføre bekkefaret til opprinnelig tilstand. MLU ber om at 
dette gjøres så snart som mulig. 

PS 46/2013 Etablering av kompetansesenter for naturbaserte næringer i Tana 
kommune

Saksprotokoll saksnr.46/2013  i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 11.06.2013 

Behandling
AP v/Ulf Ballo fremmet følgende fellesforslag fra F e/O l v/Ansgar Aslaksen og Per Gunnar 
Guttorm, SV v/Per Magne Lille, SP v/Nancy Porsanger Anti, H v/Ellen K. Saba og AP v/Ulf 
Ballo: 

Det må tas et nytt initiativ til å etablere et kompetansesenter for naturbaserte næringer i Tana 
kommune. (Luondduealahus gealboguovddás).

MLU ber ordfører opprette en arbeidsgruppe sammensatt av lokale næringsorganisasjoner og 
TF. Oppgaven må være å utarbeide forslag til etablering av et kompetansesenter, deltakere,
finansieringsløsning, plassering og andre aktuelle problemstillinger. 

Arbeidsgruppen bør i sitt arbeid trekke inn Joddu-rapporten og kommunens samfunns- og 
arealdel. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Det må tas et nytt initiativ til å etablere et kompetansesenter for naturbaserte næringer i Tana 
kommune. (Luondduealahus gealboguovddás).

MLU ber ordfører opprette en arbeidsgruppe sammensatt av lokale næringsorganisasjoner og 
TF. Oppgaven må være å utarbeide forslag til etablering av et kompetansesenter, deltakere,
finansieringsløsning, plassering og andre aktuelle problemstillinger. 

Arbeidsgruppen bør i sitt arbeid trekke inn Joddu-rapporten og kommunens samfunns- og 
arealdel. 
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PS 47/2013 Uttalelse - Nedleggelse av FeFo's lokalkontor i Nesseby

Saksprotokoll saksnr. 47/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 11.06.2013 

Behandling
AP v/Ulf Ballo fremmet følgende fellesforslag fra F e/O l v/Ansgar Aslaksen og Per Gunnar 
Guttorm, SV v/Per Magne Lille, SP v/Nancy Porsanger Anti, H v/Ellen K. Saba og AP v/Ulf 
Ballo: 

Til FeFo

Uttalelse - Nedleggelse av lokalkontoret i Nesseby

Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget i Tana ber FeFo om ikke å legge ned lokalkontoret i 
Varangerbotn. 

Tan har i likhet med Nesseby store områder som hører inn under FeFos grunn. Tana ønsker et 
tettere samarbeid med FeFo, og da er et lokalkontor i Varangerbotn formålstjenelig. 

Sendes: NRK-Finnmark, Sameradion, Sagat, Finnmark og FeFo.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Til FeFo

Uttalelse - Nedleggelse av lokalkontoret i Nesseby

Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget i Tana ber FeFo om ikke å legge ned lokalkontoret i 
Varangerbotn. 

Tan har i likhet med Nesseby store områder som hører inn under FeFos grunn. Tana ønsker et 
tettere samarbeid med FeFo, og da er et lokalkontor i Varangerbotn formålstjenelig. 

Sendes: NRK-Finnmark, Sameradion, Sagat, Finnmark og FeFo.


