
Deanu gielda - Tana kommune 

Utvalg: Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 
Møtested: Møterom i 2 etg. Bygg- og anlegg 
Dato: 10.12.2013 
Tidspunkt: 09:00-13 :00 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon 
Håvald Hansen Leder 
Jan Larsen Medlem 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon 
Torill Klogh NES TL 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for 
Marit Anna Hildonen 

Merknader 

Møteprotokoll 

Representerer 
FE/OL 
SP 

Representerer 
AP 

Representerer 
FE/OL 

Jan Larsen fratrådte møtet under behandling av PS 861/2013, da han erklærte seg 
inhabil. PS 867/2013 utsettes da Håvald Hansen og Marit Hildonen erklærte seg inhabil. 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Wenche Pettersen 

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. 



Saksliste til møtet i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget den 10.12.2013: 

Utvalgs- Innhold Lukket Arkiv-
saks nr saks nr 

PS 828/2013 Godkjenning av innkalling 

PS 829/2013 Godkjenning av saksliste 

PS 830/2013 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

PS 831/2013 Møteplan DSU - 2014 

PS 832/2013 Cathrine Erke og Kim-Erik Isaksen - Søknad om 2013/2566 
dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfiske 
med garn m.m. i Finnmark - Vinter 2014 

PS 833/2013 Deanu Såmeskuvvla v/Oskar Trosten - Søknad om 2013/2581 
dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfiske 
med garn m.m. i Finnmark - Vinter 2014 

PS 834/2013 Krister Høøk - Søknad om dispensasjon fra lov om 2013/2669 
motorferdsel i forbindelse med hundeløp - Vinter 2013 

PS 835/2013 Seppo, Jorunn og Sten Runar Sottinen - Søknad om 2013/2503 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med utmarksnæring/ garnfiske under isen, samt rype-
/revejakt - Vinter 2014 

PS 836/2013 Finn-Are Varsi og Kristoffer A. T. Johnsen - Søknad X 2013/2511 
om dispensasjon fra lov motorferdsel i forbindelse 
med garnfiske under isen - Vinter 2014 

PS 837/2013 Cathrine og Kim-Erik Isaksen - Søknad om 2013/2567 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med garnfiske under isen - vinteren 2014 

PS 838/2013 Deanu Sameskuvvla v/Oskar Trosten - Søknad om 2013/2579 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med undervisningsformål/garnfiske under isen -
Vinter 2014-2018 

PS 839/2013 Tor-Emil og Torstein Schanche - Søknad om 2013/2658 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med garnfiske under isen - vinter 2014 

PS 840/2013 Marit og Bjarne Johansen - Søknad om dispensasjon 2013/2691 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med 
utmarksnæring/garnfiske under isen, samt turisme -
Vinter 2014-2018 

PS 84112013 Thor Thrane - Søknad om dispensasjon fra lov om 2013/2487 
motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av hytte -
vinter 2014-2018 

PS 842/2013 Monika Anti - Søknad om dispensasjon fra lov om 2013/2488 
motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av hytte -
vinter 2014-2018 



PS 843/2013 Bjørnar Andersen - Søknad om dispensasjon fra lov 2013/2510 
om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av 
hytte - vintrene 2014-2016 

PS 844/2013 Magnus Munkebye - Søknad om dispensasjon fra lov 2013/2518 
om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av 
gamme - vinter 2014-2018 

PS 845/2013 Bjørn Munkebye - Søknad om dispensasjon fra lov om 2013/2519 
motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme 
- vinter 2014-2018 

PS 846/2013 Inge Ottar Sætrevik - Søknad om dispensasjon fra lov 2013/2576 
om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av 
hytte, samt transport av ved - Vinter 2014 

PS 847/2013 Tom Eirik Malin - Søknad om dispensasjon fra lov om 2013/2632 
motorferdsel i forbindelse med tilsyn av gamme -
Vinter 2014-2016 

PS 848/2013 Lillian og Stig Malin - Søknad om dispensasjon fra 2013/2633 
lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn av 
gamme - Vinter 2014-2016 

PS 849/2013 Gunhild og Henrik Ellefsen - Søknad om dispensasjon X 2013/2674 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn av 
hytte, samt transport av ved - Vinter 2014-2016 

PS 850/2013 Jan Harald Kokko - Søknad om dispensasjon fra lov 2013/2682 
om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme - Vinter 2014-2019 

PS 85112013 Rita Olsen Hilmasdatter - Søknad om dispensasjon fra 2013/2683 
lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn av 
gamme - Vinter 2014-2019 

PS 852/2013 Helena Orti og Torgrim Olsen - Søknad om 2013/2684 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med tilsyn og vedlikehold av gamme - vintrene 2014-
2019 

PS 853/2013 Tone Merete Orti Olsen - Søknad om dispensasjon fra 2013/2685 
lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme - vinter 2014-2019 

PS 854/2013 Sofie Saua Ravna - Søknad om dispensasjon fra lov 2013/2692 
om motorferdsel i forbindelse med tilsyn av gamme -
Vinter 2014-2015 

PS 855/2013 Per Ove Måsø - Søknad om dispensasjon fra lov om 2013/2634 
motorferdsel i forbindelse med omtransport av gompi 
- Vinter 2014 

PS 856/2013 Nils Henrik Måsø - Søknad om dispensasjon fra lov 2013/2635 
om motorferdsel i forbindelse med omtransport av 
gompi - Vinter 2014 

PS 857/2013 Marie Solveig Eriksen - Søknad om dispensasjon fra 2013/2649 
lov om motorferdsel i forbindelse med omtransport av 
gompi - Vinter 2014 



PS 858/2013 Wilhelm Trosten - Søknad om dispensasjon fra lov om 2013/2650 
motorferdsel i forbindelse med omtransport av gompi 
- Vinter 2014 

PS 859/2013 Viddas Sønn AS v/Per Andreas Holm - Søknad om 2013/2689 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med turisme - vinter 2013-2016 

PS 860/2013 Hilde og Asbjørn Dalsbø - Søknad om dispensasjon 2013/2490 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av 
utstyr og bagasje - Vinter 2014-2017 

PS 861/20 13 Håkon Larsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2013/2491 
motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og 
bagasje - Vinter 2014-2017 

PS 862/2013 Edvin og Knut Øyvind Johansen - Søknad om 2013/2663 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med transport av utstyr og bagasje - vinter 2014-2016 

PS 863/2013 Tana og Omegn v/Bjarne Johansen - Søknad om 2013/2681 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med merking av gammel postrute - Vinter 2014-2016 

PS 864/2013 Trygve Eriksen - Søknad om dispensasjon fra lov om X 2013/2675 
motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og 
bagasje - Vinter 2014-2016 

PS 865/2013 Alfred Eriksen - Søknad om dispensasjon fra lov om X 2013/2676 
motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og 
bagasje - Vinter 2014-2016 

PS 866/2013 Leif Jakobsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2013/2508 
motorferdsel til transport av utstyr og bagasje i 
forbindelse med isfiske - vinteren 2014 

PS 867/2013 Hjalmar Hansen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2013/2698 
motorferdsel i forbindelse med 
utmarksnæring/garnfiske under isen - Vinter 2014 

PS 868/2013 Referatsaker/Orienteringer 

RS 101/2013 Roy Arne Nilsen - Vedtak i søknad om dispensasjon 2013/24 10 
fra lov om motorferdsel - vinter 2013-2017 

RS 102/2013 Arne Lumme - Vedtak i søknad om dispensasjon fra 2013/2484 
lov om motorferdsel - Vinter 2013-2015 

RS 103/2013 Nils Ove Andersen - Ny behandling - Vedtak i søknad 2013/2454 
om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 
2014 

RS 104/2013 Margit Varsi og Nils A. Gaup - Vedtak i søknad om 2013/2514 
dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2013-
2018 

PS 869/2013 Vilho Guttonn - Søknad om dispensasjon fra lov om X 2013/2702 
motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og 
bagasje - Vinter 2014 



Tilleggssaksliste til møtet i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget den 10.12.2013 

PS 870/2013 Seidafjellet hytteforening v/Ketil Fredheim - Søknad 
om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med tråkking av skispor - Vinter 2014-2020 

PS 871/2013 Ketil Fredheim - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med transport til offentlig 
snøskuterløype - Vinter 2014 

2013/2705 

2013/2709 



Saksprotokoll saksnr. 828/2013 i Dispensasjonsutvalget - 10.12.2013 

Behandling 

Godkjenning av innkalling 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Innkalling godkjent 



Saksprotokoll saksnr. 829/2013 i Dispensasjonsutvalget - 10.12.2013 

Behandling 

Godkjenning av saksliste 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker: 

PS 870/2013 Seidafjellet hytteforening v/Ketil Fredheim - Søknad 
om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med tråkking av skispor - Vinter 2014-2020 

PS 87112013 Ketil Fredheim - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med transport til offentlig 
snøskuterløype- Vinter 2014 

2013/2705 

2013/2709 



Saksprotokoll saksnr. 830/2013 i Dispensasjonsutvalget - 10.12.2013 

Behandling 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Protokoll godkjent t idligere 



Saksprotokoll saksnr. 831/2013 i Dispensasjonsutvalget - 10.12.2013 

Behandling 

Møteplan DSU - 2014 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget holder møte 22. 1.2014, og på dette møtet vil resten av årets møter bli satt 
opp. 



Deanu gielda • Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 

Cathrine Erke og Kim-Erik Isaksen 
Skiippagurra 
9845 Tana 

Vår ref.: 2013/2566-1 Saksprotokoll i utvalget - 10.12.2013 

Melding om vedtak 

Dato: 10.12.2013 

Cathrine Erke og Kim-Erik Isaksen - 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. 832/2013 på møte i 
gamutvisnings- og dispensasjonsutvalget den 10.12.2013: 

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

1. 
Innsjø 
Slubbutjåvri (270) 

Tidsrom Garndøgn 
15.1.2014-4.5.2014 12 

Maskevidde 
29mm/22 ornf 

Avslag til Cagnajåvri (323) og Måhtejåvri (260), da antall garndøgn til disse vannene ble fordelt 
til andre søkere på møtet den 12.11.2013 

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

Det forJitsettes at flSket 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 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 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 . 

.. " .~ : ~ ::·. ": ·~· :. ·. ". ; : .. ::: ." ··.-·::· :". ·: ~.~ :r..,'.: ~"nin~~(t; 
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L 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalgets leder 

P~ladres~: 

R&lhusvcien 24 
9845 Tana 
E-post: postmonak@tana.konimune.no 

Besøksa.dresse: 
Rådhusveien 24 

www.ll!na.kominune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
OrG.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda ... Tana kommune 
Garnutvi snings- og dispensasjonsutva lget 

Deanu Såmeskuvvla v/Oskar Trosten 
Per Fokstadgeaidnu 60 

Melding om vedtak 

9845 Tana 

Vår ref.: 201312.581-1 Saksprotokoll i utValget - 10. !2.2013 Dato: 10.12.2013 

Deanu Såmeskuvvla v/Oskar Trosten - 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. 833/2013 på møte i 
garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget den 10. t 2.2013: 

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

1. 
Innsjø 
Lismajavri (72) 

Tidsrom 
1.1.2014-1.5.2014 

Garndøgn 
Frigarnsområde 

Maskevidde 
29mm/22omf 

NB! Det gjøres oppmerksom på garnforbudsområdet i området nordvest for to små holmer helt 
nord i Lisrnajåvri. 

2. 
3. 

Måskejåvri 
Linkunjåvri(240) 

1.1.2014-1.5.2014 20 
1.1.2014-1.5.2014 86 

29 mm/22omf 
29mm/22 omf 

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

Det forutsettes at flsket 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 oppmerk3om 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 fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommWlen. 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. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tnna 

· .·.::;;-::r-!·~~ :.;:,·-.·.~:: ; · '~·.:~ : ... ·.~- ,~:~~mun.&:'! 
: ·:·~.:: ::· :· .. :·.::. ... . " r".i:~l 

n 
Gamutvisnings- og d.ispensasjonsutValgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

E-post PoSlmott~twa.kommunc.no www.taoa.kommunc.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 S3 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Krister H65k 
Masjokdalen 
9845 Tana 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kop.i : 
Lel)Smaonen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 201312669-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 10.12.2013 Dato: 10.12.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 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 n~ motorkjøretøy i utmark for: 

Trekkhundklubben Davvin v/Krister Hook 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 10.12.2013-22.12.2013 Antall tur/retur: v/behov 

Fonnål: I forbindelse med tråkking av spor til hundeløp. 

Kjøretrase: I h.h.t. kart ved.1egg. 

Begrunnelse: Dispensasjoosutvalget 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. 

NB! Det forutsettes at det innhentes evt. grunneiers tillatelser. 

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. 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: 
RAdhusvelen 24 
9845 Tana 
E-post: poslmottak@Wla.kommune.no 

Besøksa.dresse: 
Rådhusveien 24 

www.tnna.kotnmunc.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
789253 09 

Bank: 
4910.12.71 160 
Org.nr.; 
943505.527 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Seppo, Jorunn og Sten RWlar Sottinen 
Alleknjarg 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vir n?f.: 201312503-3 Saksprotokoll i Dispcnsasjonsutvalget-10.12.2013 Dato: 10.12.2013 

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

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

Seppo, Jorunn og Sten Runar Sottinen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.2014-4.5.2014 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med utmarksnæring/garnfiske under isen, 
samt rype/revejakt. 

Kjøretrase: Alleknjarg- Skålvejåvri -Niilodædno ~ Suolojåvri, 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 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søkerne har fått innvilget garnutvisning, samt dokumentert 
utmarksinntekt. 

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 ffls ved henvendelse til kom1mm.en. 

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: 
RMhusvei(n 24 
9B4S Tana 
E-post postmottalc@tana.kommune.no 

~~~:~·:~;~,: ;,:~"·:~;; :~" .:::L/ ·.: ~:. :_;:,·,::i"·;t;~,;} 
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Besøksadresse: 
IUdhusveicn 24 

www.tana.k:ommunc.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
7892 53 09 

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



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Cathrine Erke og Kim-Erik Isaksen 
Skiippagurra 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 201312567-1 Saksprotokoll i Dlspcnsasjonsutvalget - I 0.12.2013 Dato: 10.12.2013 

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

Cathrine Erke og Kim-Erik Isaksen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 8.2.2014-4.5.2014 Antall tur/retur: Ved behov 

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

Kjøretrase i h.h.t. kart: 
Midterste Lavnjos til Slubbotjåvri, ca 600 meter fra åpen løype. 

Avslag til disse vannene, da søkerne ikke har garn utvisning dit: 
Fra Gurteluobbal langs Cagnajohka til Cagnajåvri og Cagnaluoppal. 
Vest for Gårpejohka over Laksjok til Måhtejåvri. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et s~rlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søkerne har fått innvilget gamutvisning til Slubbutjavri. 

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 f'as 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. 

f::,·;::, .. " ,·~~·· · ·-'· '. . Col' ~· · •• : ~. :::::·::;; :-::> 

'?; ; . : ., vald sen 

Garnutvisningsw og dispensasjonsutvalgets leder 

Post.a~resse: 
Råd husveien 3 
9845 Tana 
E11ost: postmottak@llllla.kommunc.no 

Beseksadrcsse: 
RMhusveicn 3 

www.tana.kommwte.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 S3 09 

Ban!\: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Dcanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi : 
Lensmannen i Tana 

Deanu Såmcskuvvla v/Oskar Trosten 
Per Fokstadgeaidnu 60 
9845 Tana Statens Naturnppsyn, Tema 

Vår 1ef.: 2013/2579-l Saksprolokoll i Dis11::nsasJ1)ns1nvalgcl - I O. l 2. ~O I :l l)nlCl: I 0.12 2013 

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

Med hjemmel i Nasjonal fo rskrift 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: 

Deanu Såmeskuvvla v/Oskar Trosten 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1. 1.2014-4.5.2014 Antall tur/retur: Ved behov 

NB! 1 Følgeskuter kan benyttes. 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med undervisningsformål/garnfiske under 
isen. 

Kjøretrase: 
fra Deanu Samcskuvvla - Lismajåvri (72) - Maskeluobbal - Maskejavri - Linkonjavri (240), i 
h.h .l. kart. 

Begrunnelse: Dispcnsasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et sa:rlig tilfelle det 
kan gis dispcnsas.ion til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfolds lovens §§ 8-12. Søker har fått innvilget gurnutvisning. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendt'S 
viu kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette bre \·ct er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp ti l å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatel sen må medbringes under kjøri ng og kan ikke overdras andre. før luren starter skal 
dato, kjørerute og. underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

··1•0,t11.dr~-- ·--- " ·- -
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Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensosjonsutvolget 

Kopi : Tor-Emil og Torstein Schanche 
Bakkeveien 6 
9845 Tana 

Le11smanne11 i Tana 
Sentens NaturoppS} n, !'ana 

\'Ar ref.: 20 1 3/265~- 1 Saksprotokoll i Dispensasjonsuivalget - 10. 12.2tll3 Daio· 1(1 12 20 13 

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

Med hjemmel i Nasjonal forslu'ift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse ti I a nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Tor-Emil og Torstein Schanche 

Kjøretøy: 2 stk. snøskuter Tidsrom: 1.1.2014-4.5.2014 Antall tur/retur: Ved behov 

Formal: Transport av utstyr og bagasje i forbi ndelse med garnfiske w1der isen. 

Kjøretrase i h.h.t. kart: 
1. Fra egen bolig i Båteng til loypestart for løype 3A v/E6 i Båteng, etter denne til Nåmm~jåvri 
(27 1). 
2. Fra løype 3 A (Båteng) der denne krysser Gærpejoh.ka, via Laclnaluoppal (285), derfra ti l loype 
2 A ved Gurtejavri. 
3. Fra løype 2 A (Sirma) ved høyde 349 via Cagnajavri til Stuon-a Goddctjavri (294). 

Begrunnelse: Dispcnsasjonsutvalgct anser det omsokte formalet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søkerne bar fått innvilget garnutvisning. 

Vedtaket kru1 påklages ett er reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkcsmrumen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uki:r fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til a sette opp klagi;n kan fas ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjoring og k.an ikke overdras andre. For turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift pafores på baksiden av denne dispensasjonen. 

?JZc æ~ 
jiå;ai~""~. 

dispensasjonsutvalgtts leder 
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ll~Jhusvcicn 3 Rådhusveien 3 ·16 400 :wo 4910 17. 71160 
9845 T;ma Tclda~s Org.nr. : 
E·pClSt: postmt•ttak@t:llm.kom11111nc.110 "\\ w 1am1 ~v11m1unr no 78 92 53 09 943.505 527 



Deanu gielda " Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Marit og Bjarne Johansen 
Gardak 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vlr rcf.: 201312691-1 Saksprotokoll i Dispcnsasjon~utvalgel- 10.12.2013 Dato: L0.12.2013 

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

Marit og·Bjanie Johansen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.2014-4.5.2014 Antall tur/retur: v/behov 

NB! Søkerne kan benytte 1 følgeskuter. Dispensasjonsutvalget gjør oppmerksom på at søkerne 
allerede har gyldig dispensasjon til hytte v/Dunkratt med varighet til 4.5.2016. Det gis kun 
dispensasjon for ett år til dette formålet. 

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

Kjøretrase: Fra løype 4 Hillagurra til Akkajåvri (229) og Kjækkajåvri, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formAlet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundslaiv 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 kommwien. 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: 
Rtdl111sveicn 24 
9845 Tana 

n 
Gamutvisnings- og dispe.nsasjonsutvalgets leder 

Bcsøl:sadresse: 
R6dhusveien 24 

E-post: postmottal<@tano.kommunc.no www.tanakommunc.no 

Tc:lcfon: 
46400 200 
Telefaks: 
789253 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
D ispensasjonsutvalget 

Kopi: ThorThrane 
Bahkijohknjarga 
9730 Karasjok 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 201312487-3 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 10.12.2013 Deto: 10.12.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2018 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av mo.torkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai t.988 § 5c, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

ThorThrane 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.20144.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 5 

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

Kjøretrase: Fra Alleknjarg etter kjøretrase til Uhca Jussavadda og videre til egen hytte, 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 
Naturmangfoldslovens§§ 8~12. Antall turer er redusert i h.h.t. dispensasjonsutvalgets 
praksis. 

Vedtaket kan påklag~ etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uk.er fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp ti.I å sette opp klagen kan tas ved henvendelse til konununen. 

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

Postlldresse: 
Radbusveien 24 
984STena 
E-posl: postmottak@tana.kommune.no 

. •, '· -... ": .. " ... " .... " 
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~~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

BesBkstdrcsse: 
R6dhusvcicn 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Tclc:f•ks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.li. 71160 
Org.nr.: 
943.SOS.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Monika Anti 
Bahkijohknjaiga 
9730 Karasjok 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

vai rct: 201312488·3 Saksp1otokoll i Dispe:nsasjOllsutvalget- I 0.12.20.l 3 Dato: 10.Ll.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2014-2018 

Med hjemme.I 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: 

Monika Anti 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.2014-4.5.2018 Ant.all tur/retur pr. år: 5 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med vedlikehold av Thranehytta. 

Kjøretrase: Fra Alleknjarg etter kjøretrase til Uhca Jussavadda og videre til Thranehytta. i h.b.t. 
kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis· dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6f09, og 
NaturI,Dangfoldslovens §§ 8-12. Søker har brukertillatelse til hytte. Antall turer er redusert 
i h.h.t. dispensasjonsutvalgets praksis. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefi.isten er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Næm1ere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommllllen. 

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 24 
9845 Tana 
E-post: poslmottak@tana.kommunc.no 

. . ..•. . 
····· '· 

en 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.t1111a.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Te!efak"S: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Bjørnar Andersen 
Meieriveien 4 
9845 Tana 

Vtrrcf.: 201312510-3 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - I 0.12.2013 Dato: 10.122013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2014-2016 

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: 

Bjørnar Andersen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.2014-4 .5.2016 Antall tur/retur pr. år: 5 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med vedlikehold av Thranehytta. 

Kjøretrase: Fra Alleknjarg etter kjøretrase til Ubca Jussavadda og videre til Thranehytta, i b.h.t. 
kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det om.søkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Sølmaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søker har brukertillatelse til hytte. Antall turer er redusert 
i b.h.t. dispensasjonsutvalgets praksis. 

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 eUer hjelp til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommunen. 

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

Postadresse: 
Rldhusveien !4 
9845 Tnna 
E·post: postmottak@Ullla.kommune.no 

• • • . ~ • .. • • • • l ,. • •• • ".".' ~· • . ~ :: .. 

· ·~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Bcs0ks8dr1.~e: 
R6dhusveiCtJ 24 

www.t1111a.kommunc.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12. 71160 
Org.or.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Magnus Munkebye 
Seid.av. 7 
9845 Tana 

Vår ref. : 2013/2518-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalgct -10.12.2013 Qalo: 10.12.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2014-2018 

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: 

1vfagnus?vfunkebye 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: Ll.2014M4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 5 

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

Kjøretrase: Fra åpen løype 5 Masjok - Spierkuvarri - gamme v/Giessaskaidi, 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 
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. 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 bak.siden av denne dispensasjonen. 

?ostaaresse: 
Rådhusveien 24 
984STana 
E-post: postmottak@t1111a.\.:ommwie.no 

• • •• • • • • • • > • • -· • • • ; -~ • ' ·: '. .. ~ • . :-: 

. 
. · ' 

e 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Bes0ksad1csse: 
RAdhusvcien 24 

www.tana.kommune.oo 

Telefon: 
~400 200 
Tclcfak.'l: 
78925309 

Bllllk: 
4910.12. 71160 
Org.nr.: 
943.SOS.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasj onsutvalget 

Bjørn Munkebye 
Seidav. 7 
9845 Tana 

VAr ref.: 2013f2519·1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 10. 12.2013 Dato: 10.12.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2014-2018 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
t 5. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Bjørn Munkebye 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.2014-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 5 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn 9g vedlikehold av gamme. 

Kjøretrase: Fra åpen løype 5 Masjok - Spierkuvarri - gamme v/Giessaskaidi, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig til.felle 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 kommWlen. 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 llll.derskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen . 

Postadresse: 
R!dhusveien 24 
9845 Taoa 
E-post: postm<>itak@tana.kommune.no 

. I • : ~ 

··.~ 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Besølcsadrcsse: 
Rklbusvcien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telcfak$: 
78 9253 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Inge Ottar Sætrevik 
Egnehjemsv. 22b 
9910 Bjørnevatn 

VAr ref.: 201312576·1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 10.12.2013 Dato: 10.12.2013 

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 vassdrag av 
15. mai 1988 §Se, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Inge Ottar Sætrevik 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 10.12.2013-4.5.2014 Antall tur/retur: 20 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med vedlikehold av hytte; samt transport av 
brensel. 

Kjøretrase: Fra parkeringsplass på Seidafjellet hyttefelt, etter etablert kjørespor til egen hytte, 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 
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. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

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

Postadresse: 
Rl\dbusveien 24 
9845 Tana 
E-post postruottak@tanaJ•ommune.no 

~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

BeSeks&dresse: 
Radhusvelen 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Tele fuks: 
7892 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Tom Eirik Malin 
Luossageaidnu 8 
9845 Tana 

Vår ref.: 2013/2632-1 

Kopi: 
Lensmannen I Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 10.12.2013 Deto: 10.122013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2014-2016 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk.av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 198'8 § 6, gis herved tillat.else til ånytte motorkjøretøy i utmark for: 

Tom Eirik Malin 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.2014-4.5.2016 Antall tur/retur pr. år: 5 

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

Kjøretrase: Fra Laksjohka langs løype 2B til Måsø's gamme v/elvesamløpet 
Laksjobka/Gårpejohka, videre til egen gamme v/Gurtejohka, 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 
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. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommwien. 

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

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: posbnottak@tanakommunc.no 

. ·." """.,~. , • ·.·. ~ \ ..,1-- " () 

åvald sen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besø\csadrc.sse: 
Rådhusveien 24 

wv.'W.tana.kommur.e.no 

Telefon: 
46400 200 
Tclcfllks: 
7892 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Lillian og Stig Malin 
Lismav. 26 
9845 Tana 

Vår ref.: 2013/2633-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Sakspro10lcoll i Dispensasjousutvalget-10. 12.2013 Dato: 10.12.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2014-2016 

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: 

Lillian og Stig Malin 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.2014-4.5.2016 Antall tur/retur pr. år: 15 

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

Kjøretrase: Fra Laksjohka langs løype 2B til Måsø's ganune v/elvesamløpet 
Laksjohka/Gårpejohka, videre til egen gamme v/Gurtejobka, 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 i-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kom1mmen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan tas ved henvendelse til kommunen. 

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

Postadresse: 
·Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.oo 

t· .. 

:.····~ 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse.: 
Ridhusveien 24 

www.tana.ko111munc;10 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
7892 53 09 

Banlc: 
4910.12.71 )(j() 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Di.spensasjonsutvalget 

Jan Harald Kokko 
Holmfjell 
9845 Tana 

var ref.: 201312632-1 Sak~1Jrotolcoll i Oispeosasjonsutvalgct-10.12.2013 Dato: 10.12.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2014-2019 

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

Jan Harald Kok.ka 

Søknaden avvises, da søker allerede har gyldig dispensasjon til samme formål med varighet til 
04.05.2014. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon 
til etter § 6. 

Ve-Otaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er~ 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. 

Postadrtsse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: poSlmottak@t:ma.kommune.no 

BesekSadresse: 
Ridhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 S3 09 

B8Illc: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensosjonsutvalget 

Rita Olsen Helmisdatter 
Holmfjell 
9845 Tana 

var ref.: 201312683-1 Saksprotokoll i Dispen$asjonsutvnlgct - I0.12.2013 Dato: 10.12.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2014-2019 

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

Rita Olsen Helmisdatter 

Søkn,aden avvises, da søker allerede har gyldig dispensasjon til samme formål med varighet til 
04.05.2014. 

Begrunnelse: Dispen~asjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon 
til etter § 6. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i fotvaltilingslovens kap. Vf 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. 

Postadresse: 
RAdhusveien 24 
9845 Tana 
E-post postmottak@tana.kommune.no 

~ 
Dispensasj onsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

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



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Helena Orti og Torgrim Olsen 
Leenastryket 
9700 Lakselv 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår rd:: 2013/i684-I Saks;>rotokoll i Dispcnsasjonsutvalgcl- 10.122013 Dllto: J0.12.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2018 

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: 

Helena Ort.i og Torgrim Olsen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.2014-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 8 

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

Kjøretrase: 
Fra Sirma til Bittusjavri videre over Guollejåvri, derfra videre rundt på norsiden av 
Miennacå1(k:a over Miennajåvrit til gammen, i h.h.t kart. 

Aslag fra Sinna til Njuorganjåvri, derfra på sørsiden av Hæs 'talos over vann 322 videre til 
gamme. 

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

Posladicssc: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmonak@Ulna.kommune.no 

. .. : ". · 

sen 
Dispensasjonsutvalgets ]eder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.7116-0 
Org.nr.: 
943.SOS.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Tone Merete Orti Olsen 
Leenastryket 
9700 Lakselv 

VAr ref.: 201312685-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispcns11Sjonsu1valge1 - I 0. 12.2013 Dato: IO.IZ.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- vinter 2014-2018 

Med hjemmel i Naajonal forskrift for bruk av mo1orkjørecøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Tone Merete Orti Olsen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.12014-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 2 

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

Kjø,:etrase: 
Fra Sirma til Bittusjavri videre over Guollejåvri, derfra videre nmdt på norsiden av 
MiennaCåk'ka over Miennajåvrit til gammen, i h.h.t kart. 

Aslag fra Sirma til Njuorganjavri, derfra på sørsiden av Hæs'talos overvann 322 videre til 
gamme. 

Begrunnelse: 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. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uk.er 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 tmder kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Posta.dresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tllllll 
E·post: postmot1ak@tana.kommunc:no 

: . . ~ ~ _, 

Beseksadrcssc; 
Ridhusveien 24 

www.tanakommunc.no 

" ' ' · .;.: • • 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
7892 53 09 

Bank: 
49!0.l;l.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda" Tana kommune 
DispensasjohSutvolget 

Sofie Saua Ravna 
Vestre Seida 
9845 Tana 

Vår tef.: 201312692-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

SaksprotokoU i Dispensll!joosutvalgc< - 10.12.2013 Dato: 10.12.20 13 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2015 

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

Sofie Saua Ravna 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.2.2014-4.5.2015 Antall tur/retur pr. år: 8 

Foi;mål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn av grurune. 

Kjøretrase: Fra egen bolig i Vestre Seida - opp Sieidajåkskaidi - Maskevarri - til gamme 
v/Luobbaljohka/Maskeluobbal, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalgct 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. 

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 ms 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: 
Radhusvelen 24 
9845 Tana 
E-post postmottak-@tana.kommune.no 

·· ···~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
R.adhusvcieo 24 

www.tana.kommunc.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78925309 

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



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

PerOveMåsø 

9826 Sinna 

Vår ref.: 2013/2634-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispeosasjonsutvalget - 10.11.2013 Dato: 10.12.2013 

Vedtak i søknad om dispen8asjon fra lov om motorferdsel-vinter 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: 

PerOveMåsø 

Kjøretøy: 2 snøskutere Tidsrom: 1.1 .2014-4 .5.2014 Antall tur/retur: 3 

Fonnål: Omtransport av gompi. 

Kjøretrase: Fra løype 2A Sirma, over Suolojå.vri, så til løype 2A ved Deavkkehanjohka, i h.h.t. 
kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Sølmaden er vurdert etter Rundskriv T ~/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 til å sette opp klagen kan & ved henvendelse til konununen. 

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

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E·post postmooak@lana.kommune.no 

. . . .~ 

· · · · ·~ 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Bcsøksad resse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommunc.no 

Telefon: 
46 400200 
Telefaks: 
7·g 925309 

BB1Jk: 
49!0.12.71160 
Org.nr.: 
943.S05.S27 



' 
l>eanu gielda - Tana kommune 
D ispensasjonsutvalget 

Nils Herrrik Måsø 

9826 Sinna 

Vår icf.: 201312635-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispcnsasjonsutvalget - I 0.12.2013 Dato: 10.12.2013 

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

Med ltjemmel 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: 

Nils Henrik Måsø 

Kjøretøy: 2 snøskutere Tidsrom: 1.1.2014-4.5.2014 Antall tur/retur: 3 

Fonnål: Omtransport av gompi. 

Kjøretrase: Fra løype 2A Sirma, over Suolojåvri, så til løype 2A ved Deavkkehanjobka, i h.h.t. 
kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Sø'°'aden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8wl2. 

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 klageadgan·g 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 . 

Pos1adresse: 
Rådhus veien 24 
9845 Tana 
E-post: postroottak@.tanakonununc.no 

. . .. ... 

Besøksad ressc: 
Ridhusveien 24 

www.tana .. kommune.no 

Telefon: 
~6400200 
Teleliks: 
78 92 53 OQ 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Marie Solveig Eriksen 

9826 Sinna 

VAr tcf.: 2013/2649·1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispaisasjoosutvalget- 10.12.2013 Dato: 10.12.2013 

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

Marie Solveig Eriksen 

Kjøretøy: 2 snøskutere Tidsrom: 1.1.2014-4.5.2014 Antall tur/retur: 3 

FonnåJ: Omtransport av gompi. 

Kjøre1rase: Fra løype 2A Sirma, over Suolojåvri, så til løype 2A ved Deavkkehanjohka, i h.h.t. 
kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalgct anser det omsøkte formålet som et særlig ti.lfelle 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 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: 
Rådhusveien 24 
9845 Tane 
E·pott postmottak@tan;i.kommunc.no 

•, . .. : ··.~·. . : . .' "" -·. 
0 

n 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besølcsadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.konununc.no 

Telefon: 
46400200 
Tckfaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910. 12.71160 
Ort.nr.: 
943 .S0.5.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Wilhelm Trosten 
Holmesund 
9845 Tana 

Vår ref.: 201312650-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutv3lget- I0.12.2013 Dato: 10.12.2013 

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

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

Wilhelm Trosten 

Kjøretøy: 2 snøskutere Tidsrom: 1.1.2014-4.5.2014 Antall tur/retur: 3 

Formål: Omtransport av gompi. 

Kjøretrase: Fra løype 2A Sirma. over Suolojåvri, så til løype 2A ved Deavkkebanjohka, i h.b.t. 
kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Sølmaden 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. 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 
datQ, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen . 

Postadresse: 
R6dhusveien 24 
9845Tana 
E-post: postmotlllk@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Ridhusveien 24 

www.wna.kommunc.no 

. . " ··.' . ·: .. :.: ·. :: . 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.7116-0 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Viddas sønn AS vi Per A. Holm 

9826 Sirma 

VAr ref: 201312689-1 Saksprotokoll i Dlspens:isjonsu!Valgel - 10.12.2013 Dato: l0.J2.l013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2013-2016 

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

Viddas sømt AS v/ Per A. Holm 

Søknaden avvises, da søker allerede har gyldig dispensasjon til ·samme fonnål med varighet til 
04.05.2016. 

Begrunnelse: l>ispensasjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon 
til etter § 6. 

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

Pos<adrcssc:: 
RldhU$vcion 24 
984S TM3 
E-post: postmouak@tana.kommune.no 

. ··~ 
D1spensaSJonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
R4dhusvc:icn 24 

WW\V.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 9253 09 

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



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Hilde og Asbjørn Dalsbø 
Smalfjordvann 
9845 Tana 

Vår re(: 201312490-1 Saksprotokoll i Oispcnsasjonsutvalget - 10.12.2013 Dato: 10.12.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2017 

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

HiJde og Asbjørn DaJsbø 

Søknaden avvises, da søkerne allerede har gyldig dispensasjon til samme fonnål med varighet til 
04.05.2014. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon 
til etter § 6. 

Vedtaket kan påkloges etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fy lkesmannen. 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. 

Postadresse:: 
Ridhusveien 24 
984STana 
E·post postmotU1k@tana.kommu11e.no 

sen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Bc:sokslljircssc: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda " Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Håkon Larsen 
Smalfjordvann 
9845 Tana 

VfJ/ ref. : 2013/2491-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensa.sjonsutvnlgct - I 0.12.2013 Dato: 10. 12.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2017 

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: 

Håkon Larsen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: l.l.2014-4.5.2017 Antall tur/retur pr. år: 20 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje. 

Kjøretrase: Fra egen bolig v/Smalfjordvann til løype 6B v/Holmevann, i h.h.t. kart. 

Begnmnelse: 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. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klage.fristen 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 ijøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse; 
Rådhusveien 24 
9845Tana 
E-post: postmottak@lana.l:ommune.no 

'. '+ • • : " • • :: "." .... ~".~. 
·· ... 

Bcsølcsadresse: 
Rådbusveien 2A 

www.taoa.kommunc.no 

Telefon: 
46 400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

B1111k: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.S05.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Edvin og Knut Øyvind Johansen 
Seida 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana. 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2013/2663-1 Sak:sproiokoll i Dispe11sasjnrwtvalget- 10.122013 Dato: 10.12.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2014-2016 

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

Edvin og Knut Øyvind Johansen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.2.2014-4.5.2016 Antall tur/retur pr. år: 20 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje. 

Kjøretrase: Fra egen hytte v/Smalfjordvann til løype 6B v/Holmevann, 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 
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. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan f°as ved henvendelse til kommlUlen. 

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

Postldn:sso: 
R.6dhu.sveie1124 
984STana 
E-post: postmottak@tana.kommunc.no 

, . " . - .. . .. . . . . ". . ,' .. ;.._" .... : .... '·. . 
.... 

·~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
R6dhusvcicn 24 

vrww.1an;i.kommunc.no 

Tclcfun: 
46400200 
Telefaks: 
78 9253 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensosjonsutvalget 

Tana og omegn v/Bjarne Johansen 
Gardak 
9845 Tana 

Vit ref.; 2()13/2681-1 Sllksprotokoll i Dispe11sasjonsutvalgct - 10.12.2013 Dato: 10.12.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorf~rdsel-vinter 2014-2016 

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

Tana og omegn v/Bjarne Johansen 

SØknaden avslås. 

Begrunnelse: Dispeosasjonsutva.lget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon 
til etter § 6. 

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. 

Posusdn:ssc: 
Rådhusveien 24 
9845 Tan:i 
E-post postmonak@tanakommune.no 

Bcs11ksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

' .. ,". " 

Telefon: 
46400200 
Telefaks; 
78 92 53 09 

Ban le: 
49!0.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispe.nsasjonsutvalget 

Leif Jakobsen 
Fjelbmagiednu 22 
9845 Tana 

Vår ref.: 2013/2508-3 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalgct - I O. l2.2013 Dato: 10.12.2013 

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

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

Leif Jakobsen 

Søknaden avslås, da det i h.h~t. rundskriv T-1/96 ikke· kan gis dispensasjon til isfiske. Søknad om 
transport av utstyr til gamme kan behandles på nytt dersom søker har brukererklæring til 
gammen. 

Begrunnelse: Dispcnsasjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon 
til etter § 6. 

Vedtaket kan på.klages etter reglene i forvaltningslove.ns 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 ti l å sette opp klagen kan tls ved henvendelse til kommunen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
984STana 
.E-post: pos1mottak@tana.kornmunc.110 

sen 
Dispensasjoosutvalgets leder 

Beseksadrtssc: 
R6dhusveien 24 

W\1tw.tnna.ko111mune.no 

Telefon: 
46 400200 
Telefaks: 
7892 53 09 

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



PS 867 /2013 Hjalmar Hansen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring/garnfiske under isen -
Vinter 2014 

Saksprotokoll saksnr. i Dispensasjonsutvalget - 10.12.2013 

Behandling 

Hjalmar Hansen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med 
utmarksnæring/garnfiske under isen - Vinter 2014 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Saken utsettes da Håvald Hansen og Marit Hildonen erklærte seg inhabil. 



PS 868/2013 Referatsaker/Orienteringer 

Saksprotokoll saksnr. i Dispensasjonsutvalget - 10.12.2013 

Behandling 

Referatsaker/orienteringer 

RS l 0112013 Roy Arne Nilsen - Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -
Vinter 2013-2017 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Tatt til orientering 

RS l 02/2013 Arne Lumme - Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -
Vinter 2013-2015 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Tatt til orientering 

RS 103/2013 Nils Ove Andersen-Ny behandling- Vedtak i søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel - Vinter 2014 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Tatt til orientering 



RS 104/2013 Margit Varsi og Nils A. Gaup - Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel - Vinter 2014 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Tatt til orientering 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Roy Arne Nilsen 
Hvistendalsgt. 30 
9800 Vadsø 

Vår fe(: 201312410-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispens11~jonsutvalgel - 12.11.2013 Dato: 18.112013 

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 § Se, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Roy An}e Nilsen 

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

Formål: I forbindelse med transport av utstyr, bagasje og brensel til egen hytte, samt materiale. i 
forbindelse med vedlikeholdsarbeid. 

Kjøretrase i h.h.t. kart: 
1. Fra parkeringsplass på Seidafjell hyttefelt til egen hytte. 
2. Fra egen.hytte til løype 9 Tanaelva ett~r etablert snøscooterspor_ 

Begrunnelse: Dispcnsasjonsutvalgct anser det omsølctc formålet som et særlig tilfelle det 
knn gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T -6/09, og 
Naturmangfolds}Qvcns §§ 8-12. Dispensasjonen gis under forutsetning av at det innhentes 
tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres over privat eiendom-

Vedtak.~t kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen . K !ngcfristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til§. sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

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

Postadre$$C: 
Rådhusvel en 3 
98~5 T811a 
E-rost postmottnkf!!'ta11;1.k111mn1111c.no 

Bcsoks;idrcssc: 
RAdhusveien 3 

www.uina.kommune.no 

Tclcfo11: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org,nr.: 
943.SOS.527 



ArneLumme 
Polmak 
9845 Tana 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Ytere(: 201312434-1 Sak.sprotoko!I i Dispensasjons11tvalget - !2.11.2013 Dato: 18.11.2013 

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

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: 

AmeLwnme 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 18.11.2013-4.5.2015 Antall tur/retur pr. år: 4 

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

Kjøretrase: Fra Polmak. etter etablert kjørespor langs Vuoppejohka til Skidalen, derfra til Ingrid 
Hildonens gamme, 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 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket kan påk.lages 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 klageadgarig eller hjelp 1il 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: 
Rådhusveien 3 
9845 Tana 
E·post: postmottak@tona.kommune.no 

:: . _·,. -~::··il·.\.·.·.·· :::';;·::; 
, ... .. ,.,"· ··-~ 

: a;;> 

. ·L:~ 
t..-iflåval · ansen 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Besllksadrcsse: 
Radllusveicn 3 

v.ww.ta:,a.kommune.no 

Telefon; 
46400 200 
Tclefnks: 
78 92 53 09 

8111k: 
491D.12.71160 
Org.nr.; 
943.SOS.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Nils Ove Andersen 
Holmesund 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref. : 201312454-3 Saksprotokoll i Dispcnsasjonsutvalgcc - I 0.12.2013 Dato: 27. I 1.2013 

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 vassdrag av 
15. mai I 988 §Sd, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Nils Ove Andersen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 27.11.2013-4.5.2014 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med utmarksnæring/garnfiske under isen og 
snarefangst. 

Kjøretrase i h.h.t. kart: 
Fra løype 14 Allcknjarg til Laktajåvri 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 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. Søker har fått innvilget garnutvisning. Søker har levert 
kart med inntegnet kjørerute. 

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, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tlllla.kommune.no 

Håvald Hansen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Re.søksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana..kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Tele faks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda -Tana kommune 
Dispensasjonsutva lget 

Margit V arsi og Nils A. Gaup 
Tufteveien 3 
9840 Varangerbotn 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn. Tana 

Vlr ref.: 201312514-1 Saksprotokoll i Dispeuwjonsutvalgct-12.10.2013 Dato: 27. I 1.2013 

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

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

Margit V arsi og Nils A. Gaup 

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

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

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

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. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i fo!Yaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. 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 tillatel~en må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

PQstadressc: 
Rådhusveien 24 
9845Toua 
E-post: postmottalc@tana.kommunc.oo 

~.') ·~-<":.:·.~ ~ ~~~.~~·.:>·.: :.: "I 7.~:::·;~. ~~;~~r:~ t;-;r:_.:~1:·, 
." ..... : . . :.:· " :~: >·:~.:.- ~.';'' :.:::;~· 

L;:;..:;;:; ·fa:;.::i fu,-
Håvald Hansen 

Dispensasjonsu~~ets leder 
lGc~c:\\.Jl.. \ -c:: TI.e( .1:LJ:; rv 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana .. kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
.943.SOS.521 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Seidafjellet hytteforening v/Ketil Fredheim 
Bergstien 3 3 
9800 Vadsø 

Vår ref.: 201312705-1 Saksp1otokoll i Oispcnsasjonsutv&Jgi:t- I 0.12.2013 Dato: 10.12.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2020 

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

Seidafjellet hytteforening v/Ketil Fredheim 

Søknaden avvises, da søkeren allerede har gyldig dispensasjon til samme formål med varighet til 
4.5.2014. 

Begrunnelse: Dispeosasjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon 
til etter § 6. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. IUagefristen 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. 

l'osad rcssc: 
Ridhus,·eicn 24 
9845 Tuna 
E-post: poslmoltak@lana.kommunc.no 

U-
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tsna"kommunc.no 

Telefon: 
46 400200 
Telefaks: 
7&9253 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda-Tana kommune 
Dispensasjonsutvolget 

Ketil Fredheim 
Bergstien 33 
9800Vadsø 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 201312709-1 Saksprntokoll i Dispc.nsasjonsutvalget- l 0.12.2013 Dato: 10.12.2013 

V ed tak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 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 ånytte motorkjøretøy i utmark for: 

Ketil Fredheim og Ann Monica Markussen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 10.12.2013-4.5.2014 Antall tur/retur: 11 

Fonnål: Transport til offentlig løype fra egen hytte. 

Kjøretrase: Fra egen hytte på Seidafjellet til løype 9 på Tanaelva> 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 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Det må foreligge grunneiers tillatelse dersom kjøring skal 
foregå over privat eiendom. 

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, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postnd.rcssc: 
R.ldh\1$Veien 24 
984STana 
E-post: postmottak@t81l8:kommune.oo 

Besøksadresse: 
Ridbusveien 24 

www.tana.kommunc.no 

Telefon: 
464-00 200 
Telefaks: 
789253 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr. : 
943.505.527 


