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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 18.11.2013
Tidspunkt: 10:00 – 13:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Ulf Ballo Leder AP
Ansgar Aslaksen Nestleder Fe/Ol
Torill Klogh Medlem AP
Helge Samuelsen Medlem H
Nancy Porsanger Anti Medlem SP
May Brith Tobiassen Medlem SFP/NSR

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Karen Inga Vars Medlem V

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Jan Steinar Jessen Karen Inga Vars H

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Svein-Ottar Helander Avd.leder utviklingsavdelingen
Frode Gundersen Sekretær
Anne Fløgstad Smeland Miljørådgiver
Terese Nyborg Fagleder landbruk Møtte i PS 59/13

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 (AP)
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 55/2013 Godkjenning av innkalling
PS 56/2013 Godkjenning av saksliste

PS 57/2013 Godkjenning av protokoll fra 01.10.2013
PS 58/2013 Orienteringssak til Miljø-, landbruks- og 

utmarksutvalget: Tana vannområde.
2011/2145

PS 59/2013 Inn på tunet - sluttrapport 2010/904

PS 60/2013 Klage på avslag om tilskudd til forprosjekt fjøs -
Katrin Alkesandersen. Primærnæringsfond, MLU 
saksnr 30/2013

2013/787

PS 61/2013 Referatsaker / Orienteringer - MLU 2013/96

PS 62/2013 Ny forvaltningsplan for rovvilt i Troms og Finnmark, 
nytt rovviltprosjekt og informasjon om 
interkommunale skadefellingslag

2012/1997

PS 63/2013 Utmarksplan - framdrift

PS 64/2013 Felles uttalelse om 5-km grensen
RS 28/2013 Sametingets prosjekt om registrering av automatisk 

fredete, samiske bygg og forholdet til kvenske 
bygninger

2013/2426

RS 29/2013 Tiltaksanalyse for Tana vannområde. Utkast til 
behandling i vannområdeutvalget, 12.11.2013.

2011/2145

RS 30/2013 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for 
region 8 den 10.10.2013

2013/322

PS 55/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 55/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 18.11.2013 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Innkallinga godkjennes.

PS 56/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 56/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 18.11.2013 

Behandling
SP v/Nancy Porsanger Anti fremmet følgende forslag:

RS 29/2013 løftes til politisk sak i dagens møte. 

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Saksliste godkjennes med følgende:

Tilleggssaker
PS 63/2013 Utmarksplan - framdrift
PS 64/2013 Felles uttalelse om 5-km grensen

RS 29/2013 settes som politisk sak med saksnr. 62/2013 (saksnummer for referatsakene 
justeres).

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende:

Tilleggssaker
PS 63/2013 Utmarksplan - framdrift

PS 64/2013 Felles uttalelse om 5-km grensen

RS 29/2013 settes som politisk sak med saksnr. 62/2013 (saksnummer for referatsakene 
justeres).
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PS 57/2013 Godkjenning av protokoll fra 01.10.2013

Saksprotokoll saksnr. 57/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 18.11.2013 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Protokoll fra 01.10.2013 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 01.10.2013 godkjennes.

PS 58/2013 Orienteringssak til Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget: Tana 
vannområde.

Saksprotokoll saksnr. 58/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 18.11.2013 

Behandling
Miljørådgiver Anne Fløgstad Smeland orienterte i saken.

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag: 

Orienteringen tas til orientering.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Orienteringen tas til orientering.
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PS 59/2013 Inn på tunet - sluttrapport

Saksprotokoll saksnr. 59/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 18.11.2013 

Behandling
Fagleder landbruk Terese Nyborg orienterte i saken.

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag: 

Sluttrapport for prosjektet Inn på tunet – Šilljui tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Sluttrapport for prosjektet Inn på tunet – Šilljui tas til orientering. 

PS 60/2013 Klage på avslag om tilskudd til forprosjekt fjøs - Katrin 
Alkesandersen. Primærnæringsfond, MLU saksnr 30/2013

Saksprotokoll saksnr. 60/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 18.11.2013 

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

Klagen tas ikke til følge.

Begrunnelse:
Søknaden faller ikke inn under noen av punktene for hva det kan gis støtte til. Etter 
retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond kan det ikke gis støtte fra fondet til 
forprosjekt sauefjøs; utgifter til fjøstegning. Det kan kun gis etableringstilskudd ved 
generasjonsskifte og ved kjøp av eiendom, og oppstart av tilleggsnæringer jf pkt 2. og 4. i 
retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond.

Moaitámuš hilgojuvvo.

Vuođustus:
Ohcamuš ii vástit ovttage daid čuoggáide masa sáhttá juolluduvvot doarjja. Álgoealáhusfoandda 
geavaheami ja hálddašeami váldonjuolggadusaid mielde ii sáhte foanddas juolluduvvot doarjja 
ovdaprošektii sávzzanávehii; olggosgolut návettevnnegiid olis. Sáhttá dušše juolluduvvot 
álggahandoarjja go lea sáhka buolvamolsumis ja opmodagaid oastimis, ja maiddái go álggaha 
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lassiealáhusaid vrd. 2. ja 4. čuoggá álgoealáhusfoandda geavaheami ja hálddašeami 
váldonjuolggadusain. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Klagen tas ikke til følge.

Begrunnelse:
Søknaden faller ikke inn under noen av punktene for hva det kan gis støtte til. Etter 
retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond kan det ikke gis støtte fra fondet til 
forprosjekt sauefjøs; utgifter til fjøstegning. Det kan kun gis etableringstilskudd ved 
generasjonsskifte og ved kjøp av eiendom, og oppstart av tilleggsnæringer jf pkt 2. og 4. i 
retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond.

Moaitámuš hilgojuvvo.

Vuođustus:
Ohcamuš ii vástit ovttage daid čuoggáide masa sáhttá juolluduvvot doarjja. Álgoealáhusfoandda 
geavaheami ja hálddašeami váldonjuolggadusaid mielde ii sáhte foanddas juolluduvvot doarjja 
ovdaprošektii sávzzanávehii; olggosgolut návettevnnegiid olis. Sáhttá dušše juolluduvvot 
álggahandoarjja go lea sáhka buolvamolsumis ja opmodagaid oastimis, ja maiddái go álggaha 
lassiealáhusaid vrd. 2. ja 4. čuoggá álgoealáhusfoandda geavaheami ja hálddašeami 
váldonjuolggadusain. 

PS 61/2013 Referatsaker / Orienteringer - MLU

Saksprotokoll saksnr. 61/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 18.11.2013 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 28/2013 Sametingets prosjekt om registrering av automatisk fredete, samiske bygg og 
forholdet til kvenske bygninger

RS 29/2013 Tiltaksanalyse for Tana vannområde. Utkast til behandling i 
vannområdeutvalget, 12.11.2013.

RS 30/2013 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 
10.10.2013

Referatsakene tas til orientering.
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Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Miljørådgiver Anne F. Smeland orienterte:
- om hendelse i forbindelse med elg med kalv ved Langnes og om utrykning for 

kommunenes ettersøkslag 

Orienteringen tas til orientering.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene og orienteringen tas til orientering.

PS 62/2013 Ny forvaltningsplan for rovvilt i Troms og Finnmark, nytt 
rovviltprosjekt og informasjon om interkommunale skadefellingslag

Saksprotokoll saksnr. 62/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 18.11.2013 

Behandling
SP v/Nancy Porsanger Anti fremmet følgende forslag:

Miljø-, landbruks og utmarksutvalget tar initiativ til å be fylkesmannen om et møte i forbindelse 
med at det nå er vedtatt en ny forvaltningsplan for rovvilt i region 8.

Til møtet vil man og invitere reinbeitedistrikt, beitelag, bondelag, småbrukerlaget m.fl. 

Formålet er å tidlig bli godt kjent med planen og de muligheter som ligger i planen, bl.a 
interkommunale skadefellingslag og nytt rovviltprosjekt. Det er viktig å etablere en god dialog 
mellom forvalter og berørte parter.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Miljø-, landbruks og utmarksutvalget tar initiativ til å be fylkesmannen om et møte i forbindelse 
med at det nå er vedtatt en ny forvaltningsplan for rovvilt i region 8.
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Til møtet vil man og invitere reinbeitedistrikt, beitelag, bondelag, småbrukerlaget m.fl. 

Formålet er å tidlig bli godt kjent med planen og de muligheter som ligger i planen, bl.a 
interkommunale skadefellingslag og nytt rovviltprosjekt. Det er viktig å etablere en god dialog 
mellom forvalter og berørte parter.

PS 63/2013 Utmarksplan - framdrift

Saksprotokoll saksnr. 63/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 18.11.2013 

Behandling
Ulf Ballo (AP) fremmet følgende fellesforslag fra H v/Helge Samuelsen og Jan Steinar Jessen, 
SP v/Nancy Porsanger Anti, F e/O l v/Ansgar Aslaksen, SFP/NSR v/May Brith Tobiassen og 
AP v/Torill Klogh og Ulf Ballo: 

Det tas initiativ til iverksetting av tiltak 3 i utmarksplanen ”Verdiskaping av lokal mat med 
grunnlag i høsting av utmarksprodukter i Tana” et 4-årig prosjekt. 

Det settes av kr. 55 000,- i kommunens budsjett for 2014 som egenandel.

Det søkes om følgende eksterne midler:
FFK kr. 178 000,-
FeFo kr. 200 000,-
FMLA kr. 256 000,-
Innovasjon kr. 256 000,-
Til sammen kr. 890 000,-

Tiltaket prioriteres og søkes igangsatt 1. halvår 2014. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Det tas initiativ til iverksetting av tiltak 3 i utmarksplanen Verdiskaping av lokal mat med 
grunnlag i høsting av utmarksprodukter i Tana; et 4-årig prosjekt. 

Det settes av kr. 55 000,- i kommunens budsjett for 2014 som egenandel.

Det søkes om følgende eksterne midler:
FFK kr. 178 000,-
FeFo kr. 200 000,-
FMLA kr. 256 000,-
Innovasjon kr. 256 000,-
Til sammen kr. 890 000,-
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Tiltaket prioriteres og søkes igangsatt 1. halvår 2014. 

PS 64/2013 Felles uttalelse om 5-km grensen

Saksprotokoll saksnr. 64/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 18.11.2013 

Behandling
Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

På bakgrunn av de positive tilbakemeldingene fra kommunene angående gjennominnføring av 
5-km sonen for utenlandske borgere til innlandsfiske og småviltjakt, henstiller vi ordfører å ta 
initiativ til felles ordførerbrev til Finnmarkseiendommen i saken.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
På bakgrunn av de positive tilbakemeldingene fra kommunene angående gjennominnføring av 
5-km sonen for utenlandske borgere til innlandsfiske og småviltjakt, henstiller vi ordfører å ta 
initiativ til felles ordførerbrev til Finnmarkseiendommen i saken.

RS 28/2013 Sametingets prosjekt om registrering av automatisk fredete, 
samiske bygg og forholdet til kvenske bygninger

RS 29/2013 Tiltaksanalyse for Tana vannområde. Utkast til behandling i 
vannområdeutvalget, 12.11.2013.

RS 30/2013 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 
10.10.2013


