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Saksnr Sakstekst Ferdig Vedtakets hovedpunkter Saksbehandlers kommentar/oppfølging Ansv.

1 Godkjenning av innkalling ja Godkjent AI

2 Godkjenning av saksliste ja Godkjent AI

3 Godkjenning av protokoll fra 28.11.2012 ja

Godkjent. Primærnæringsfondet – Retningslinjer for bruk av forvaltning 

sendes lokale næringsorg., før KST 21.2.13 TN

4

Målsettinger for forvaltningen av elgbestanden i Tana kommune (2013-

2014). Ja Enst. Vedtak i tre pkt, men hovemål og delmål AFS

5 Valg av representanter til bestandsplangruppa for årene 2013 og 2014. Ja Enst. Valgt: Ansgar A.og Jenny W. Vara: Helge S og Ellen K Saba Sakspapirer til møtet for 2013 sendes ut til valgte representanter AFS

6 Referatsaker / Orienteringer - MLU Ferdig

til orientering. Steinar Pedersen inviteres til å orientere om fortåelsen av 

lover og regler Ulf har invitert Steinar. SOH

6 RS1_Tillatelse til felling av vilt etter Naturmangfoldlovens § 18 c ja til orientering IN

6 RS2_Krav om gjenninnføring av 5-kilometersonen i Finnmark ja til orientering IN

6 RS3_MLU-rapport 2012 ja til orientering FG

7 Godkjenning av innkalling ja godkjent AI

8 Godkjenning av saksliste ja godkjent med en tilleggsak PS 14/13 AI

9 Godkjenning av protokoll fra 22.01.2013 ja godkjent AI

10

Klage på avslag om tilskudd til kjøp av buskap til kjøttproduksjon - 

Cecilie Hansen. Primærnæringfond, MLU saksnr 72/2012. ja Klagen tas til følge, innvilges kr 50000 TN

11 Klage på avslag - Killi Fisk Ja. Klagen tas ikke til følge Videre til behandling i klagenemda. LRK

12 Midler til utsiktsrydding langs veg ja MLU bevilger kr 3000, vilkår i 4 punkter IN

13 Referatsaker / Orienteringer - MLU ja ingen orienteringer AI

13

RS4 Avtale mellom Tana kommune og Samisk nærings- og 

utredningssenter as (SEG) om gjennomføring av tiltak 5 og 9 i Tana 

kommunes utmarksplan - Undertegnet avtale Ja til orientering FE

13 RS5 Tilbakemelding om plassering av rovviltstilling vertskommune ja til orientering SOH

13 RS6 Vedrørende dybdemålinger for garnfiske under isen ja til orientering IN

13 RS7 Regnskap for bruken av viltfondet i 2012. Ja til orientering AS

13 RS8 Rapport siktrydding 2012 ja til orientering IN

13

RS9 Bestandsplanmøter i Varangerbotn og Båtsfjord - oversendelse av 

grunnlagsmateriale Ja til orientering AS

13

RS10 Bestandsplan for elg for Tana kommune - Revidert plan for 2013-

14 Ja til orientering AS

13

RS11 Delegert vedtak: Godkjenning av revidert bestandsplan for 

delbestand Tana (2013-2014). Ja til orientering AS

14 Finnmarkseiendommens endringer i elgjakta for 2013 Ja MLU-uttalelse enst vedtatt. Sendes FeFo styret, Utmarkavd., lokal media AFS

15 Innkallinga ja Innkallinga ble godkjent

16 Sakslista ja Sakslista ble godkjent. Sak 28 behandles før sak 27 (pga Ulfs inhabilitet).

17 Godkjenning av protokoll fra 05.03.2013 ja Protkollen ble godkjent

18 Landbruksvikarordningen i Tana - framtidig driftsordning Ja Adm fremlegger forslag til finansiering Tatt med i budsjettreguleringen til KST 20.06.13 BS

19 Alf Kollstrøm - Tilskudd til kjøp av fiskebåt Ja. Tilskudd kr 100 000 innvilget Vedtak sendt. LRK

20 Laksnes utleie - Søknad om tilskudd til kjøp av fiskefartøy Ja. Tilskudd kr 40 000 innvilget Vedtak sendt. LRK

21

Arvid Varsi - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av 

melkekvote ja Tilskudd innvilget med 75 øre per liter

Ulf inhabil. May Brith inhabil. Fordi alle kvote-sakene i realiteten får det 

samme. TN

22

Else M. og Ulf T. Ballo - søknad om støtte fra primærnæringsfondet - 

kjøp av melkekvote ja Tilskudd innvilget med 75 øre per liter Ulf inhabil. Fordi alle kvote-sakene i realiteten får det samme. TN

23

Tormod Nilsen - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av 

melkekvote ja Tilskudd innvilget med 75 øre per liter Ulf inhabil. Fordi alle kvote-sakene i realiteten får det samme. TN

24

Torstein Emanuelsen - søknad om støtte fra primærnæringsfondet - 

kjøp av melkekvote ja Tilskudd innvilget med 75 øre per liter Ulf inhabil. Fordi alle kvote-sakene i realiteten får det samme. TN

25

Harald Persen - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av 

melkekvote ja Tilskudd innvilget med 75 øre per liter Ulf inhabil. Fordi alle kvote-sakene i realiteten får det samme. TN
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26 Mari Trosten - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - melkekvote ja Tilskudd innvilget med 75 øre per liter Ulf inhabil. Fordi alle kvote-sakene i realiteten får det samme. TN

27

Stian Lille - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - kjøp av 

landbrukseiendom ja Søknaden ble avslått Sak 28 ble behandlet før sak 27. TN

28

Trygve Ballo - Primærnæringsfond Landbruk - søknad om kjøp av 

eiendom Ja. Tilskudd kr 150 000 ble innvilget. Sak 28 ble behandlet før sak 27, vedtak sendt. LRK

29

Arve Henrik Nilsen - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - kjøp 

av landbrukseiendom ja Innvilget kr 45 000 TN

30

Katrin Aleksandersen - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - 

Forprosjekt sauefjøs ja Søknaden ble avslått TN

31

Fred og Alfred Johnsen - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - 

ommbygging… oksefjøs ja Søknaden ble avslått TN

32

Jelti's melk og kjøtt - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - 

nybygg ja Søknaden ble avslått TN

33

Nils Hjalmar og Marit S. Varsi - Søknad om støtte fra 

primærnæringsfond - …internett ja Søknaden ble avslått TN

34 Arvid Varsi - søknad om støtte fra primærnæringsfond - nydyrking ja Innvilget kr 22 000 May Brith inhabil (søster §6 b). TN

35

Markus Heiberg - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av 

buskap ja Innvilget kr 17 300 TN

36

Laila Johannessen - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - 

tilleggsnæring/hovslager ja Innvilget kr 21 000 TN

37

Ester Utsi - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - oppstart 

tilleggsnæring ja Søknaden ble avslått TN

38

RS12: Avslag på søknad om tillatelse til seljakt i Tanamunningen 

naturreservat

38 RS13: Svar Endringer av elgjakt i Finnmark - mangel på høringsrett

38 RS14: Høringsuttalelse - midlertidig stenging av skuterløype 14 fr...

38

RS15: Søknad om dispensasjon fra hundeloven for taksering av 

hønsefugl…

38 RS16: Svar på søknad om dispensasjon fra hundeloven for taksering ...

38 RS17: Avslag på skadefellingssøknad av jerv og gaupe RBD9 i Tana k...

38 RS18: Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 18.1.2013

38 RS19: Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 21.3.2013

39 Godkjenning av innkalling ja FG

40 Godkjenning av saksliste ja 3 tilleggssaker FG

41 Godkjenning av protokoll fra forrige møte ja FG

42

Høring - forslag til ny forskrift om friluftsaktiviteter som krever særlig 

aktsomhet ja høringsuttalelse vedtatt IN

43 Søknad om tilskudd til landbruksrådgivning ja som foreslått Vedtak sendt 18.6.2013 MSH

44 Referatsaker / Orienteringer - MLU ja FG

45 Opprydding etter nedlagte Alleknjarg vannverk Ja opprydding bes utført så+ snart som mulig

e-post sendt 12.6 til Øystein S.Solaas for oppfølging (fg). Det er en del av 

prosjektet vi er i gang med. Utføres selvsagt uten vedtak i politisk organ. 

Arbeidet er ferdig. ØSS

46

Etablering av kompetansesenter for naturbaserte næringer i Tana 

kommune e-post sendt 12.6 til ordfører for oppfølging (fg) Frank

47 Uttalelse - Nedleggelse av FeFo's lokalkontor i Nesseby ja MLU uttelse vedtatt Brev ekspedert 12.06.13 FG

44

RS20 Til informasjon: tillatelse til å gjennomføre undersøkelser på 

anadrom fisk i Tanavassdraget
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44

RS21 Tillatelse til merking av steinkobbe i Tanamunningen 

naturreservat - Havforskningsinstituttet

48 Godkjenning av innkalling ja FG

49 Godkjenning av saksliste ja FG

50 Godkjenning av protokoll fra 11.06.2013 ja FG

51 Høring- lov om fiskeretten i Tanavassdraget 2013 (Tanaloven) Ja

Høringsuttalelse vedtatt av kommunestyret. Sendt videre til 

Miljøverndepartementet. til kst AS

52 Finnmarkseiendommens storvilthøring- organsering av storviltjakta. Ja MLUs endret forslag vedtatt AS

53

Rapport fra prosjektgruppa for forprosjektering av Norsk Laksesenter: 

innspill fra Tana kommune. Ja som foreslått AS

54 Referatsaker / Orienteringer - MLU ja FG

54

RS22 Klagebehandling - søknad om seljakt i Tanamunningen 

naturreservat ja til orientering FE

54

RS23 Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, samt…. ja til orientering FE

54

RS24 Svar på anmodning om å gjeninnføre 5-km regelen for 

utlendingers fiske ja til orientering IN

54 RS25 Gjeninnføring av 5-kilometersonen i Finnmarkring ja til orientering IN

54

RS26 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 

22.5.2013 ja til orientering IN

54 RS27 Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 8.8.2013 ja til orientering IN

55 Godkjenning av innkalling ja FG

56 Godkjenning av saksliste ja to tilleggssaker. En ref.sak løftet til politisk sak FG

57 Godkjenning av protokoll fra 01.10.2013 ja FG

58

Orienteringssak til Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget: Tana 

vannområde. Ja til orientering AS

59 Inn på tunet - sluttrapport til orientering TN

60

Klage på avslag om tilskudd til forprosjekt fjøs - Katrin Alkesandersen. 

Primærnæringsfond, MLU saksnr 30/2013 som foreslått MSH

61 Referatsaker / Orienteringer - MLU FG

62

Ny forvaltningsplan for rovvilt i Troms og Finnmark, nytt 

rovviltprosjekt og informasjon om interkommunale skadefellingslag MLU initativ, fylkemannen arrangere møte, invitere aktører IN

63 Utmarksplan - framdrift igangsette tiltak nr 3, avsette 55 000 i budsjett 2014, søke eksterne midler FE

64 Felles uttalelse om 5-km grensen MLU ber ordfører lage felles ordførerbrev til FeFo Frank

61

Sametingets prosjekt om registrering av automatisk fredete, samiske 

bygg og forholdet til kvenske bygninger

61

Tiltaksanalyse for Tana vannområde. Utkast til behandling i 

vannområdeutvalget, 12.11.2013.

61

Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 

10.10.2013
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