
Utvalg: 
Møtested: 
Dato: 
Tidspunkt: 

Deanu gielda - Tana kommune 

Dispensasjonsutvalget 
Møterom i 2 etg. Bygg- og anlegg 
12.11.2013 
10:00-16:00 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon 
Håvald Hansen LEDER 
Jan Larsen MEDL 
Torill Klogh NESTL 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for 

Merknader 

Møteprotokoll 

Representerer 
FE/OL 
SP 
AP 

Representerer 

Representerer 

Leder Håvald Hansen fratrådte møtet under behandling av PS 788/2013, PS 790/2013, PS 
795/2013, PS 796/2013 og PS 807/2013 grunnet inhabilitet, Jan Larsen fratrådte under 
behandling av PS 799/2013 og PS 809/2013 grunnet innhabilitet, samt nestleder Torill 
Klogh fratrådte under behandling av PS 810/2013 grunnet innhabilitet. 
PS 81112013, PS 812/2013 og PS 819/2013, behandles ferdig den 18/11-13. 
Utsettes til møtet i DSU den 10.12.2013: PS 813/2013-PS 818/2013, PS 822/2013-PS 
824/2013. 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Wenche Pettersen 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. , 

. (/ J 

--;-~c:cPA--i_C4, y -w0 ~ 



Saksliste til møtet i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget den 12.11.2013: 

Utvalgs- Innhold Lukket Arkiv-
saksur saksnr 

PS 781/2013 Godkjem1ing av im1kalling 

PS 782/2013 Godkjenni11g av saksliste 

PS 783/2013 Godkjenning av protokoll fra fon·ige møte 

PS 784/2013 l(ristian Eriksen og Fredrik Gaski - Søknad om 2013/2218 
dispensasjon fra forskrift 01n fiske etter innlru1dsfiske 
med garn m.m. i Finnn1ark - Vinter 2014 

PS 785/2013 Janos Kona - Søknad om dispensasjon fra forskrift on1 2013/2293 
fiske etter innlandsfisl(e Ined garn m.m. i Finnmark -
Vinter 2014 

PS 786/2013 Bjarne og Marit Jol1ansen - Søknad om dispensasjon 2013/2348 
fra forskrift Oin fiske etter innlandsfiske med gam 
In.n1. i Finnmark- Vinter 2014 

PS 787/2013 Ragnar og Roy Ivar Aslakse11 - Søknad on1 2013/2369 
dispensasjon fra forskrift om fiske etter im1landsfiske 
med garn m.m. i Fimunark - Vinter 2014 

PS 788/2013 I-Ijalmar Hansen - Søknad om dispensasjon fra 2013/2441 
forskrift om fiske etter im1landsfiske med garn m.In. i 
Finnmark - Vinter 2014 

PS 789/2013 Nils Ove Andersen - Søknad om dispensasjon fra 2013/2453 
forsl<rift om fiske etter innlandsfiske nled garn n1.n1. i 
Fi1mrnark - Vi11ter 2014 

PS 790/2013 Trygve I-lansen - Søknad om dispensasjon fra forskrift 2013/2483 
om fiske etter im1landsfiske med gan1 m.m. i 
Finnmark - Vinter 2014 

PS 791/2013 Norval Aslaksen m/fl. - Søki1ad om dispensasjon fra 2013/2500 
forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn m.m. i 
Finnmark - Vinter 2014 

PS 792/2013 Tom Hardy - Søknad om dispe11sasjon fra forskrift om 2013/2499 
fiske etter innlandsfiske ined garn n1.n1. i Fimunark -
Vinter 2014 

PS 793/2013 Seppo Sottinen m/fl. - Søknad om dispe11sasjo11 fra 2013/2504 
forskrift om fiske etter im1landsfiske med garn m.m. i 
Finrunark - Vinter 2014 

PS 794/2013 Reidar Pettersen - Søknad om dispensasjon fra 2013/2505 
forskrift om fiske etter innlandsfiske n1ed garn m.m. i 
Finnmark - Vinter 2014 

PS 795/2013 Marit A. Hildonen - Søk11ad om dispensasjon fra 2013/2507 
forskrift otn fiske etter innlandsfiske nled gam m.m. i 
Firuunark- Vinter 2014 



PS 796/2013 Hartvik Hanse11 - Søknad om dispensasjon fra forskrift 2013/2509 
om fiske etter irn1landsfiske med garn n1.i11. i 
Finnmark - Vinter 2014 

PS 797/2013 Ansgar Aslaksen - Søknad om dispensasjon fra 2013/2513 
forskrift om fiske etter innlandsfiske med gam m.m. i 
Finnmark- Vinter 2014 

PS 798/2013 Finn-Are Varsi m/fl. - Søknad om dispensasjon fra 2013/2512 
forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn m.m. i 
Finru11ark - Vinter 2014 

PS 799/2013 Jan Larsen - Søknad 01n dispensasjon fra forskrift om 2013/2527 
fiske etter innlandsfiske med garn 1n.m. i Finnmark - Endret til 
Vinter 2014 

2013/2608 

PS 800/2013 Juhån Niillas Wigelius - Søknad on1 dispensasjon fra 2013/2471 
lov om motorferdsel i forbindelse med gar11fiske t1nder 
isen/JuoIJasteapmi - Vinter 2014 

PS 801/2013 Kristian Eriksen og Fredrik Gaski - Søknad om 2013/2219 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med garnfiske under isen og snarefai1gst - Vinter 2014 

PS 802/2013 Jånos Kona - Søknad 01n dispensasjon fra lov om 2013/2292 
motorferdsel i forbindelse med garnfiske u11der isen -
vinter 2014 

PS 803/2013 Nils Ove Andersen - Søknad om dispensasjon fra lov 2013/2454 
om motorferdsel i forbindelse med 
utmarksnæring/garnfiske under isen og snarefangst -
Vinter 2014 

PS 804/2013 Norval Aslaksen m/fl. - Søknad om dispensasjon fra 2013/2495 
lov om motorferdsel i forbindelse 1ned garrlfiske under 
isen - Vinter 2014 

PS 805/2013 Torn Hardy - Søknad on1 dispensasjon fTa lov om 2013/2497 
motorferdsel i forbi11delse nled tilsyn av gamme, samt 
garnfiske under isen - Vinter 2013-2018 

PS 806/2013 Seppo Sottine11 m/fl. - Søk11ad 01n dispe11sasjon fra lov 2013/2503 
om motorferdsel i forbindelsenled 
utn1arksnæring/gamfiske under isen, samt rype og 
revejakt- Vinter 2014 

PS 807/2013 Hartvik Hanse11 m/fl. - Søknad om dispensasjon fra 2013/2506 
lov om motorferdsel i forbindelse med garnfiske under 
isen, snarefangst og transport av fangstbu - Vi11ter 
2013-2018 

PS 808/2013 Finn-Are Varsi n1/fl. - Søknad on1 dispensasjon fra lov 2013/25!1 
motorferdsel i forbindelse med garnfiske tinder isen -
Vinter 2014 

PS 809/2013 Jan Larsen - Søknad 01n dispe11sasjon fra lov om 2013/2523 
n1otorferdsel i forbindelse med tilsyn av gamme, samt 
utmarksnæring/gai1rfiske under isen og snarefangst-
Vinter 2013-2016 



PS 810/2013 Per Thorstein Klogh - Søknad om dispensasjon fra lov X 2013/2337 
01n motorferdsel - vi11ter 2013 - 2015 

PS 811/2013 Roy Arne Nilsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2013/2410 
motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av hytte, 
samt transport til åpe11 snøskuterløype på Tanaelva -
Vinter 2013-2017 

PS 812/2013 Arne Lu1nme - Søknad om dispensasjon fra lov om 2013/2484 
n1otorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme 
- Vinter 2014-2015 

PS 813/2013 Thor Thrane - Søknad om dispensasjon fra lov om 2013/2487 
motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av 
Thranehytta - Vinter 2013-2017 

PS 814/2013 Monika Anti - Søknad om dispensasjon fra lov 01n 2013/2488 
motorferdsel i forbindelse med vedlikel1old av 
Thranehytta - Vinter 20l3-2017 

PS 815/2013 Bjørnar Andersen - Søknad om dispensasjo11 fra lov 2013/2510 
om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av 
Thranehytta- Vinter 2014-2016 

PS 816/2013 Margit Varsi og Nils Gaup - Søknad om dispensasjon 2013/2514 
fra lov om motorferdsel i forbindelse n1ed tilsyn og 
vedlikehold av hytte - Vinter 2013-2018 

PS 817/2013 Magnus Munkebye - Søknad om dispensasjon fra lov 2013/2518 
om motorferdsel i forbi11delse med tilsyn og 
vedlikehold av gan1me - Vinter 2014-2018 

PS 818/2013 Bjørn Munkebye - Søknad om dispensasjon fra lov on1 2013/2519 
motorferdsel i forbindelse med tilsy11 og vedlikehold 
av gan1Il1e - Vinter 2014-2018 

PS 819/2013 Kåre Harila - Søknad om dispensasjon fra lov om 2013/2524 
motorferdsel i forbindelse 1ned trm1sport av utstyr og 
bagasje til hytte- Vinter 2013/2014 

PS 820/2013 Varanger trekk11undklubb v/Tom Hardy og Dag Broch 2013/2498 
- Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel til 
tråkking av løype i forbindelse med hundeløp - Vinter 
2013 

PS 821/2013 Tana Tomsjakt- og fisketurer v/To1n Hardy - Søknad 2013/2496 
om dispensasjon fra lov om 1notorferdsel i forbindelse 
n1ed turisme- Vinter 2013-2016 

PS 822/2013 Leif Jakobsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2013/2508 
motorferdsel til transport av t1tstyr og bagasje i 
forbindelse med isfiske - Vinter 2014 

PS 823/2013 Hilde og Asbjørn Dalsbø - Søknad om dispensasjon 2013/2490 
fra lov om motorferdsel i forbindelse n1ed trm1sport av 
utstyr og bagasje - Vinter 2014-2017 

PS 824/2013 Håkon Larsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2013/2491 
motorferdsel i forbindelse n1ed transport av utstyr og 
bagasje- Vinter 2014-2017 



PS 825/2013 Referatsaker/Orienteringer 

RS 87/2013 Juhån Niillas Wigelius - Endring - Vedtak i søki1ad 2013/1996 
om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 
2013 

RS 88/2013 Juhån Niillas Wigelius - Endri11g av endret vedtak i 2013/1996 
søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -
Bannark 2013 

RS 89/2013 Viktor Trosten - Søknad 01n dispensasjon fra lov om 2013/2277 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Bmmark 2013 

RS 90/2013 JåJ.105 Trosten - Søknad om dispensasjon fra lov 01n 2013/2328 
motorferdsel i forbi11delse med vedlikehold av gamme 
- barmark 2013 

RS 91/2013 Frode G. Nilsen- Vedlegg til iru1vilget vedtak i 201311118 
søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -
Barmark 2013 

RS 92/2013 Per Thorstein Klogh - Søknad on1 dispensasjo11 fra lov X 2013/2336 
0111 motorferdsel - barmark 2013 

RS 93/2013 Ann Mari Johansen - Søknad om dispensasjon fra lov 201312352 
om motorferdsel i forbindelse 1ned vedl1ogst -
Barmark 2013 

RS 94/2013 Odd Walter Hirsivaara- Vedlegg til im1vilget vedtak i 2012/2420 
søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -
Barmark 2012-2017 

RS 95/2013 Harald Persens jaktlag - Vedlegg til innvilget vedtak i 2013/2028 
søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -
Barmark 2013 

RS 96/2013 Harald Perse11sjaktlag- Vedlegg 2 til innvilget vedtak 2013/2028 
i søk.I1ad 001 dispensasjon fra lov om motorferdsel -
Bannark 2013 

RS 97/2013 Hans Ole Mudenias jaktlag - Vedlegg til innvilget 2013/2027 
vedtak i søki1ad om dispe11sasjon fra lov om 
n1otorferdsel- Bannark 2013 

RS 98/2013 Hans Ole Mudeniasjaktlag- Vedlegg 2 til innvilget 201312027 
vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel - Barmark 2013 

RS 99/2013 Lars Helge Henriksens jaktlag- Vedlegg 2 til 201311984 
innvilget vedtak i søknad on1 dispensasjon fra lov om 
motorferdsel - Barmark 2013 

RS 100/2013 Skiippagurra bygdelag v/lysløypekomiteen - Søknad 2013/2353 
om dispe11sasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med dugnadsarbeid - Barmark 2013 

PS 826/2013 Per Gunnar Guttor1n m/fl. - Søknad on1 dispensasjon 2013/2527 
fra forskrift 01n fiske etter innlandsfiske n1ed garn 
m.m. i Fi11mnark- Vinter 2014 



Tilleggssaksliste til møtet i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget den 12.11.2013: 

PS 827/2013 Torstein og Tor-Emil Scl1anche - Søknad om dispensasjo11 
fra forskrift 01n fiske etter innlandsfisk med gan1 in.rn. 
i Finnmark - Vinter 2014 

2013/2562 



Saksprotokoll saksnr. 78112013 i Dispensasjonsutvalget - 12.11.2013 

Behandling 

Godkjenning av innkalling 

Votering 

Enstemn1ig vedtatt 

Vedtak 

Innkalling godkjent 



Saksprotokoll saksnr. 782/2013 i Dispensasjonsutvalget - 12.11.2013 

Behandling 

Godkjenning av saksliste 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker: 

PS 827/2013 Torstein og Tor-Emil Schanche-Søknad om dispensasjon 
fra forskrift on1 fiske etter innlandsfisk med gan1 rn.1n. 
i Fiill1111ark - Vinter 2014 

2013/2562 



Saksprotokoll saksnr. 783/2013 i Dispensasjonsutvalget-12.11.2013 

Behandling 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Protokoll godkjent før dette møtet. 



Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 

Kristian Eriksen og Fredrik Gaski 
Lyngv.6 

r ";-- <''1, lVIeJding om vedtak 

9845 Tana 
~· "! :1 

·. : ... " ,. r . 
Vår ref.: 2013/2218·! Saksprotokoll i 11l•·11iget - ]2.11.2013 Dato: J2.!L20l3 

Kristian Eriksen og Fredrik Gaski - Søknad om dispensasjon fra forskrift om 
fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2014. 

Det orie111eres med dette om at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 784/2013 på 1nø1e i 
gamutvisnings- og dispensasjonsutvalget den 12.11.2013: 

Søknaden on1 dispensasjon etter § 9 for garnfiske under isen i perioden I .januar til 4.1nai 2014 
innvilges for følgende vann: 

I. 
2. 
3. 

Innsjø 
Bierfaljåvri (265) 
Vadneljåvrit (221) 
Uccqjav1i (232) 

Tidsro1n 
1.1.2014-4.5.2014 
1. l.2014-4.5.2014 
1.1.2014-4.5.2014 

.t\ntall garndøgn er fordelt på flere søkere. 

Garndogn 
1 I 
20 
20 

Maskevidde 
2 9mm/22 omf 
29 mm/22 omf 
29 mm/22 omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalgct innvilger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innJandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. f':iarnutvisnings- og 
dispcnsasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet 0111 at det ikl'e skal tiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2014. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til i)'lkes1nannen. Klagen sendes 
via ko1nrnunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan flis ved henvendelse til komn1unen. 

ciitii~ 
Garnutvisnings~ og dispensasjonsutvalgets leder 

Postadresse: 
Rådlm;\·ei~u24 
9845 Tona 
E·post: poslrno!!ak@1u11~.komn111n~.no 

Bcsok:>lidresse: 
Rådhusveien 24 

11·1vw.1mm.kom111unc_11n 

Telefon: 
46,100 200 
Tdefoks: 
7S925309 

Bank: 
4910 12.71160 
Org.nr. 
943.50~.527 



' 

Jånos Kona 
Lyngv. 11 
9845 Tana 

Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjansutva/get 

Vår ref.: 201312293-1 Suksprotokoll i u1vatgc1 - 12.J 1.20!3 

Melding om vedtak 

Dato: !2.11.2013 

Jånos Kona - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk 
med garn m.m. i Fin11mark - Sesongen 2014. 

Det orienteres n1cd delte on1 at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 785/2013 på 1110te i 
garnutvisnings- og dispensasjonsutvalgct den 12.11.2013: 

Søknaden on1 dispensasjon etter§ 9 for garnfiske w1der isen i perioden I.januar til 4.n1ai 2014 
innvilges for følgende varu1: 

Innsjø 'fidsrom 
l. Bierfaljavri (265) 1. l.2014-4 .5.2014 
2. Uccajavri (232) l. l.2014-4.5.2014 
' Vadneljavrit (221) l. l.2014-4.5.2014 0. 

Antall garndøgn er fordelt på flere søkere. 

Garndøgn 
7 
25 
25 

Maskevidde 
29mm/22 omf 
29 mm/22 omf 
29mm/22 omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings~ og dispensasjonsutvalget innvilger omsøl{te dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefollrningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forslcrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksorn t>ft kravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er gr11ndere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2014. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i JOrvaltningslovens kap. VJ til t)'Jkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristc11 er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
orn klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kon1munen. 

_,,~ /, ... ~ ~ 

/i åvald 
Gamutvisnir1gs- og dispensasjonsutvalgets leder 

Postndrcsse: 
Rådhusvci~n 24 
9&<!5 Tana 
E-pn.~t· pos1111olla!..@taim.kor111n11ne.110 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www moa ku1111nu11e 11C1 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks 
78925309 

B"iink: 
·1910. 12.71160 
Org.nr., 
943.505.527 



• 
' 

Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 

Bjame og Marit Johansen 
Gardak 

Melding om vedtak 

9845 Tana 

V~r ref.: 2013/2348-1 Suksprotokoll 1 u!valg~! -- 12.! l .2013 Dam: 12.1 I.2013 

Bjarne og Marit Johansen - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske 
etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2014. 

Det orienteres med dette on1 at det ble fattet føJgende vedtak i saksnr. 786/2013 på 1nøte i 
garnutvisnings~ og dispensasjonsutvalget den 12.11.2013: 

Søknaden om dispensasjon etter§ 9 fOr garnfislcc under isen i perioden I .januar til 4.mai 2014 
innvilges for følgende vann; 

I. 
2. 

Innsjø 
Akkajavri (229) 
Kjækkajåvri 

Tidsrom 
1.1.2014-5.5.2014 
I. l.20l 4-5.5.2014 

Garndøgn 
20 
20 

Avslag Vestre Tranevann, da dette varu1et Jigger i Lebesby kommune. 

Maskevidde 
29mrnl22 omf 
29 mm/22 omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget innvilger ornsøkte dispensasjoner 
tit lokale utøvere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til alt:tuclle 
innlandsfiskcvann, og dernest l<ommunens egne retningslinjer om fislce etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppn1erksom på kravet om at det ik.ke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2014. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fy!kesinannen. !(lagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Næ:rmere opplysninger 
on1 klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kon11nunen. 

/,,/, ~ 
Jr($r(i~ 

Gan1urvisnings~ og dispe11sasjonsutvalgets leder 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tnna 
E·post: postmot1ak@1am1.komm11nc.no 

Besøksadress~. 

Rådlmsvc'1en 24 

11•1vw.tana.1omrnune.nD 

Telefon. 
46 400 200 
Tdefok~-

7g 92 53 09 

Bank: 
49l0.J2.7)J60 
Org..nr.: 
943.SO:i.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 

Ragnar og Roy Ivar Aslaksen 
Alleknjarg 
9845 Tana 

V;ll- rer.: 201312369-l Saksprotokoll futvalget -12. I I .201J 

Melding on1 vedtak 

o~to. !2.!!2013 

Ragnar og Roy Ivar Aslaksen - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske 
etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2014. 

Det orienteres n1ed detie om al det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 787/2013 på møte i 
ga1nutvisnings- og dispensasjonsutvalget den l 2.11.2013: 

Søknaden om dispensasjon et(er § 9 for garnfiske under isen i perioden I .januar til 4.111ai 2014 
irmvilgcs for følgende van11; 

Innsjø Tidsrom Garndøgn Maskevidde 
I. Bann~iåvri (272) 20.2.2014-1.5.2014 7 29mm/22omf 
2. Nii!adedno (249) 20.2.2014-1.5.2014 7 29 mn1/22 omf 
3. Suolojåvri (299) 20.2.2014-1.5.2014 6 29 mm/22 omf 

.A.ntail garndøgn er fordelt på flere søkere. 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget innvilger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til akt11elle 
innlandsfisl{e\'ann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i foJ'skrift om fiske etter innlandsflsl'e n1ed garn 
m.m. i Finnmark, samt J,ommunalc retningslinjer. Garnutvjsnings- og 
dispensasjonsutv:alget gjør spesielt oppmerksom på J{ravct 001 at det ikke skal fiske.<; i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2014. 

Vedtaket kan påklages eher reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesn1annen. Klagen sendes 
via kominunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er 1110Hatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Gan1utvisnings- og dispensasjonsutvalgets leder 

Posrndres~e: 
Rådhus.veien 24 
9845 Ta1m 
E-post P-0Slmottak@tuna.kom111une no 

1Jes11ksadress~: 

Rådhllsvcien 24 

11·wll' .1nna.~umm11~c-no 

Teltfon: 
46 40020() 
Tel~fnks: 

78 92 53 09 

Bank: 
,1910.12.71160 
Org nr .. 
943,505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 

Hjalmar Hansen 
Båleng 
9845 Tana 

Vår ref.; 2013/2441 -1 Saksprotokofl i utvalget - 12. ! 1.2013 

Melding om vedtalc 

Dato: 12.11.20!3 

Hjalmar Hansen - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter 
innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2014. 

Det orienteres n1ed dette om at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 788/2013 på møte i 
garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget den 12.11.2013: 

Søknaden om dispensasjon etter§ 9 for garnfiske under isen i perioden l .januar til 4.mai 2014 
innvilges for følgende vann: 

I_nnsjø Tidsrom 
!. Asajåvrit (232) 1.1.2014-4.5.2014 
2. Njirranjåvri (284) 1.1.2014-4.5.2014 
3. Godde~åvrri (294) 1.1.2014-4.5.2014 

Antall garndøgn er fordelt på t1ere søkere. 

Garndøgn 
13 
16 
29 

l\rlaskevidde 
29mm/22 omf 
29 mm/22 omf 
29 mm/22 omf 

Begrunnelse: Garn utvisnings- og dispensasjonsutvalget innvilger ornsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes .at fisket utøves i h.h.t § 4 j forskrift om fisl{e etter innlandsfiske med garn 
10.m. i Finnmark, samt l<ommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerkson1 på }{ravet om at det ikke skal fisl{cS i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist tbr fangstrapportering settes til 15.6.2014. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmm1nen. Klagen sendes 
via kommu11en. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller l~elp til å sette opp klagen kau ff1s ved henvendelse til kommunen. 

·. -~ ', 

Torill Klogh 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalgets nestleder 

Postndri:s>e: 
Ri!dhusveien24 
9845 Tana 
E·post: postnmttak@tann.kommune.no 

Besoksadros>e: 
R~dl1us1·cie11 24 

11w11' ta1m_konimunc.no 

Telefem: 
46400200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.!2.7!160 
Org.nr.: 
943.505.527 



• ' 

Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 

Nils Ove Andersen 
Holmesund 

.,. ,_~-·,, 

• I Melding om vedtak 
;', 

9845 Tana 

Vårrel: 20!3/2453·1 Soksprotoko!I i ulv~!gct - 12.11 2013 Dura: 12.I !.2013 

Nils Ove Andersen - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter 
innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2014. 

Det orienteres med dette on1 at det ble fattet følgende \'Cdtak i sak:sm. 789/2013på1nøte i 
garnutvisnings- og dispensasjonsutvalgct den 12.11.2013: 

Søknade11 om dispensasjo11 etter § 9 for gan1fiske under isen i pe1ioden I .januar til 4.inai 2014 
innvilges for følgende vann: 

l. 
2. 

Innsjø 
Låktajåvri (240) 
Skålvejåvri 

Tidsrom 
1.1.2014-5.5.2014 
1.1.2014-5.5.2014 

Antall garndøgn er fordelt på flere søkere. 

Garndøgn 
9 
JO 

Maskevidde 
29mm/22 omf 
29mm/22omf 

Begrunnelse: Garniitvisnings- og dispcnsnsjonsutvalget innvilger omsøkte dispensasjoner 
ti) lokale utøvere basert på Iokalbcfolk.ningens langvarige tradisjon til alctuelJe 
innlandsfiskcvann, og dernest kommunens egne retningsJinjcr om fiske etter innlandsfisk. 

Det tOrutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, sanit kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalgct gjør spesielt oppmerksom på kravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2014. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesn1annen. Klagen sendes 
via ko1nmunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fUs ved henvendelse til komn1unen. 

, /:-~ 

jfif;a)cf~{u'-----
Gru11utvisnings- og dispensasjonsutvalgets leder 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tarm 
E·post: pos!n1otrnk@lana_komm1111c 110 

)3~~oksildrcs.1c: 
Ri\dhnsveicn 24 

11•ww .trutn.knm1111rnc.no 

Telefon: 
46 400 200 
Tcl~l'aks: 

78925309 

Bank: 
4910.!2.71!60 
Org.nr.: 
943.505.527 



\ 

Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 

Trygve Hansen 
Båteng 

J\.'Ielding om vedtak 

9845 Tana 

Vår ref.: 201312483-l 

i 
' 

Saks~roloko!I i ul~olge! - 12.11.1013 Dato. 12.11.20!3 

Trygve Hansen - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter 
innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark- Sesongen 2014. 

Det orie11teres med dette on1 at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 790/2013 på møte i 
garnutvisnings- og dispe11sasjonsutva!get den 12.11 .2013: 

Søknaden om dispensasjon etter§ 9 for garnfiske under isen i perioden I januar til 4.mai 2014 
innvilges for følgende va1m: 

I. 
2. 
], 

Innsjø 
Namajavri (271) 
Ceavresjåvri (271) 
Cil!Jajitvri (323) 

'fidsrom 
1.1.2014-20.5.2014 
1.1.2014-20.5.2014 
1.1.2014-20.5.2014 

Antall ga111døgn er fordelt på flere søkere. 

Garndøgn 
12 
4 
4 

l\ilaskcvidde 
29mml22 omf 
29 mm/22omf 
29mm/22 omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispcnsasjonsutvalget innvilger 0111søktc dispensasjoner 
til lokale utøvete basert på lokalbefollrningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsflskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer on1 fiske etter innlandstisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt f{ommunalc retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalgct gjør spesielt oppmerksom på kravet 0111 at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

F1ist for fangstrapportering settes til 15.6.2014. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. Vf iil fylkesn1annen. Klagen sendes 
via konununen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan las ved henvendelse til ko1nmunen. 

Torill Klogh 
Oarnutvisnings- og dispensasjonsutva!gets nestleder 

Posrndressc: 
Rådhusveien 2·! 
9845 Tana 
F.-post postmonak@tnna.kornmunc no 

8esoksadresse: 
Riltlhusvcicn 24 

w11·w.1ana.km1m11111c. no 

Tel~fon: 
46 400 200 
J'elcfoks: 
78925309 

Bank: 
4910,12.71160 
Org.nr" 
943.505.527 



Deann gielda - Tana kommune 
Garnutvlsnings~ og dispensasjonsutvolget 

Norva1 Aslaksen 
Alleknjarg 
9845 Tana 

Vår ref.: 2013!2500-l 

•. ' -j - .i t - .,"_,. J ?I 

S:i!:sprow~oll i ucv11lgct - 12.J I .2013 

Melding om vedtak 

Dam: 12.11.2013 

Mette Beddari. Norval, Rune, \Verner, Sofia og Arve Aslaksen - Søknad om 
dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i 
Finnmark - Sesongen 2014. 

Det orienteres med dette om at det ble fattet føJgendc vedtak i saksnr. 791/2013 på møte i 
garnutvisnings- og dispensasjonsulvalget den 12.11.2013: 

Søknaden on1 dispensa~jon etter§ 9 for garnfiske under isen i perioden l .januar til 4.mai 2014 
innvilges for følgende vann: 

]. 

2. 
3. 

Innsjø 
Lakta (240) 
Skivannet (189) 
Tverrvannet (185) 

Tidsrom 
!. l .2014-4.5.2014 
l. l.2014-4.5.2014 
1. l .2014-4.5.2014 

Antall garndøgi1 er fordelt på flere søkere. 

Garndøgn 
10 
30 
3 

Maskevidde 
29rnm/22 omf 
2 9 rnm/22 omf 
29 mrn/22 omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispen!lasjonsutvalget innvilger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbetOlkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, saint ltommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til I 5.6.2014. 

Vedtaket 1\an påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via konunlu1en. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgru1g eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

-' 
n 

Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalgets leder 

-,","'"~'~'"""~' --------~Bd.10°"•~~,~"~,~.---~--------~r.~1o"ro"',- ----BM-,,-·----
Rådhusveien 24 Rådfmsveien 24 46 400 2011 49!0. !2.71 !60 
9&45 Tana Telefaks. Org.nr.: 
E-post: postmottak@1anu.i:.ommune.110 W\IW l~na.komn1une.no 78 92 53 09 943-505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 

•, . 
Tom Hardy 
l\.1osev. 5 
9845 Tana 

- ,. i Melding om vedtak 

Vårn:f.: 201317.499·1 Saksprotokoll i u!Yn!gC! -12.11.20!3 Dato: J2.I !.2013 

Tom Hardy - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk 
med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2014. 

Det orienteres med dette on1 at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 792/2013 på 1nøte i 
gamutvisnings- og dispe11sasjonsutvalget den 12. 11.2013: 

Søknaden om dispensasjon etter § 9 for ga111fiske under isen i perioden I .januar til 4.n1ai 2014 
innvilges for følgende vann: 

I. 
2. 
3. 

Innsjø 
Bierfaljavrit (265) 
Bahperjåvrit (23 7) 
Hannujåvri 

Tidsrom 
I, I .20 I 4-4.5.20 I 4 
1.1.2014-4.5.2014 
1.1.2014-4.5.2014 

Antall garndøgn er fordelt på flere søkere. 

Garndøgn 
7 
34 
20 

Maskevidde 
29mm/22 omf 
29mm/22omf 
29mm/22omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings~ og dispcnsasjonsutvalget innvilger onlsøktc dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefolk:ningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskevann, og dernest ko1nmunens egne retningslinjer om fiske etter ~nnfandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i b.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske nied garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispcnsasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2014. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkes1na110en. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er inottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kom1nunen. 

~ 
Gamutvisnings- og dispensasjonsutvalgets leder 

Pootadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tann 
E-posr: pns1mo1tak@! ana.komnninc,rrn 

Be;uk~adrcsse: 

Rildhusvcien 24 

"''1·1~ lmm kornmuneJl() 

Tc!cJbn: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910,12.71160 
Org nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensosjonsutvalget 

Seppo Sottinen 
A11eknjarg 
9845 Tana 

Melding om vedtak 

Vår ref.: 2013/2504-l Saksjlrowkoll i utvalget - 12. ! 1.2013 D<tto: 12.l 120!3 

Seppo, Jorun og Sten Runar Sottinen - Søknad om dispensasjon fra forskrift 
om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2014. 

Det orienteres n1ed dette 0111 at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 793/2013 på n1øte i 
garnutvisnings- og dispensasjo11sutvalget den 12.11.2013: 

Søknaden om dispensasjon etter § 9 for garnfiske under isen i perioden I.januar til 4.mai 2014 
innvilges for følgende vann: 

l. 
2. 

Innsjø 
Niilodædno (249) 
Suolojåvri (299) 

Tidsrom 
!. l.2014-10.5.2014 
l. l.2014-l-0.5.2014 

Antall garndøgn er fordelt JJå flere søkere. 

Garndøgn 
7 
7 

Maskevidde 
29mm122 omf 
29mm/22omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispensasJonsutvaJget innvilger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere l)asert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forsl(rift om tisl<c etter innlandsfisl<e med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalgct gjør spesielt oppmerksom på l<ravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2014. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i tOrvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er 111ottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kom1nunen. 

Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalgets leder 

Pos1adres.1c: 
Rådhusveien 24 
9845 Tnna 
E-post po~unounk@ta1ia.ko111111une no 

Besol:;smlrcsse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kmnmu11~.no 

Telefon: 
46 400 200 
"Jdcfoks: 
78 91 53 09 

Bank: 
~9!0.12.71160 

Org.nr" 
943.505.527 



'; 

' \ 

Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutva!get 

Reidar Pettersen 
Horma 
9845 Tana 

Vår ref.: 2013/2505-1 Sak:;pro1okoll i urralgc1- 12.1 !.2013 

Melding om vedtak 

Dato: J2.l 1.20!3 

Reidar Pettersen - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter 
innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark- Sesongen 2014. 

Det orie11teres med dette om at det bie fattet følgende vedtak i saksnr. 794/2013 på møte i 
ga1nutvisnings- og dispensasjonsutvalget den 12.11.20 J 3: 

Søknaden om dispensasjon etter§ 9 for garnfiske under isen i perioden I .januar til 4.mai 2014 
innvilges for følgende vann; 

Innsjø Tidsront Garndøgn Maskevidde 
L J uovvagaldu (288) 15.3.2014-4.5.2014 10 29mm/22 omf 
2. Leaibejavri (250) 15.3.2014-4.5.2014 JO 29mm/22 omf 
3. Uccit Laktajåvri (256) 15.3.2014·4.5.2014 10 29 mm/22 omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispcnsasjonsutvaiget innvilger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskcvann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fisl<.e etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist forfangstrapportering settes til 15.6.2014. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til li sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kom1nunen. 

ansen 
Garnutvis11ings· og dispensa~jonsutvalgets leder 

Po;tDdrcssc: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E·post: postmottnk@tana.kommuuc.no 

Bcsoksadrcss~: 

Rådhusveien 24 

w11·1v.tan;1.konm11111e.110 

Tcl~fon: 

46400 200 
TdcfaJ..s: 
ill l)l 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
0(g.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 

Marit A. I-fildonen 
Fanasgieddi 
9845 Tana 

Vår ref.: 201312507-1 Sa~sprotokol! i ut1'11lgd - 12. J 1.2013 

Melding om vedtak 

Dato: 12.11.2013 

Marit A. Hildonen - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter 
innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2014. 

Det orienteres 1ned dette 01n at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 795/2013 på n1øte i 
garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget den 12.11.2013: 

Søknaden om dispensasjon etter § 9 for garnfiske under isen i perioden l .ja11uar til 4.mai 2014 
innvilges for følgende van11: 

I. 
2. 
0 
J. 

Innsjø 
Måhtejavri (260) 
Cagnajåvri (323) 
Ceavresjitvri (271) 

Tidsrom Garndøgn 
15.1.2014-20.5.2014 7 
15.1.2014-20.5.2014 4 
15.1.2014-20.5.2014 3 

lVIaskevidde 
29mm/22 omf 
29 mm/22 omf 
29 mm/22 omf 

Det gis ki.1n garnutvisning for ett år av gangen, samt antaU garndøgn er fordelt på flere søkere. 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget innvilger omsøkte dispensasjoner 
til lol{ale utø\'ere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aJ{t11cJle 
innlandsfiskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves j h.h.t § 4 i forskrift om fisl(e etter innlandsfiske med garn 
m.m. j Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet om at det ild<.e skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 metet". 

FTist for fangstrapportering settes til J 5.6.2014. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvalti1ingslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er n1ottatt. Nærn1ere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan .fas ved henvendelse til kommunen. 

·~-· 

Torill Klog11 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutva!gets nestleder 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E·post postrnonak@1rum.komnmnc no 

Besøksadresse. 
Rlldhusvcien 24 

w1~11"1mm-~umrnu11e_no 

Telefon: 
46400 200 
Tclc(aks·. 
78. 94 53 09 

Bank: 
4910.12.71!60 
Org.nr 
943 505.527 



Dean11 gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvolget 

' 

f.Iartvik Hansen 
Fanasgieddi 
9845 Tana 

V~r re[: 20!3/2509-J Saksprolokoll i utv~lgct ~ 12. I l.2fll3 

Melding om vedtak 

Dalo: 12.11.2013 

Hartvik Hansen - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter 
innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2014. 

Det orienteres med dette om at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 796/2013 på inøte i 
garnutvisnings~ og dispensasjonsutvalget den 12.11.2013: 

Søknaden om dispensasjon etter§ 9 for garnfiske under isen i perioden l .januar til 4.mai 2014 
innvilges for følgende va1u1: 

1. 
2. 
3. 

Innsjø 
Nåmmejåvri (271) 
Njirranjåvri (284) 
Ladnaluobbalat (285) 

Tidsrom Garndøgn 
15.l.2014-20.5.2014 12 
15.1.2014-20.5.2014 8 
15.1.2014-20.5.2014 8 

Maskevidde 
29mm/22omf 
29mm/22 omf 
29mm/22omf 

Det gis kun ga1nutvisning for ett år av gangen, samt antall garndøgn er fordelt på flere søkere. 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget in11vilger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lol,albcfolkningcns la11gvarige tradisjon til aktuelle 
iunlandsfiskevann, og dernest kom1nunens egne retningslinjer om tiske etter innlandsfisl\. 

Det forutsettes at fisli:et utøves i 11.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Gurnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kra.vet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 n1cter. 

Frist for fangstrapportering settes til J 5.6.2014. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i fOn1altningslovens kap. Vl til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kon1munen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er 1nottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan tas ved he11vendelse til komn1m1en. 

"!- ~ 

Torill Klogh 
' ' t '- :_ 

Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalgets nestleder 

Postadrcs.~c: 
Rådhusveien 24 
9S45Tnna 
E-post postmoLttl@tanakommune.no 

Besøf;smlressc: 
Rådhu.>veien 24 

www.tana.kommm1~.no 

T<:lefon: 
46 400 200 
T~lcfal.:s: 

78 92 53 09 

Bllllk: 
4910.127!!60 
Org.nr.; 
9,13.505,527 



' 

Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 

Ansgar Aslaksen 
Alleknjarg 

Melding om vedtak 

9845 Tana 

Vår ref.: 20!3/25!3-t Saksprotokoll i utvalget - 12.J 1.2013 Dato: !2.J l.2013 

Ansgar Aslaksen - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter 
innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2014. 

Det orienteres 1ned dette om at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 797/2013 på 1nøte i 
gamutvisnings- og dispensasjonsutvalgct den !2.11.2013: 

Søknaden om dispensasjon etter§ 9 for garnfiske under isen i perioden 1.januar til 4.mai 2014 
innvilges for følgende vann: 

I. 
2. 

lans jo 
Nammajåvri (271) 
Ceavrresj3vri (271) 

Tidsro1n 
1.1.2014-5.5.2014 
1.1.2014-5.5.2014 

Antall garndøgn er fordelt på flere søkere. 

Garndøgn 
5 
3 

Maskevidde 
29mm/22 omf 
29 mm/22omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispensas,jonsutvalget innvilger omsøkte dispensas,joner 
til lokale utøvere basert på Jol\albefoJkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskcvann, og dernest ko1nmunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet om at det ikke skal fisl\es i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2014. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. V! til fylkes1nannen. Klagen sendes 
via komn1unen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er tnottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til konununen. 

7 

isen 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalgets leder 

Postadresse: ~øksadrt'.SS-;;:---
Rådhusvckn 14 Rådhusv<!icn 24 
9845 Tana 
E-pust: postrnottak@lana.kommunc.no www.mn3.ko:nmu11c.no 

Telefon: 
46400200 
Tc1el\tks: 
78925309 

Bafik: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
941505.527 



' • 

Deanu giclda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 

\ ... · 

Finn-Are Varsi 
Alleknjarg 
9845 Tana 

Vår ref,: 20!3/2512-! Sak~proloko!J i utvalget - !2. r r .2013 

Melding om vedtak 

Dato: 12.11.2013 

Finn-Are Varsi og Kristoffer A. T. Johnsen - Søknad om dispensasjon fra 
forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 
2014. 

Det orienteres 1ned dette 01n at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 798/2013 på møte i 
garnutvisnings- og dispensasjonsulvalget den 12. l 1.2013: 

Søknaden om dispensasjon etter§ 9 for garnfiske under isen i perioden I.januartil 4.mai 2014 
innvilges for følgende varn1: 

Innsjø Tidsrom 
I. Jussavaddaluobbalat (206) 1.1.2014-5.5.2014 
2. Tverrvannet (185) 1.1.2014-5.5.2014 
0 Bannajåvri (272) I. l.2014-5.5.2014 o. 

Antall gan1døgn er fordelt på flere søkere. 

Garndøgn 
30 
2 
7 

Maskevidde 
29mm/22omf 
29mm/22omf 
29 mm/22 omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispcnsasjonsutvalgct innvilger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskevann, og dernest li:oinmunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.1n. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerkson1 på kravet 010 at det iklce skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 nJeter. 

Frist for fangstrapportering settes til l 5 .6.2014. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fyJkes1nannen. Klagen sendes 
via konununen. Klagefristen er 3 uker fi:a den dag dette brevet er 1nottatt. Nærmere opplysninger 
01n klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til komn1unen . 

. d~~ 
Garnutvisnings~ og dispensasjonsutvalgets ledet 

Postadrtsse: 
Rådtius~ien 24 
9845 Tana 
E-posl: pustmottak@trurn.kommunc.no 

ilesoksadresse: 
Rildhllsvcien 24 

1~11·11 1wm.l.:ommln1~ 110 

Telefon: 
46 400200 
Telefaks 
7S92 53 09 

Bi1nk: 
4910.!271 [G{) 
Org.nr.: 
943.505.527 



\ 

Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensosjonsutvalget 

Jan Larsen 
Vestertana 
9845 Tana 

Melding om vedtak 

l. 

Vår re(: 201312 .: c3, · \ Sak1protoJ.:oll i mv11lgc1 - J2. I J .2013 Dato. 12.!J.2013 

Jan Larsen - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk 
med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2014. 

Det orienteres med dette ornat det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 799/2013 på n1øte i 
gamutvisnings- og dispensasjonsutvalget den 12.11.2013: 

Søknaden om dispensasjo11 etter§ 9 for garnfiske under isen i perioden 1.januar til 4.n1ai 2014 
innvilges for f'Ølgende vann: 

Innsjø Tidsron1 Garndøgn Maskevidde 
1. Nissujåvri (221) 2.1.2014-4.5 .2014 100 29mm/22omf 
2. Sommerva1m (209) 2. I.2014-4.5.2014 200 29 mm/22 omf 
- Lille Sommervann (212) 2. I.2014-4.5.2014 104 29 inm/22 omf '· 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispcnsasjonsutvalget innvilger om.søkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på Jok_afbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskcvann, og dernest koinmunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i b.h.t § 4 i forskrift otn fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet 001 at det ikl(e skal fisl,es i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til I 5.6.2014. 

Vedtaket kan påklages et1er reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via konlffiunen. Klagefristen er 3 uker fi·a den dag detle brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller J1jelp 61 å sette opp klagen kan fås ved l1envendelse til kom1nunen. 

~J~ 
Garnutvis11ings- og dispensasjonsutvalgets leder 

Postadresse: 
Rddhus1·eien 24 
9845 T~na 
E·pOSt: postmottak@la11a ko1111uum:-.no 

B~;cl.sadNSSC: 

Rådhus'"clcn 24 

ww11. :am1.kom1n1u1c.110 

Telefon: 
46400 200 
Tclcr11ks· 
73925309 

Bank: 
-1910.12.71160 
Org nr.: 
943.505.527 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
bispensasjo11StJtvolget 

Juhån Niillas Wigelius 
Baklcev. 7 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Yårref.: 2013J2471·l Sakspro!okoll i Disperiia.tjo11sutv:ilget- l2.J l.2013 Da1c: 12.!J.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2013 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utinark og på islagte vassdrag av 
15. mail988 § 6, gis herved tillatelse tila nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Juhan Nii!las Wigelius 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 12.112013-31.12.2013 Antall tur/retur: v/behov 

Fotmål: Transport av utstyl' og bagasje i forbindelse med garnfiske under isen(juofjasteapmi. 

Kjøretrase, i h.h.t kart: 
1. Fra løype 3A til Gårpejohka, fra Gllrpejohkguolbba nord-vest over og etter hvert nordover 
over Gieddeoaivi til Bikk:ejfi.vri. 
2. Fra Skiippagurra og sørover for deretter å dreie østover til Cuokk:ajåvri. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsekte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vµrdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12, 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via konl.munen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan tas ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Post11drcssc: 
Rådhusvcilin 24 
9&45 T~na 
&post: pos1motluk@l311a.kommune.no 

sen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Bcsøksadr~e: 
R!dhusvelen 24 

i\'W\V.!MU.kfimmune.no 

Teleton: 
46 400200 
Telef~k5; 
'iS 925'.l 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.-505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Kristian Eriksen og Fredrik Gaski 
Lyngv. 6 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Våt ref.: 201312219-l Saksprotokoll i Dl~pet1$MjOUSlllvalget- J2.! 1.2013 o~ro: 1z.11.2QtJ 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 201312014 

Med hjemn1el i Nasjonal forskrift for bruk av 1notorkjøretøyer i utmark og_ på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til ånytte motorkjøretøy i utmark for: 

Kristian Eriksen og Fredril< GaskJ 

Kjøreløy: Snøskuter Tidsrom: 12.11.2013-4.5.2014 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: l'ransport av utstyr og bagasje i forbindelse med garnfiske under isen, samt snarefangst. 

Kjøretrase i h.h.t. kart: 
1. Fra løype 5 v/Luottemorjåvri til løype 6 A og B. 
2. Fra løype 6 B til Vadneljåvrit- Uccajåvri - Bahpirjåvri - Bierfaljåvri og til løype S 
v/Mokkeluobbal. 

Avslag etter inntegnet trase fra Luottemorjåvri til Geassajåvri da åpen løype kru.1 benyttes. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det om.søkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T~6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søkerne har fiitt innvilget gamutvisning. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Poslad(l:Sl;c: 
Rådhuswieo 24 
9845Tana 
8-post: postmottak@u11111.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tima.kommmtt.no 

Te!efu11: 
46 40020& 
Teletaks: 
7&9253 09 

Bank: 
4910..12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



' 
Jånos Kona 
Lyngv. Il 
9845 Tana 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 201312291-1 Suksprolokol! i bi~cnsa&i<msutvili~t-12,J 1.2013 Oa1o: 12.11.201:; 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2013/2014 

Med hjemmel i Nasjonal forskiift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Jånos Kona 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 12.11.2013-4.5.2014 Antall tur/retur: v/behov 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med garnfiske under isen. 

Kjøretrase i h.h.t kart: 
I. Løype 5 Maajok til løypeåpning. 
2. Løype 6 A og B til løypeåpning. 
2. Fra løype 6 B til Vadneljåvrit- Uccajåvri - Bahpirjiivri- BierfaljS:vri og til løype 5 
v/Mokkeluobbal. 

Avslag etter inntegnet trase fra Luottemorjilvri til Geassajåvri da åpen løype kan benyttes. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden et vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Natu.rml\ngfoldslovens §§ 8~12. Søker har fått innvilget garnutvisning. 

V ed taket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan tas ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medb1inges under kjøring og kan ikke overdra< andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og w1dersk.rift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

?DStad!esse: 
Rårlbusvekn 24 
9845 Te1111 
E·post: po1trno:tal:@tana.konunlllle.no 

sen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøkmd1esse: 
RklhUSvcicn 24 

www.tHn~..ko111mu11e.no 

Telefon: 
4640fl20[J 
Tderaks: 
?8 92 53 O!I 

Bank: 
49!0,12.71160 
O._g.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Nils Ove Andersen 
llolmesund 
9845 Tana 

Vår ref.. 20!3/245~-1 Saksprotokoll i Dispensasjonoutl'algct 12.) J.2013 Dulo: 12.11.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 201312014 

Med hjem1nel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for: • 

Nils Ove Andersen 

Søknaden kan lkke behandles da det ikke foreligger kart med innteg11et kjørerute. 

Begrunnelse: Søknaden vil bli behandlet straks det foreJigger kart med inntegnet kjørerute. 

Vedtaket kan påklages elter reglene i forvaltriings!ovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
koinmunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen . 

Postadn::.ss~. 

R~dhusveien 24 
9845 Tann 
E-pos1·. po~mouak@llma.kommune no 

. ~ ./' .-;'_ "· 
,;--~~-

jJKvald fliii?s'en 
Dlspcnsasjonsutvalgets leder 

Besøl:sadresse: 
Rådhusveien 24 

11·ww.!ana kommune no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78 92 5309 

Bank; 
4910.!2.7! 160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvcilget 

NorvaI Aslaksen 
Alleknjarg 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

YMref.; 2013/2495·! Saksprotokoll t Dispensasjonsutvalgct-12.11.2013 Daoo: 17 .. 112013" 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2013/2014 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Mette Beddari, Norval, Rw1e, Werner, Sofia og Arve Aslaksen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: l.l.2014-4.5.2Dl4 Antall tur/retur: vlbehov 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med garnfiske under isen. 

Kjøretrase i h.h.t. kart: 
l. F'ra løype 14 Alleknjarg til Tverrvann, etter eksisterende snøskuterløype. 
2. Fra løype 14 Alleknjarg- Norki - L~, etter eksisterende snøskuterløype. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Natu_rmangfoldslovens §§ 8~12. Søkerne bnr fått i:unviJget garn utvisning. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller 11jelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til lcom.munen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

POStildresse: 
Rildli\!Weien 24 
9845 Tana 
E-posl: posJmottak@tuna.konunune.no 

,. . - - '' '' " -. . . . -~;". "."." .. "~• s __ J ~·:..-~~\. 

en 
Dispensasjonsutvalgets leder 

13osøks~dresse: 
Rådhusveien 2~ 

www.runa.kommune.no 

Telelb11: 
46400 200 
Te!efuks: 
78925309 

13ank; 
4910.12.71160 
Org.nr,; 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvo/get 

Kopi: TomHa;dy 
Mo.sev. 5 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, 1'ana 

VI.I ref.; 2013/2497·2 SaksprlllokoJI i Dlspen;asjonsutv1.1!gct- l2. l !.201J D.lto: 12.112013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2013/2014 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Tom Hardy/Tana Toms Jakt· og fisketurer 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 12.11.2013-4.5.2014 Antall tur/retur: v/behov 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse 1ned garnfiske under isen, samt turisme. 

Kjøretrase i h.h.t. kart: 
1. Fra løype 6A v/Sommenrann, til Bahpperjåvri - Gistoladdut - Bierfaljåvrit - Mohkeluobbal. 
2. Fra Vestertana til Sommervann via Nissujåvri. 

Begrunnelse: DispensasjonsutvaJget anser det om.søkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til Turisme er et viktig satsingsområde j.fr. Tana kommunes 
reiselivsplan. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ..ti/09, og Naturmangfoldslovens §§ 8-
12. Søker bar fått innvilget garnutvisning. 

Vedtaket kan påklages etterreglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefi·isten er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt Nænnere opp!ysninge;r 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klageo l™I fås ved henvendelse ti1 kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes IlJUler kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjo11en. 

Po:;;ladresse: 
Rddhusvcil:n 24 
9845Tullll 
E-post: pOSlmollak@tana.kommuneJlo 

Bcsøksadres~e: 

Rådtlu~veien 24 

Wl~"W .tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Tcltfiiks: 
789253 09 

B~k; 
4910.!2.?1!60 
Org.nr.: 
943.505.527 



' 
Tom Hardy 
Mosev. 5 
9845 Tana 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2013/2497-3 SaksprotoJ.:oll i .!Ji,pensasjonsutvalget- J2.l ! .20!3 Dot.o: 12.l 1.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2013-2018 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorltjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte molorltjøretøy i u1mark for: 

Tom Hardy 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 12.11.2013-4.5.2018 Antall tur/retur: vlbehov 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn av gamme, samt snarefangst. 

Kjøretrase, i h.h.t. kart: 
I. Avstikker fra løype 6 A v/Hannujå.vri til egen gamme, ca 2 km. 
2. Avstikker fra iøype 6 A til Jan Larsens gamme v/Sommervann, ca 400 m. 

Begrunnelse: Dispensasjo-nsutvaJget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6109, og 
Naturma.ngfoldslove11s §§ 8-12. Søker har brukertillatelse til Jan Larsens gamme. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI 1il fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fl'a den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henVe11delse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasj-onen. 

Postadresse: 
IU.dflusvclet1 ;vi 
9845 Tana 
E·pust postmo1tak@11ma.kommunc.no 

Be:iøksadrtsse: 
Rlldhusvekn 24 

www.tans..kommunc.no 

Telefon: 
46400 200 
Tclefak~: 

78925309 

B1111k: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Saksprotokoll saksnr. 806/2013 i Dispensasjonsutvalget -12.!1.2013 

Behandling 

Seppo, Joruru1 og Sten Runar Sotti11e11- Søk11ad 001 dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
forbindelse med ut1narksnæring/garnfiske under isen og reve-/rypejakt- Vinter 2014 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Søknaden behandles på møtet i dispensasjonsutvalget den 10.12.2013, da søkerne ikke l1ar 
behov for dispensasjon før 1/1-14. 

Merknad: Søkerne får skriftlig beskjed on1 utsettelsen av behandli11g av søknaden. 



= ~ Deanu gielda - Tana kommune 
Di$pensasjonsutva/get 

Hartvik Hansen og Marit Hildonen 
Fanasgieddi 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår rer.: 2013!2S06-2 Snksprc!okoll i Dispensæ;ionsutvtiJget - 12. ! I .20 IJ Dato: !2.l l.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2013-2018 

Med hjemmel i Nasjonal forsk.rift for bruk av motorlrjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorlgøretøy i utmark for: 

Hartvik Hansen og Marit Hildonen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 12.11.2013·4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 25 

Fannål: Transport av utstyr og bagasje til hytte. 

Kjøretrase: 
Fra egen bolig øst for Far1asgiettelattu, til egen næringshytte ved Stourramaras, i h.h.t. kart. 

Avslag til Nils Oskar Anthi's gamme v/Ladnajåvri d.a det ikke foreligger bruksrett til 
denne gami:nen. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte forlltålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fi·a den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang elJer hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til konununen. 

Denne tillatelsen må 1nedbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato. kjørerute og underskrift påføres på baksiden av deru1e dispensasjonen. 

D·,~not~ r.i:i;\::: c• '-:'"::r:-c: Z{n:nmun-o 
~ ~·.-.--M-W\~' "• < '"··~ ,~ . -...__-

" ·. 
Torill Klogh 

Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalgets nestleder 

l'OStlldresso: 
Rådh~svelen 24 
9&45 TanE 
E-po5t: po~tmottak@tima.kommunc.no 

Bcsø~sadresse: 
Rådhmveien 24 

1V11·w.ia1rn.komnumc.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

BIUlk: 
49JO.J271l60 
Or;::.n1.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutval9et 

Hartvik .Hansen og Marit Hildonen 
Fanasgieddi 
9845 Tana 

Kopi: 
Lens1na11nen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår re[: 2{l!Jf25()6-3 Saksprotokoll i Dispensasjons~tva!gct- 12.l l .2(}13 Dato: 12.11.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 201312014 

Med ltjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmarJ( og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 5d, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i ubnark for: 

Hartvik Hansen og Marit Iiildonen 

Kjøretøy: 2 Snøskutere Tidsrom: !2.l l.2013-4.5.2014 Antall tur/retur pr: vlbehov 

Det kan ikke gis flerårig dispensasjon til omsøkte formål, 

Fonuål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse 1ned garnfiske tmder iseri/snarefru1gst, samt 
transport/flytting av mobil/flyttbar fangstbu .. 

Kjøretrase: Fra egen bolig i Fanasgieddi- Nåmruajåvri (271) - Njin·anjåvri (284)
Ladnaluobbalat (285)-Måhtejåvri (260)-Cagnajåvri (323)-Ceavresjåvri (271), i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjon.sutvalgetanser- det om.søkte form.ålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søkna(len er vurdert etter Rundskriv T ~6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søkerne har fått innvilget garnutvisning. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
on1 klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelseJ.1 må medbringe:; under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
datoi kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen . 

.. . ,. --·- -- •""""'20 
~ii~~L"~<j 11.-/ 

Torill Klogh 
Gamutvisnings- og dispertsasjonsutvalgets nestleder 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tlllll!. 
E·pos!: postrnottnk@hm!l.kornmun1i.nc 

Besøksadresse: 
R~dlmsveien 2<1 

11•11·w.tat1~.kouununc. no 

Telcfbn: 
4U 400200 
T~lefltks: 
"!89253 09 

Bnok! 
49!0,l27ll<l0 
Org.nr.: 
943.SOS.527 



Saksprotokoll saksnr. 808/2013 i Dispensasjonsutvalget - 12.11.2013 

Behandling 

Finn-Are Varsi og Kristoffer A. T. JohI1sen- Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
forbi11delse med gar1rfiske u11der isen - Vinter 2014 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Søknaden behandles på møtet i dispensasjonsutvalget den 10.12.2013, da søkerne ikke har 
behov for dispensasjon før 1/1-14. 

Merknad: Søken1e får skriftlig beskjed 01n utsettelse11 av behandling av søknaden. 



' 
Jan Larsen 
Vestertana 
9845 Tana 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: 
Lensmannen i Taua 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2013/2j23·l Sakspr11tokolt i Dispensrujonsutvalget- l2.l L2013 Dato: 12.Il.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- vinter 2013/2014 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdtsg av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorl<;jøretøy i utmark for: 

Jan Larsen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 12.11.2013-4.5.2014 Antall tur/retur: 20 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn av gamme, samt 
u1marksnæring/gamfiske under isen og snarefangst. 

Kjøretrase; Veste.itana - Sommervann - gamme v/Svanevann, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det oms.økte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjo11 tiL Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ~6/09, og 
Naturmaugfoldsloveos §§ 8~ 12. Søker har fått innvilget garn utvisning. 

Vedtak.et kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen, Klagefristen er 3 Uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og lUlderskrift påføres på bakslden av denne dispensasjonen. 

Pooladresse: 
R!dhusvcien 24 
9S45Tana 
E·prn:t postmnuak@!Wlll.k{111Ullune.no 

i ,; ;,;:' '~'.•>'· » 
~ 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Bes.øksadresse: 
RAdhusvcien 24 

\V\~W.tanakClrnmune.no 

Telefon: 
46400200 
Tale faks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjohsutvalget 

Kopi: Roy Arne Nilsen 
Hvistendalsgt. 30 
9800 Vadsø 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref:: 2013124 J 0-! Saksprotokoll i DispeT1sa~jon~utv1dgel - !2.1 l.:2013 ~to: 18Ji2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2013-2017 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 5o, gis herved tillatelse til ånytte motorkjøretøy i utmark for: 

Roy Arne Nilsen 

Kjøretøy: Snøslcuter Tidsrom: 18.11.2013-4.5.2017 Antall tur/retur pr. år: 25 

Fonnål: I forbindelse n1ed transport av litstyr, bagasje og brensel tit egen hytte, samt materiale i 
tOrbindelse med vedlikeltoldsarbeid. 

Kjøretrase i h11.L karl: 
1. Fra parkeringsplass på Seidafjell hyttefelt til egen hytte. 
2. Fra ege11_hytte til løype 9 Tanaelva ettier etable11 snøscooterspor. 

Begrun11else: Dispcns11sjonsntvaJget anser det omsølcte formålet SQD'l et særlig tilfelle det 
knn gis dispcnsasJon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/091 og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. Dispensasjonen gis under forutsetning av at det innhentes 
tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres over privat eiendom. 

Vedtaket kan påklages cttc:r: reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen ser1des 
\'in kommunen. K!Jgcfristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
0111 klageadgang eller l\jelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til komn1unen. 

Denne tiUatelse11 1nå n1edbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse; 
Rlidhusveiw 3 
934ST1111a 
E·post: pos1mcUn~lfr't:111a.komn1111l1!.110 

:~.:~···"". ·~. ,-_,-._-
,,_., ' 

[. ;c; ;~::i:~~ 

Dispensasjonsutva[gets leder 

Ilcsoks~drcsse: 

Rådhumicn3 

www.wna.kommune.no 

TclcJQ.1: 
464110200 
Tcfofoks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Or~nr.; 
943.505.527 



Arne Lwnme 
Polmak 
9845 Tana 

Deanu gielda - Tana kommune 
Disperisasjonsutv1;1fget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statf'JJS Naturoppsyn, ·rana 

Vår ref.: 2<H3124S4~1 Saksprotokoll i Disp~nsasjonsutvalget- !2.11.2013 Dato: 18,IJ.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2013-2015 

Med ltjemmel i Nasjonal furskrift fur bruk av motor!rjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved 1illatelse til å nytte motorlrjøretøy i u1mark for: 

AmeLurnme 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 18.11.20 I 3-4.5.2015 Antall tur/retur pr. år: 4 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med vedlikehold av gamme. 

Kjøreb.'ase: Fra Polmak etter etablert kjørespor langs Vuoppejohka til Ski.dalen, derfra til Ingrid 
HiJdonens gamme, i h.h. t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det on1søkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etterreglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunei't. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato; kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Pos111dresse: 
Rådhusveien 3 
9l!45Tana 
E-post: postmollak@tnna.kommune.no 

E~ksadresse: 

Rådhusveien 3 

www.tnna.kommune.no 

Te~fon; 

4$400200 
Telefa!>s: 
78 92 SJ 09 

BMk: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.SOS.527 



Saksprotokoll saksnr. 813/2013 i Dispensasjonsutvalget - 12.11.2013 

Behandling 

Thor Thrru1e - Søknad 01n dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold 
av hytte - Vinter 2014-2018 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Søknaden behandles på møtet i dispensasjo11sutvalget den 10.12.2013, da søker ikke har behov 
for dispensasjon før 111-14. 

Merknad: Søker får skriftlig beskjed on1 utsettelsen av behandling av søknaden. 



Saksprotokoll saksnr. 814/2013 i Dispensasjonsutvalget - 12.11.2013 

Behandling 

Monika Anti - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse n1ed vedlikehold 
av hytte - Vinter 2014-2018 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Søki1aden behru1dles på møtet i dispensasjo11sutvalget den 10.12.2013, da søker ikke har behov 
for dispensasjon før 1/1-14. 

Merla1ad: Søker får skriftlig beskjed 01n utsettelsen av bel1andling av søknaden. 



Saksprotokoll saksnr. 815/2013 i Dispensasjonsutvalget - 12.11.2013 

Behandling 

Bjørnar Andersen w Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med 
vedlikehold av hytte - Vinter 2014-2018 

Votering 

Ensten1mig vedtatt 

Vedtak 

Søknaden bel1andles på møtet i dispensasjonsutvalget den 10.12.2013, da søker ikke har behov 
for dispensasjon før 1/1-14. 

Merk11ad: Søker får skriftlig beskjed om utsettelse11 av bel1andling av søknaden. 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonslltvalget 

Margit Varsi og Nils A. Gaup 
Tufteveien 3 
9840 Varangerbotn 

Kopl: 
Lensmamien i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår re-f.: 201312514-1 Sllksprotokol! i Dlspensasjor.~utva1get-12.l 0.2013 Dato: 27, I L2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2013-2018 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 §Se, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Margit Varsi og Nils A. Gaup 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 27.11.2013-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 12 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av hytte. 

Kjøretrase: Fra E6 v/Levvse - langs landbruksvei - reinskillegjerdet- Levvse - Baisvrute -
Bannetjåvri -til egen hytte v/Baisjåvri, i h.11.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ornsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6109, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forValtningsiovens kap. Vl til fylkcs1nannen. Klagen se.ndes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underslaift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådli11~vi:ien 24 
98<\STnna 
E-post pos1nuttlak@lana.l::ommune.no 

~ ,:_."~;_; \:.',..::.:i ,...._ 

tc,,-
Håvald Hausen 

D~pensasjonsu~~ets leder .. 
l'--...cl"-.c\'-"- \-c-Ue{ 1lkrv 

Besøksadr~e: 
RådlwsVllien 24 

·www .1rut:1.kommuiæ.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks; 
7S 92 53 09 

Bllllk: 
49IO.l2.7!160 
.o~.nr.: 
943.S05.527 



Saksprotokoll saksnr. 817/2013 i Dispensasjonsutvalget ~ 12.11.2013 

Behandling 

Magnus Munkebye ~ Søknad om dispensasjo11 fra lov om motorferdsel i forbindelse n1ed tilsyn 
og vedlikehold av hytte - Vinter 2014-2018 

Votering 

Enstem1nig vedtatt 

Vedtak 

Søknaden behandles på møtet i dispensasjonsutvalget den 10.12.2013, da søker ikke har bel1ov 
for dispensasjon før 1/1-14. 

Merknad: Søker Tar skriftlig beskjed om l1tsettelsen av behm1dling av søknaden. 



Saksprotokoll saksnr. 818/2013 i Dispensasjonsutvalget-12.11.2013 

Behandling 

Bjørn Munkebye - Søknad 01n dispensasjon fra lov on1 motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av hytte- Vinter 2014-2018 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Søknaden behandles på møtet i dispensasjonsutvalget den I 0.12.2013, da søker ikke har behov 
for dispensasjon før 1/1-14. 

Merknad: Søker får skriftlig beskjed om utsettelsen av behandling av søknaden. 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dlspensasj onsl.ftva lget 

Kåre Harila 
Lilledalsveien 20 
9802 Vestre Jakobselv 

Vår ref.: 2Gl3/2S24--2 Sak~rotukoll i Dispensnsjonsutvlllgct -12.11.2013 Dato: 12.ll.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2013/2014 

Med hjenunel i Nasjo11al forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for: 

Kåre Harila 

Søknaden kan ikke behandles da det ikke foreligger kart med inntegnet kjørerute. 

Begrunnelse: Søknaden vil bli behandlet straks det foreligger kart med inntegnet kjørerute. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fy!kesn1annen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommunen. 

Pos1111iresse: 
IUdhusvcicn 14 
984.lTana 
E~post: posrnmttak@!ium.konimune.no 

··.·" -·. ,, "' ... , .. - - ,_., .. -.. -_-_,,,. 

·" '::·:.~'-'o'J.'7 

L..Havai ansen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Sesoksadressc: 
Rådhusveien 24 

WWIV.l:ma.kl)Olln\!llt:.tlQ 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
?89253 09 

Bank: 
4910.12.?1160 
Org.nr_: 
9'13.505.51.7 



Deanu gielda -Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Varanger trekkhundklubb 
Mosev. 5 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2a13/2498·1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutv.alget-12.11.2013 Dato: 12.IL2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2013 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorltjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Varanger trekkhundldubb v!fom Hardy og Dag Broch 

Kjøretøy: S1wskuter Tidsrom: 15.11.2013-10.12.2013 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: Transpo1t av utstyr og bagasje i forbindelse med hundeløp. 

Kjøretrase: Fra meierjet i Tana via Jan Ole Ra.vnas jorder- Maskevarre v/Oarjit Seida - over 
Maskevarre- ned til Dag Broch i Hedeguohppi -videre mot Lismajåvri - opp på Maskevarri fra 
Hedeguohppi og inn eksisterende trase-videre over Maskevan·i med målgang v/meieriet, i h.b.t. 
kart. 

Begrmmelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ~6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Det forutsettes at det innhentes tillatelser fra evt 
grunneiere. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eiler hjelp til å sette opp klagen kru1 fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen struter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadressi:: 
RAdhusvckn 24 
9845 Tana 
E·post: postmot.tak@lDlla.kommwie.no 

•:>::::'.'.'''!!~ '.':':·~..:~~..._- ·:~::·:::< ~:::--::-.rn>.::-:c 
'- ::· ."'i:: 1'',.'.l' .. " .• -.;~-:;.>' 

~;;..-t5 TJn 

ansen 
Dispertsasjonsutvalgets leder 

Besøksadresi;e: 
Rildhusveicn 24 

www tana.kornmrnm.iui 

Teletb11: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.J2Jil60 
Org.nr.: 
943.505527 



Saksprotokoll saksnr. 820/2013 i Dispcnsasjonsutvalget - 12.11.2013 

Behandling 

Tana Tomsjakt- og fisketurer v/Tom Hardy- Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i forbindelse med turisme/utmarksnæri11g - Vinter 2013-2016 

Votering 

Enstemn1ig vedtatt 

Vedtak 

Behandlet samlet med PS 805/2013. 



Saksprotokoll saksnr. 822/2013 i Dispcnsasjonsutvalgct-12.11.2013 

Behandling 

Leif Jakobsen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel til transport av utstyr og 
bagasje i forbindelse med isfiske - Vinter 2014 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Søknaden behandles på 1nøtet i dispensasjonsutvalget den 10.12.2013, da søker ikke har behov 
for dispensasjon før 1/1-14. 

Merknad: Søker får sk1iftlig beskjed om utsettelsen av behandling av søknaden. 



Saksprotokoll saksnr. 823/2013 i Dispensasjonsutvalget -12.11.2013 

Behandling 

liilde og Asbjørn Dalsbø - Søknad om dispensasjon fra lov om 1notorferdsel i forbindelse med 
transport av utstyr og bagasje, samt tilsyn av venorgamme - Vinter 2014~2017 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Søknaden behandles på møtet i dispensasjonsutvalget den 10.12.2013, da søker ikke 11ar behov 
for dispensasjon før 111-14. 

Merknad: Søker får skriftlig beskjed om utsettelsen av bel1andling av søknaden. 



Saksprotokoll saksnr. 824/2013 i Dispensasjonsutvalget -12.11.2013 

Behandling 

Håkon Larsen - Søknad on1 dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av 
utstyr og bagasje- Vinter 2014-2017 

Votering 

Enstenunig vedtatt 

Vedtak 

Søknaden behandles på møtet i dispensasjonsutvalget de11 10.12.2013, da søker ikke har bel1ov 
for dispensasjo11 før 1/1-14. 

Merknad: Søker får skriftlig beskjed om utsettelsen av behandling av søknaden. 



Saksprotokoll saksnr. 825/2013 i Dispensasjonsutvalgct - 12.11.2013 

Behandling 

Referatsaker/orienteringer 

RS 87/2013 Juhå:n Niillas Wigelius - Endring- Vedtak i søkI1ad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel - Bann ark 2013 

Votering 

Enstetrunig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert. 

RS 88/2013 Juhån Niillas Wigelius-Endring av endret vedtak i søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel -Barmark 2013 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjo11sutvalget orientert. 

RS 89/2013 Viktor 1'roste11- Søknad om dispe11sasjo11 fra lov om motorferdsel i forbindelse 
medjakt, fiske og bærplukking - Bannark 2013 

Votering 

E11stemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert. 

RS 90/2013 JånoS Trosten - Sølo1ad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med vedlikehold av gamme~ Barmark 2013 



Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert. 

RS 91/2013 Frode Georg Nilsen- Vedlegg til innvilget vedtak i søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel - Barmark 2013 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert. 

RS 92/2013 Per Thorstein Klogh- Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -
Barmark 2013-2016 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsl1tvalget orie11tert. 

PS 93/2013 An11 Mari Johansen - Søknad 01n dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
forbindelse med vedhogst - Barmark 2013 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orie11tert. 



RS 94/2013 Odd Walter 1-Iirsivaara- Vedlegg til innvilget søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel - Barmark 2012-2017 

Votering 

Enstenunig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert. 

RS 95/2013 Harald Persens jaktlag - Vedlegg til innvilget vedtak i søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel - Barmark 2013 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert. 

RS 96/2013 Harald Persensjaktlag- Vedlegg 2 til in11vilget vedtak i søki1ad om dispe11sasjon 
fra lov on1 111otorferdsel - Bar1nark 2013 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert 

RS 97/2013 Hans Ole Mudenias jaktlag - Vedlegg til innvilget vedtak i søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel-Barmark 2013 

Votering 

Enstemmig vedtatt 



Vedtak 

Dispensasjonstttvalget orie11tert. 

RS 98/2013 Hans Ole Mudenias jaktlag - Vedlegg 2 til innvilget vedtak i søknad 01n 

dispensasjon fi_.a lov om motorferdsel - Barmark 2013 

Votering 

Ensterrunig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert. 

RS 99/2013 Lars Helge Henriksens jaktlag- Vedlegg 2 til innvilget vedtak i søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel - Bm_.mark 2013 

Votering 

E11ste1n1nig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert. 

RS 100/2013 Skiippagurra bygdelag v/lysløypekomiteen- Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med dugnadsarbeid- Barmark 2013 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert. 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kt>pi: Ju11ån Niilas Wigelius 
Bakkeveien 7 
9845 Ta."a 

Lensmannen i tana 
Siatens Naturoppsyn, Tana 

VArr~f.: 201311996.J Snksprotol:o!I i Di5pensasjonsu1valge1 - 12, 11.20!3 Dato: !8.9.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2013 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Jaktleder Juhån Niilas Wigelius 

Grunnet endring bes vedtak datert 27.8.2-013, med saksnummer 2013/1996-1 å bli makulert, da 
den etter dette ilcke lengre er gyldig. 

Kjøretøy: A TV /BIL Tidsrom: 01.07-31. 10. 2013 Antall tur/retur: 5 

Formål: 'fransport av bagasje og utstyr i forbindelse n1ed elgjakt. 

Kjøretrase: 

UTEN VEKTBEGRENSINGER 
18J 6 LINKSTASJONEN MÅSKBV ÅRRl ~ GIEZZI 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til Søknaden er -Yurdcrt etter Rundsk1iv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.Yl til fylkesmannen. Klag~n sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 01n 

klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato~ 
kjørerute og underskrift påføres på baksiden ai,; de!111e ,1.ispensasjonen. 

::t:>::_-:':~1 '~:\.'!<.;;:~ ~ :.:!.r::: f:o;:~muno 

Pootackesse~ 
Rådhosveien 24 
9845Tma 
E"Post: posLmQUak@1W'la.ko1nmu11e.110 

;"-;:_.;·- .-r :.~;;,:·;-,:;._.l.i-~1~1 

~.:•.~ T.i.lH.:'i 

-br 
Håvald Hansen 

Besaks~drellse: 
Rådhusveien 24 

Y.WW. tanr.kommone.nn 

Tclefnn: 
4ii4002QO 
Telefaks; 
7B925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr,; 
943.50-5.527 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dispen.sasjansutvalget 

Jllhån Niillas Wigelius 
Bakkeveien 7 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Sratens Naturoppsyn, Tana 

var ref.: 201 Jr1996·4 Saksprotokoll i Dispensasjo11sutvnfi;:e1 -12.l !.2!113 Dato: 24.9.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2013 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bnlk av motorkjøretøyer i utnwk og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Juhim Niillas Wigelius sittjaktlag 

Grunnet endring bes vedtakdatert 18.9.2013, med saksnummer2013/1996-3 å bli makulert, da 
den etter dette ikke lengre er gyldig. 

Kjøretøy: ATV /BIL Tidsrom: 01.07-31.10. 2013 Antall tur/retur: 5 

Formål: ·rransport av bagasje og utstyr i forbind_else med elgjakt. 

Kjøretrase: 

UTEN VEKTBEGRENSJNGER 
!55J 6 LiNKSTASJONEN MASKE V ÅRRJ • GIBZZI 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det om.søkte formålet som et særlig 1ilfelle det 
kan gis dispensasjon til Søknaden er vurdert etter Rundskriv T -6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp ti1 å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato, 
Irjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispeflsasjonen. 

Posta.dresse: 
RAdltusveien 24 
9845 Tana 
E-po~r: po~1mollak@t.an11,kommu1m.no 

f\~ "-.... " .. - •'-'l1l:1 ltC'-ll1MURS 
;- -.. , .. ~, .. ,"."~, 
~' ~, ............. ~ ... 
(,\~" • .-$ Y.:.i tu ,fu\ 

Håvald Hansen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

W=\-..Q ~/l..e.f-V 
Besoks~sc: 

Rådltusvci~n 24 

www.tana!.."tlrnmum:.110 

Telefem: 
46400200 
Teleraks: 
78925309 

Bank: 
4910,12.71160 
Org.nr:: 
943.S05.5Z1 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Viktor Trosten 
.'ubanatjohka 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, tana 

Vår re!: 2a13!l277·l Saksprotokoll i DispcrnwsjonsutvW~ct- 12.11.2013 Dato: 2S.9.2ill3 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2013 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av 1notorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 
1988 § 6, gis herved tillatelse tiJ å nytte 1notorkjøretøy i utmark for: Viktor Trosten 

Kjøretøy: ATV Tidsrom: 25.9.-31.JO. 2013 Antall tur/retur: 4 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse medjakt, fiske og bærplukking. 

Kjøretrase: 

VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG 
l8J 11 ALLEKNJARG - SA VETJÅVRI - SA VETV ÅRJU 

Annen kjøretrase etter etablert kjørespor: Fra løype 11 - Uccit Jussavadda- til Øyvind Johansens hytte 
v/Njargajåvri1 i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: 
Dispensasjonsuh'alget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis 
dispensasjon til. Sølwaden er vurdert etter Rundsl[riV T-6/09, og Naturmangfoldslovens §§ 
8-12. Søker har brukertillatelse til hytte. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI ti! fylkesmannen. Klagen sendes via 
kom1nunen. Klagefristen er 3 uker fra deu dag dette brevet er 1not1att. Nærmere opplysninger om. 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. f'ør turen starter skal dato, 
kj_arerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Pcs!ndresse: 
Rådhusveien 24 
9E45 'f~na 
B-post; postmottak@tana.kcrnmunc,no 

D<"~.:.nu ;.:':'~f."'..::l ~ T.:r.::i karam~:nc· 
r: ;;!t:. ~.~ :::~1;.:..;.:.:...1•,-<1;9v1 
s~s T<:n:J Håva~ansen 

Dispensasjonsutvalgets leder 

u::Je.t'C \..,,. ~e-rl\ft.rV 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.lana.kcmmune.no 

Telefon: 
46400200 
1i::lcfaks: 
78?2S3119 

Bank: 
4911J.12.71J6(! 
Org.nr.: 
943.505.527 



JånoS Trosten 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispen.sasjonsutvafget 

l<opi: 

9840 Vuomabahta 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Yl.r 1(:r.; 201J/2J28./ Saksµrotokoll i Dispensasjons111valgel-12.I !.2013 011!0: 4.J-0.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2013 

Med hj_ernme! i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. nmi 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorlrjøretøy i utmark for: 

J ånoS Trosten 

Kjøretøy: ATV Tidsrom: Ol.07·3LIO. 2013 Antall tur/retur: 3 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse 1ned vedlikehold av gamme. 

Kjøretrase: 

VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 500 KG 
\8J l l ÅLLEKNJARG - SAVETJÅVR1 - SAVETVÅRRI 

• Fra løype 11 Alleknatg- etter etablert traktorspor over Uhccit Jussavadda- Jussavadda til Marg'it Moens 
gamme ved Suotdneoaivi v/kominunegrensa til Nesseby, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ~6/09, og 
Na1ormangfoldsl-0vens §§ 8-12. Søker har bru.kerrillatelse til gamme. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kom.munen. Klage_fristen er 3 u_ker &a den dag dette brevet er mottatt. Ntt'.TIT!ere opplysl')inger om 
klagead.gang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne ·tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato, 
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadrcs~e: 
Rådh~swfan 24 
9845Tana 
E•p05t: po;1rnmtak@11111n.komn1une.uo 

Besøksadresse: 
R:ldhusv~ico 24 

ww11• tana.kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
7892530'1 

B~k: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Frode Georg Nilsen 
Bakkeli 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår n:f,; 201$/f 118-3 Saksproloko!I i DbpensatjonsuLvlllgcl -12.11.20!3 Dato: 4.ll}.2Bl3 

Vedlegg til innvilget vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
- barmark 21113 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utn1ark for: 

Frode Georg Nilsen 

I tillegg til tidligere i11nvilget dispensasjon av 2&.5.2013, gis det tillatelse til å kjøre med en ekstra 
ATV. 

Begrunnelse: Siden søker har behov for å brulæ flere kjøretøy i forbindelse med vedhogst 
har dispensasjonsutvalget gitt tillatelse til å bruke en ekstra ATV. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. I<.lagen sendes via 
ko1nmunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag derte brevet er mottatt Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må 1nedbringes under kjøring og kan ikke overdras andre, Før turen starter skal datoi 
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9S4-5 Tnna 
E·pl)5l: posuno!lak@tann.kommune.no 

&søksadrei$e; 
RMhusvi:ien 24 

w11ow_tan:i.komm1111e.110 

Telefoa: 
46 400200 
Telefaks: 
7892SJ09 

Book: 
4910..12.71160 
Org.nr.; 
943.505.521 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 

Ann Mari J olransen 
Luf1jokdalcn 76 
9845 Tana Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2013/2352-l Saksproto!:oU i Dispensasjousutvalget - J2.l J.2013 Dmo: I0.!0.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2013 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15, mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Ann Mari Johansen 

Kjøretøy: ATVn'RAKTOR/BlL Tidsrom: 10.10.-31.IO. 2013 Antall tllr/retur: v/behov 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbii1delse med vedhogst. Teigsedde! medbringes. 

Kjøreti:ase: Fra crossbane i Luftjokdalen ca 700 meter etter etablert kjørespor· mellom li!Ie og store 
Gombola til egen teig_, i h.b.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til Søli:naden er vurdert etter Rundskriv T "6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ g"12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato, 
lrjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

P(;Jstadresse: 
Rådhus\'Cien 24 
9845Tana 
E-post pOSimottak@rnna.konnrrnnc.no 

Døanu :Jf otr:.~ "T:.r;a t~o-mmuno 
D.sp~n~ :;s;cr.!::Jfv'SIG131 
93'i5 Tana .,fu, 

Håvaltl Hfillsen 
Dispensasjonsutv~ts leder 
~he.·~~ 

Bcsaksadresse: 
Rddhusvclcn 24 

www.1a1111.Kommune.no 

Te!~ron: 
46400200 
Teleraks: 
78925309 

Bank: 
49l0.12.1!J6() 
Or:. nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Odd Walter Hirsivaara 
Kvartsv. 17 
9800 Vadsø 

Kopi; 
Lensmannen i Tana. 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 201212420·3 Sakspr111oko!I i DispensasjonsulV111~t-12.l 120l3 Dato: 30.!0.2013 

Vedlegg til innvilget vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
-Vinter 2012-2017 

I tillegg til tidligere vedtak av 6.11.2012 tilføyes også følgende. 

Dispensasjonen }(an også benyttes av Vigdis J. J, }firsivaara. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger ont 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan"fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne ti!lateis.en må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato, 
kjørerute og underskrift påføres på bak.siden av denne dispensasjonen. 

Postad~: 
R:klliusvekn 3 
9845 Ta11a 
E•PoSt: poolmonak@tana.komn\une.no 

Bes0ksadressc: 
Rildhusve!en 3 

www.tana.kommutie.no 

Tclc:fon: 
461100 200 
T<!lcfnks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



' 
Harald Perse11 
Meieriv. 10 
9845 Tana 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 201 J/]028-4 Saksprotokoll i Dis11easajom;utval~et- l21l.2013 Dato; 24.9.2013 

Vedlegg til innvilget vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
- barmark 2013 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for hruk av motorkjøretøyer i ulmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i ulmark for: 

Harald Persen 'sjaktlag 

I tillegg til tidligere vedtak av 17.9.2013 tilføyes også følgendekjøretraseer. 

Annen kjøretrase etter etablert kjørespor, i h.h.t. kart: 
2. Fra elvesamløp til gamme v/Gurtejohka/Soavveljåvri. 
3. Fra løype l b v/Njuorgganjåvrf til Johannes Varsi's hytte. 

Begrunnelse: Søker har levert brukererklæring til omsøkte hytte og ganime. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger om 
klageadgang eUer hjelp til å sette opp klagen kan 'fas ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal datO, 
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
R~ditusveien 3 
9845 Tll!'.a 
E-post: p0$tm(llt8k@tuna.kommune.no 

; ': ~-:-i-~-r·:>;:'.· /;:1:.~•~c'.-;}o~-i 
\J.;:; ;s ·ranz ..\0..-

Håvald Hansen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

~7~/Le.rv 

BesiJksttdresse: 
Rådhusveien J 

www.tnnn.lmmmune..no 

Telefon: 
4() 400 2110 
Telefaks: 
7~9253Q9 

Ba:ik: 
491{1.l2.71160 
Org.w.: 
943.50S,527 



Harald Persen 
Holmesund 
9845 Tana 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvafget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ~f.; 2(11312028-S Snksprotokcl! i Dispcnsaajons~tvnlget-12.l l.2013 Dato: 23.l0.2013 

Vedlegg 2 til innvilget vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel- barmark2013 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Harald Persen 'sjaktlag 

I tillegg til tidligere vedtak av 27 .8.2013 tilføyes også følgende. 

Kjøretøy: SNØSKUTER 

Begrunnelse: Grunnet tidlig snøfall kan jaktlaget benytte seg av snøskuter i forbindelse 
med elgjakt. 

Vedtaket kan påklages etter r~lene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mott.att. Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fils ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato, 
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensa~jonen. 

Postadr~~e: 
Rildlu.isvei~n 3 
9845 Tana 
E-post: p!lStmottak@tll!lakornmune.no 

BesøksadRsse: 
Rådhusveien 3 

Y.'\VW .cana.kooimune.oo 

Telefon; 
464Q020:l 
Telefnl:~: 

78925309 

Bm;lc 
4910.\2.71160 
Org.llr.: 
9•}3.505.527 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
D ispensasjonsutvalget 

Hans Ole Mudenia 
Meieriv. 10 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Staten:; NaturiJPpsyn, Tana 

Vår ref.: 101'312017-4 Sal:sprotGkol! i Dispens11SjonStitvalget-12.l 1.2013 Dato: 24.9.2013 

Vedlegg til innvilget vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
- barmark 2013 

Med hjerrunel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Hans Ole Mudenia ·sjaktlag 

I tillegg til tidligere vedtak av 17.9.2013 tilføyes (}gså· følgende kjøretraseer. 

Annen kjøretrase etter etablert ltjørespor, i h.h.t. kart: 
2. Fra elvf;samløp til gamme v/Gurtejohka/Soavveijåvri. 
3. Fra løype 1 b v/Njuorgganjåvri til Johannes Varsi's liytte. 

Begrunnelse: Søker har levert brukererklæring tiJ omsøkte hytte og gamme. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fils ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato, 
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien l 
9845 Tll!la 
E-pDot; postrnottak@lana.kommune.1m 

Bc5øk511dre~sc; 

Rådhusveien 3 

WV1'W.tana.komn1Wle.no 

Telefon: 
46400 200 
Teiefuks: 
78925309 

·-4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjottsutvalget 

Hans Ole Mudenia 
Meieriv. 10 
9845 Tana 

Kopi; 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vftr ref.: 2()/312027-$ Slli;sprorokoll i DispcnsasjMsutvatget - 12.11.2013 Dato: 23.!0.1013 

Vedlegg 2 til innvilget vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel - barmark 2013 

Med hjenunel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Hans Ole Mudenia' sjaktlag 

I tillegg til tidligere vedtak av 27.8.2013 tilføyes også følgende. 

Kjøretøy: SNØSKUTER 

Begrunnelse: Grunnet tidlig snøfall knn jaktlaget benytte seg av snøskuter i forbindelst: 
med elgjakt. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmwinen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan :fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre_ Før turen starter skal dato, 
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådh11SVcieii j 
91145 Tana 
EiJOSt: p:mmouak@!ana.kommunc.no 

~-Håvald Hansen 
Dispensasjonsu~ts leder ' . . 
~o "° · -c..c>:.er JlJ;-<IV 

Besøksadress~; 
Rådtrusveien 3 

wwv.·.rana.komm=.no 

Teletbn: 
46 ~00200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutva!get 

Lars Helge Henriksen 
Kari el 
9802 Vestre Jakobselv 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

V!r ref.: 201311984-J Søksprotnkoll i Dispc11sajonso.1tva!get - 12.i J .2013 Dato; 21.10.2013 

Vedlegg 2 til innvilget vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel - barmark 2013 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av molorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Lars Helge Henriksen' sjaktlag 

1 tillegg til tidligere vedtak av 27 .82013 tilføyes også følgende. 

Kjøretøy: SNØSKUTER 

Begrunnelse: Grunnet tidlig siløfall lmn jaktlaget benytte· seg av snøskuter i forbindelse 
med elgjakt. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dat.o. 
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusvelen 3 
9845 'fan~ 
E-post: pllSfITICUak@1rm11.kommunc.no 

Besøksadresse; 
Rådhusveie~ 3 

www.lena.komrnune.no 

Tt!efim: 
46 400 200 
Tclcfaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4~10.12.7!!60 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Skiippagurra bygdelag - lysløypeko1nitC 
v/Reidar Wigelius. Skiippagurru 
9845 'fana 

Kopi: 
Lensn1anne11 i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref .. 2013123.i.1-/ Sak~protrikoll i Dispcn~m;jo11~111v~l.g~l - 12.11.201.1 Dato: S. 10.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2013 

Med ltjemn1el i Nasjonal forskrift for bruk av n1otorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tiUatelse til å nytte motorkjøretøy i utn1ark IOr: 

Skiippagurra bygdelag v/Jysloypekon1itt:en 

NB! LysløypckomitCcn bestllr av de personene son1 er oppført i kartvedlegget. 

Kjøretøy: 3 stk. ATV Tidsrom: 8.10-31.10. 2013 Antall tur/retur: 6 

Forn1ål; Transrort i forbindelse n1ed dugnadsarbeid i !ysloyp<1/fjerning av gninle stolper. 

Kjøretrase: Etter lysløypclrasceu i Skiippagurra, i h.h.1. kart. 

Begrunnelse: Dispcnsasjonsutvalgct anser det ornsoktc formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Ilundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene! forvaltningslovens kap.VI til fylkesn1annen. Klagen sendes via 
koinrnunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er n1ottatt. Na:nnere opplysninger on1 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan l'ås ved henvendelse til kon1n1unen. 

Denne tillatelsen tnå n1edbdnges under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato. 
kjorerute og underskrift påfores pii buksiden av denne dispensa~jonen . 

..:0\~ 

l··Iåvald Hansen 

DislJcnsasjonsut\:Ntre.\s leder ... 
t_ ... ..._::x.."t\t \'"-.·': \--2_.-l_....c,C°"\ ·'L....:!·0v 

--cc",~"~oo~"~,~sc-:~~~~~~~~~1k~;~c,7d,~<>-~~.~~~~~~~ 

R:\dhusveien 2-<1 Rlldhus~e1cn 2·1 
9845 Taua 
E·post· P"~t1110Ua~ti1·1m1a.k<>11111111nc.nu 111~1'. t:um.homu111nc .llO 

·1 elefon: 
46400100 
Tdcfaks. 
7l\ 92 53 ()<) 

Hank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



. 
• 

Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 

Per Gunnar Guttonn 

9826 Sirma 

Vår ref.: 201Jf2S27-l Saksprotokoll i utvalget - !2.112013 

Melding om vedtak 

Duto~ 12.! ! 2013 

Per Gunnar, Sofie K, og Pål Jøran Guttorm - Søknad om dispensasjon fra 
forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 
2014. 

Det orienteres med dette om at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 826/2013 på inøte i 
garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget den 12. I 1.2013: 

Søknaden om dispensasjon etter§ 9 for ga111fiske under ise11 i l'erioden 1.januar til 4.mai 2014 
iru1vilges for følgende vann: 

Innsjø 1'idsron1 Garndøgn Maskevidde 
]. Gottetjåvri (338) 1.3.2014-4.5.2014 20 29mm/22omf 
2. Guolpevuolejåvri (319) 1.3.2014-4.5.2014 12 29mm/22 omf 
' Borsijåvri 1.3.2014-4.5.2014 9 29 mm/22omf J. 

Avslag: 
4. Baisjiivri (284), da det kun gis gamutvisning for 3 vann, dette for å sikre lik behandling 
av alle søkere. 

Begrunnelse: Garnutvisnings~ og dispensasjonsutvalget innviJger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske 1ncd garn 
m.m. i Finnmark, san1t kommunale retningslinjer. Garnutvisnings~ og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2014. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesn1annen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
01n klageadgang eller hjelp ti! å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til komn1unen. 

Garnutvisnings· og dispensasjonsutvalgets leder 

Postadresse· 
Rådhusvden 24 
9845 Tana 
E-pos!: PQSlmOltak@tilna. koinnnmc.110 

BcsllkSlldressc: 
Rådht1sveico 24 

w11·11·.1ana.kom111une.110 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.1271160 
Org.nr· 
943.505.527 



'·: ' 

Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings· og dispensasjonsutvalget 

Torstein og Tor· Emil Schanche 
Båt eng 

Melding om vedtak 

9845 Tana 

Vår ref.; 20!3/2562-J Su~sprotoholl i utvalg~t - 12. l l .2013 Dato: 12,Jl.20!J 

Torstein og Tor-Emil Schanche - Søknad om dispensasjon fra forskrift om 
fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark -Sesongen 2014. 

Det orienteres 1ned dette 01n at det ble faltct følgende vedtak i saksnr. 827/2013 på møte i 
gamutvisnings· og dispensasjonsutvalgct den 12.11.2013: 

Søknaden om dispensasjon etter§ 9 for garnfiske under isen i periode11 I .januar til 4.n1ai 2014 
innvilges for følgende vann: 

I. 
2. 

Innsjø 
Lådnaluoppal (285) 
Nåmåjåvri (271) 
Stuorra Goddetjåvri (294) 

'J'idsrom Garndøgn 
9 l. J.20 I 4-16.5.2014 

l.l.2014-16.5.2014 12 
1.1.2014-16.5.2014 20 

Antall garndøgn er fordelt på flere søkere. 

Maskevidde 
29mm/22omf 
29mm/22 omf 
29mm/22 omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispen~asjoosutvalget innvilger omsøktc dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer ont fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlands/iske med garn 
m.m. i Finnmark, san1t kon1munale rctningslir1jcr. Garn utvisnings· og 
dispcnsasjonsutvalget gjør spesielt oppn1cri{.'io1n på kravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2014. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i for\·;.~lrnings!ovens kap. \!J til fylkesrnannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra c!cn dag dette brevel er 1nottati. Nærmere opplysninger 
on1 klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen . 

. ~·,:" .-
4:~ 

Garnutvisnings~ (1!; dispensasjonsutvalgets !eder 

~,,~Af~odL'~~,~,---------,B~c=1ok\aJ~ 

Rådhui;veicn 24 R1\di111~vcicn 2·1 
9845 Ta!ll.I 
E·pO>!: po~1rnoltak@raua.kommu11c 110 W\\"\l.lilll>l.~<>lllllU"1c' l>tl 

Telefon: 
46400200 
Tdcli1ks: 
7S 92 5J 09 

Bank: 
4910.12.71 !60 
Org.nr .. 
943.505.527 


