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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 01.10.2013
Tidspunkt: 10:00 – 12:40

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Ulf Ballo Leder AP
Ansgar Aslaksen Nestleder Fe/Ol
Torill Klogh Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Karen Inga Vars Medlem V
Nancy Porsanger Anti Medlem SP
May Brith Tobiassen Medlem SFP/NSR

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Ellen Kristina Saba Karen Inga Vars H
Fred Johnsen Nancy Porsanger Anti SP

Merknader
Ingen vara for May Brith Tobiassen (SFP/NSR) kunne møte. Helge Sameulen (H) ikke møtt og 
ikke meldt forfall. 
Ellen K. Saba (H) tiltrådte møte kl. 10:30 under behandling av PS 52/2013.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Svein-Ottar Helander Avdelingsleder utv.avd.
Anne Fløgstad Smeland Miljørådgiver Møtte i sak 51-52/2013
Frode Gundersen Sekretær

Underskrift:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ulf Ballo
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 48/2013 Godkjenning av innkalling
PS 49/2013 Godkjenning av saksliste

PS 50/2013 Godkjenning av protokoll fra 11.06.2013
PS 51/2013 Høring- lov om fiskeretten i Tanavassdraget 

(Tanaloven)
2012/2318

PS 52/2013 Finnmarkseiendommens storvilthøring- organsering 
av storviltjakta.

2013/1707

PS 53/2013 Rapport fra prosjektgruppa for forprosjektering av 
Norsk Laksesenter: innspill fra Tana kommune.

2013/993

PS 54/2013 Referatsaker / Orienteringer - MLU 2013/96

RS 22/2013 Klagebehandling - søknad om seljakt i 
Tanamunningen naturreservat

2013/565

RS 23/2013 Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, samt 
invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning med 
etablering av snøscooterløyer

2013/1775

RS 24/2013 Svar på anmodning om å gjeninnføre 5-km regelen for 
utlendingers fiske

2011/2840

RS 25/2013 Gjeninnføring av 5-kilometersonen i Finnmark 2011/2840
RS 26/2013 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for 

region 8 den 22.5.2013
2013/322

RS 27/2013 Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 
8.8.2013

2013/322

PS 48/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 48/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 01.10.2013 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag: 

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 49/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 49/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 01.10.2013 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Saksliste godkjennes med følgende endring i behandlingsrekkefølgen: 

PS 53/2013 behandles etter PS 50/2013.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende endring i behandlingsrekkefølgen: 

PS 53/2013 behandles etter PS 50/2013.

PS 50/2013 Godkjenning av protokoll fra 11.06.2013

Saksprotokoll saksnr. 50/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 01.10.2013 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Protokoll fra 11.06.2013 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra 11.06.2013 godkjennes.
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PS 51/2013 Høring- lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven)

Saksprotokoll saksnr. 51/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 01.10.2013 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som Miljø,- lanndbruks- og 
utmarksutvalgets innstilling:

Tana kommune viser til Miljøverndepartementets høring om forslag til ny Tanalov (lov om 
fiskeretten i Tanavassdraget). Generelt er det positivt at Tanaloven nå revideres, at gjeldende 
forvaltningspraksis lovfestes og at lovteksten får en moderne ordlyd. Utover dette har 
kommunen følgende merknader til lovforslaget: 

Sametingets forslag om forholdet til folkeretten tas inn som en egen paragraf med 
følgende ordlyd: § Forholdet til folkeretten: Loven gjelder med de begrensninger som 
følger av ILO-konvensjon nr. 160 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Loven 
skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter og 
bestemmelser i overenskomster med Finland om fisket i grensevassdraget.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tana kommune viser til Miljøverndepartementets høring om forslag til ny Tanalov (lov om 
fiskeretten i Tanavassdraget). Generelt er det positivt at Tanaloven nå revideres, at gjeldende 
forvaltningspraksis lovfestes og at lovteksten får en moderne ordlyd. Utover dette har 
kommunen følgende merknader til lovforslaget: 

Sametingets forslag om forholdet til folkeretten tas inn som en egen paragraf med 
følgende ordlyd: § Forholdet til folkeretten: Loven gjelder med de begrensninger som 
følger av ILO-konvensjon nr. 160 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Loven 
skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter og 
bestemmelser i overenskomster med Finland om fisket i grensevassdraget.

PS 52/2013 Finnmarkseiendommens storvilthøring- organsering av 
storviltjakta.

Saksprotokoll saksnr. 52/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 01.10.2013 

Behandling
Ellen K. Saba (H) tiltrådte møtet kl. 10:30 til behandling av saken.

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende fellesforslag fra SP v/Fred Johnsen, Fe/Ol v/Ansgar 
Aslaksen, H v/Ellen K. Saba og AP v/Ulf Ballo og Torill Klogh:
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Tana kommune gir følgende uttalelse til FeFo`s høring om organisering av storviltjakta:

Tana er en av de aller største kommuner med elg i Finnmark. Det skytes årlig mellom 200 og 
220 dyr, noe som både gir jegerne og lokalsamfunn et godt utbytte. 

Ved solid bestandsplanlegging over flere år, mener Tana kommune at en i dag har god kontroll 
med elgbestanden. Usikkerheten er knyttet til elg som forflytter seg mellom kommuner og over 
grensen til Finland. Tana sitt areal er over 4000 kvadratkilometer, dvs. på størrelse med Østfold. 
For å kunne gjennomføre ennå bedre bestandsplanlegging, så har det lenge vært et krav om å 
gjøre Tana til ett bestandsplanområde. 

 Jaktinteressen er høy, men det merkes et press fra jegere i typiske bykommuner om større 
deltakelse. For Tana kommune er elgjakta av stor betydning. Vi har mange svært dyktige jegere. 
De er vante fjellfolk, kjenner området de jakter i og har førstehånds kunnskaper om dyrelivet. 
De er i stand til å oppnå fellingskvoten og de mestrer ofte å felle tilleggsdyrene de får tilgang til. 
Verdien i kjøtt i husholdning og for privat salg kan vanskelig måles, men har mye å si for 
husholdningsøkonomi og trivselen til innbyggerne i en primærnæringskommune. 
Ringvirkningene av elgjakta for handels- og servicenæringene er gode. 

Til forslagene:

Høringspunkt 1
Grunnprinsipper

Forholdet mellom fellingskvoter og tilbud.
Tana kommune ønsker ikke vesentlig økning i jakttilbudet i kommunen ved oppdeling av 
enkelte jaktfelt. En todelt jakt i tid har elgjegerne i Tana tidligere gått imot. Dette standpunkt 
støtter Tana kommune, bl.a. av hensyn til mer uro for elgen og andre dyr, større fare for 
overbeskatning av bestanden, og skader på vegetasjonen som følge av økt menneskelig aktivitet 
og trafikk. Tana kommune vil gå inn for at antall jakttilbud i en kommune skal minst tilsvare 20 
% av total fellingskvote for kommunen. FeFo`s forslag om 25 % er for høyt (prinsipp 1). For 
Tana betyr 20 % om trent 5 elg pr jaktlag. Høyere % vil føre til mer ulønnsom og mindre 
effektiv jakt.

Tana kommune vil gjenta den uheldige bestemmelsen om å fravike kravet om godkjent 
ettersøkshund ved søketidspunkt. Vi anmoder på det sterkeste om at kravet gjeninnføres. 

Prinsipp 2
Tilleggskvoten bør settes lavere enn i dag. 
Minstekravet til størrelsen på jaktlag kan økes fra 4 til 5 jegere. Kvoten pr jaktfelt bør vurderes 
økt fra 4 til 5 dyr.

Tiltak 3 Gjøre det mindre attraktivt å splitte jaktlag og si opp jaktfelt

Alternativ 2 støttes.

Høringspunkt 3 Rekruttering.
Tana har opplæringsfelt i samsvar med ønsket i alternativ 1.

Høringspunkt 4 Tiltak for mer miljøtilpasset elgjakt
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Alternativ 1 Tana kommune støtter bruk av faste leirplasser og dispensasjonstraseer for inn- og 
utkjøring av leirutstyr.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune gir følgende uttalelse til FeFo`s høring om organisering av storviltjakta:

Tana er en av de aller største kommuner med elg i Finnmark. Det skytes årlig mellom 200 og 
220 dyr, noe som både gir jegerne og lokalsamfunn et godt utbytte. 

Ved solid bestandsplanlegging over flere år, mener Tana kommune at en i dag har god kontroll 
med elgbestanden. Usikkerheten er knyttet til elg som forflytter seg mellom kommuner og over 
grensen til Finland. Tana sitt areal er over 4000 kvadratkilometer, dvs. på størrelse med Østfold. 
For å kunne gjennomføre ennå bedre bestandsplanlegging, så har det lenge vært et krav om å 
gjøre Tana til ett bestandsplanområde. 

 Jaktinteressen er høy, men det merkes et press fra jegere i typiske bykommuner om større 
deltakelse. For Tana kommune er elgjakta av stor betydning. Vi har mange svært dyktige jegere. 
De er vante fjellfolk, kjenner området de jakter i og har førstehånds kunnskaper om dyrelivet. 
De er i stand til å oppnå fellingskvoten og de mestrer ofte å felle tilleggsdyrene de får tilgang til. 
Verdien i kjøtt i husholdning og for privat salg kan vanskelig måles, men har mye å si for 
husholdningsøkonomi og trivselen til innbyggerne i en primærnæringskommune. 
Ringvirkningene av elgjakta for handels- og servicenæringene er gode. 

Til forslagene:

Høringspunkt 1
Grunnprinsipper

Forholdet mellom fellingskvoter og tilbud.
Tana kommune ønsker ikke vesentlig økning i jakttilbudet i kommunen ved oppdeling av 
enkelte jaktfelt. En todelt jakt i tid har elgjegerne i Tana tidligere gått imot. Dette standpunkt 
støtter Tana kommune, bl.a. av hensyn til mer uro for elgen og andre dyr, større fare for 
overbeskatning av bestanden, og skader på vegetasjonen som følge av økt menneskelig aktivitet 
og trafikk. Tana kommune vil gå inn for at antall jakttilbud i en kommune skal minst tilsvare 20 
% av total fellingskvote for kommunen. FeFo`s forslag om 25 % er for høyt (prinsipp 1). For 
Tana betyr 20 % om trent 5 elg pr jaktlag. Høyere % vil føre til mer ulønnsom og mindre 
effektiv jakt.

Tana kommune vil gjenta den uheldige bestemmelsen om å fravike kravet om godkjent 
ettersøkshund ved søketidspunkt. Vi anmoder på det sterkeste om at kravet gjeninnføres. 

Prinsipp 2
Tilleggskvoten bør settes lavere enn i dag. 
Minstekravet til størrelsen på jaktlag kan økes fra 4 til 5 jegere. Kvoten pr jaktfelt bør vurderes 
økt fra 4 til 5 dyr.



Side 7 av 9

Tiltak 3 Gjøre det mindre attraktivt å splitte jaktlag og si opp jaktfelt

Alternativ 2 støttes.

Høringspunkt 3 Rekruttering.
Tana har opplæringsfelt i samsvar med ønsket i alternativ 1.

Høringspunkt 4 Tiltak for mer miljøtilpasset elgjakt
Alternativ 1 Tana kommune støtter bruk av faste leirplasser og dispensasjonstraseer for inn- og 
utkjøring av leirutstyr.

PS 53/2013 Rapport fra prosjektgruppa for forprosjektering av Norsk 
Laksesenter: innspill fra Tana kommune.

Saksprotokoll saksnr. 53/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 01.10.2013 

Behandling
Saken ble behandlet etter PS 50/2013 i dagens møte. 

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

Tana kommune viser til invitasjon fra Miljødirektoratet til å fremme innspill til rapport fra 
prosjektgruppa for forprosjektering av Norsk Laksesenter (NLS). Kommunen er generelt svært 
positiv til at miljømyndighetene fremmer forslag om etablering av et Norsk Laksesenter med 
ulike regionale enheter, herunder en enhet i Tana. Et slikt senter vil utgjøre et viktig bidrag til 
formidling av kunnskap om villaks til ulike grupper i samfunnet. Utover dette har vi følgende 
merknader til forprosjektrapporten: 

1. Rolle og mål: Det anbefales at NLS har ansvar for de ville laksestammene av både villaks, 
sjøørret og sjørøye, slik prosjektgruppa foreslår.

2. Geografiske enheter: Tana kommune er svært positive til at det etableres en enhet i Tana. 
Tradisjonelt kulturbetinget fiske, utnyttelse i elv og sjø, grenseoverskridende samarbeid og 
sjørøye er naturlige satsingsområder, slik foreslått. Grenseoverskridende samarbeid og 
laksens betydning for elvesamisk kultur bør i tillegg framheves ytterligere. 

3. Ledelse: Tana kommune anbefaler at en av de daglige lederne ved de regionale enhetene 
bør få funksjon som senterleder. Dette for å kunne få en effektiv ledelse av organisasjonen. 

4. Fagråd: Prosjektgruppa foreslår at det etableres et fagråd for senteret, som skal gi innspill 
til styret og de ulike enhetene. Tana kommune anbefaler, som prosjektgruppa foreslår, at et 
fagråd inngår i senterets organisering og finansiering. 

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Tana kommune viser til invitasjon fra Miljødirektoratet til å fremme innspill til rapport fra 
prosjektgruppa for forprosjektering av Norsk Laksesenter (NLS). Kommunen er generelt svært 
positiv til at miljømyndighetene fremmer forslag om etablering av et Norsk Laksesenter med 
ulike regionale enheter, herunder en enhet i Tana. Et slikt senter vil utgjøre et viktig bidrag til 
formidling av kunnskap om villaks til ulike grupper i samfunnet. Utover dette har vi følgende 
merknader til forprosjektrapporten: 

1. Rolle og mål: Det anbefales at NLS har ansvar for de ville laksestammene av både villaks, 
sjøørret og sjørøye, slik prosjektgruppa foreslår.

2. Geografiske enheter: Tana kommune er svært positive til at det etableres en enhet i Tana. 
Tradisjonelt kulturbetinget fiske, utnyttelse i elv og sjø, grenseoverskridende samarbeid og 
sjørøye er naturlige satsingsområder, slik foreslått. Grenseoverskridende samarbeid og 
laksens betydning for elvesamisk kultur bør i tillegg framheves ytterligere. 

3. Ledelse: Tana kommune anbefaler at en av de daglige lederne ved de regionale enhetene 
bør få funksjon som senterleder. Dette for å kunne få en effektiv ledelse av organisasjonen. 

4. Fagråd: Prosjektgruppa foreslår at det etableres et fagråd for senteret, som skal gi innspill 
til styret og de ulike enhetene. Tana kommune anbefaler, som prosjektgruppa foreslår, at et 
fagråd inngår i senterets organisering og finansiering. 

PS 54/2013 Referatsaker / Orienteringer - MLU

Saksprotokoll saksnr. 54/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 01.10.2013 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 22/2013 Klagebehandling - søknad om seljakt i Tanamunningen naturreservat

RS 23/2013 Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 
og på islagte vassdrag, samt invitasjon til å søke om å delta i 
forsøksordning med etablering av snøscooterløyer

RS 24/2013 Svar på anmodning om å gjeninnføre 5-km regelen for utlendingers fiske

RS 25/2013 Gjeninnføring av 5-kilometersonen i Finnmark
RS 26/2013 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 

22.5.2013

RS 27/2013 Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 8.8.2013

Referatsakene tas til orientering.
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene tas til orientering. 

RS 22/2013 Klagebehandling - søknad om seljakt i Tanamunningen 
naturreservat

RS 23/2013 Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, samt invitasjon til å søke 
om å delta i forsøksordning med etablering av snøscooterløyer

RS 24/2013 Svar på anmodning om å gjeninnføre 5-km regelen for 
utlendingers fiske

RS 25/2013 Gjeninnføring av 5-kilometersonen i Finnmark

RS 26/2013 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 
22.5.2013

RS 27/2013 Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 8.8.2013


