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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget
Møtested: Møterom2 Tana Rådhus
Dato: 03.06.2014
Tidspunkt: 10:00 – 11:45

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

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

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer

Merknader
Ingen varamedlemmer for Karen Inga Vars (V) og Torill Klogh (AP) kunne møte.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Frode Gundersen Sekretær
Svein-Ottar Helander Leder utviklingsavd.
Ida Martine S. Nilsen Konsulent Møtte i PS 28/2014
Anne Fløgstad Smeland Miljørådgiver Møtte i PS 29/2014
Merete Sabbasen Helander Landbruksrådgiver Møtte i PS 31-46/2014

Underskrift:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ulf Ballo
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 25/2014 Godkjenning av innkalling
PS 26/2014 Godkjenning av saksliste

PS 27/2014 Godkjenning av protokoll fra 01.04.2014
PS 28/2014 Klage på vedtak av 01.04.14, saksnr. 14/2014 - videre 

oppfølging av forurensningssak ved gbnr. 10/48 
(trehaug)

2011/1695

PS 29/2014 Forskrift om skuterløyper i Tana kommune: søknad til 
Fylkesmannen om forskriftsendring.

2013/2319

PS 30/2014 Cecilie Hansen - søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet - søknad om tilskudd til 
utdanning/tilleggsnæring i landbruket.

2014/126

PS 31/2014 Marie Jelti - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet - Melkekvote

2014/1106

PS 32/2014 Markus Heiberg -Søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet - Melkekvote

2014/1022

PS 33/2014 Stine M Jelti - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet - Melkekvote

2014/1105

PS 34/2014 Tormod Nilsen - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet -Melkekvote

2014/1103

PS 35/2014 Mari Trosten og Sven Andersen - Søknad om støtte 
fra primærnæringsfondet - Melkekvote

2014/1102

PS 36/2014 Harald Persen - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet - Melkekvote

2014/1101

PS 37/2014 Navet Doallu - Søknad om støtte fra 
prmærnæringsfond - Nydyrking

2014/1104

PS 38/2014 Per A. Holm - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet - Nydyrking

2014/1235

PS 39/2014 Nils Arvid Guttorm -Søknad om støtte fra 
primærnæringsfond - Nydyrking

2014/392

PS 40/2014 Gjermund Skøien Varsi - søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet - kjøp av gård

2013/2814

PS 41/2014 Bård Mathisen - søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet - kjøp av gård

2014/933

PS 42/2014 Esther Utsi - søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet - kjøp av gård

2013/1252

PS 43/2014 Leif Erik Varsi - søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet - kjøp av gård

2014/1035

PS 44/2014 Tor-Ørjan Store - Søknad om støtte fra Tana 
primærnæringsfond

2014/1114
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PS 45/2014 John Olav Guttorm - Søknad om tilskudd fra Tana 
primærnæringsfond

2014/1109

PS 46/2014 Referatsaker/Orienteringer - MLU 030614 2014/179
RS 15/2014 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for 

region 8 den 21.03.2014
2014/91

RS 16/2014 Tilsagn på søknad om tilskudd til vilttiltak 2014 -
Tana kommune - Migrasjon, populasjonsutvikling og 
forvaltningsformål

2014/158

RS 17/2014 Finansiering av interkommunale skadefellingslag for 
rovvilt

2008/1699

RS 18/2014 Oversendelse av referat fra bestandsplanmøtene for 
elgstammen i Tana/Varanger

2010/1983

RS 19/2014 Barentshavfondet - Et middel til frigjøring av 
fiskeriene og til å skape velstandsvekst i nord

2014/926

PS 25/2014 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 25/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 03.06.2014 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.

Mearrádus
Gohččun dohkkehuvvo.

PS 26/2014 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 26/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 03.06.2014 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:
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Saksliste godkjennes med følgende tillegg referatsak:

RS 19/2014 Barentshavfondet - Et middel til frigjøring av fiskeriene og til å skape 
velstandsvekst i nord

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tillegg referatsak:

RS 19/2014 Barentshavfondet - Et middel til frigjøring av fiskeriene og til å skape 
velstandsvekst i nord

PS 27/2014 Godkjenning av protokoll fra 01.04.2014

Saksprotokoll saksnr. 24/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 03.06.2014 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:

Protokoll fra 01.04.2014 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 01.04.2014 godkjennes.

Mearrádus
01.04.2014 beavdegirji dohkkehuvvo.
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PS 28/2014 Klage på vedtak av 01.04.14, saksnr. 14/2014 - videre oppfølging 
av forurensningssak ved gbnr. 10/48 (trehaug)

Saksprotokoll saksnr. 28/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 03.06.2014 

Behandling
Helge Samuelsen (H) stilte spørsmål omkring habilitet. Leder Ulf Ballo orienterte at det er gjort 
en habilitetsvurdering i saken i et tidligere møte der Samuelsen ble erklært som habil. Det er 
ikke nødvendig å foreta en ny vurdering. 

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

Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) opprettholder sitt vedtak av 01.04.2014, saksnr. 
14/2014. Klagen oversendes Fylkesmannen i Finnmark for behandling.

Det påminnes om at ansvarlig forurenser må etterfølge pålegget selv om det foregår 
klagebehandling. Pålegg om opprydding ved gbnr. 10/48 i Båteng av 26.10.2012 er dermed 
fortsatt aktivt og gjeldende.

Begrunnelse:
MLU kan ikke finne at det er anført momenter i klagen som betinger omgjøring av sitt vedtak av 
01.04.2014, saksnr. 14/2014.

Biras-, eanadoallo- ja meahcástanlávdegoddi (MLU) doalaha mearrádusas 
01.04.2014, áššenr. 14/2014. Guoddalus lágiduvvo Finnmárkku Fylkkamánnái loahpalaš
meannudeapmái.

Muittuhat ahte nuoskkideami ovddasvástideaddji ferte čuovvut gáibádusa vaikko vel
guoddalusášši lea ođđa meannudeamis. Danne lea čorgengáibádus, mii mearriduvvui
26.10.2012 ja mii guoská opmodahkii gbnr. 10/48 Fanasgiettis, ain fámus.

Vuođustus:
MLU ii oainne ahte guoddalusas leat ovdanboatan ákkat mat dagahit ahte ferte rievdadit 
mearrádusas dahkkon 01.04.2014, áššenr. 14/2014.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) opprettholder sitt vedtak av 01.04.2014, saksnr. 
14/2014. Klagen oversendes Fylkesmannen i Finnmark for behandling.

Det påminnes om at ansvarlig forurenser må etterfølge pålegget selv om det foregår 
klagebehandling. Pålegg om opprydding ved gbnr. 10/48 i Båteng av 26.10.2012 er dermed 
fortsatt aktivt og gjeldende.
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Begrunnelse:
MLU kan ikke finne at det er anført momenter i klagen som betinger omgjøring av sitt vedtak av 
01.04.2014, saksnr. 14/2014.

Mearrádus
Biras-, eanadoallo- ja meahcástanlávdegoddi (MLU) doalaha mearrádusas 
01.04.2014, áššenr. 14/2014. Guoddalus lágiduvvo Finnmárkku Fylkkamánnái loahpalaš
meannudeapmái.

Muittuhat ahte nuoskkideami ovddasvástideaddji ferte čuovvut gáibádusa vaikko vel
guoddalusášši lea ođđa meannudeamis. Danne lea čorgengáibádus, mii mearriduvvui
26.10.2012 ja mii guoská opmodahkii gbnr. 10/48 Fanasgiettis, ain fámus.

Vuođustus:
MLU ii oainne ahte guoddalusas leat ovdanboatan ákkat mat dagahit ahte ferte rievdadit 
mearrádusas dahkkon 01.04.2014, áššenr. 14/2014.

PS 29/2014 Forskrift om skuterløyper i Tana kommune: søknad til 
Fylkesmannen om forskriftsendring.

Saksprotokoll saksnr. 29/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 03.06.2014 

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

1. Tana kommune søker Fylkesmannen i Finnmark om endringer i gjeldende Forskrift om 
snøskuterløyper, Deanu gielda - Tana kommune, Finnmark (FOR 2013-01-23 nr. 48) 
(endringer i gjeldende forskrift er merket med fet skrifttype/forklaringer er gitt i kursiv). 
Løyper hvor det ikke er endringer i forhold til dagens forskrift er ikke tatt med nedenfor. 

Løype 2A: Sirbmá-Bajimuš Lavdnjušjávri

Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over 
E6- opp jordbruksveien- over Njuorggánjávri- nordvestover nord for høyde 355-nordover 
langs skoggrensa- over Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til 
Gurtejávri nordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover 
til Gaskamuš Lavdnjušjávri- Bajimuš Lavdnjušjávri (gjeldende trase).

Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over 
E6- opp jordbruksveien- over Urraoaivi og Gáritoaivvit- langs bekkedrag til 
Juvrritjàvri- over Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til Gurtejávri-
nordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover til 
Gaskamuš Lavdnušjávri-Bajimuš Lavdnušjávri (alternativ trasé/omstikkingsløype).

Løype 3A (Båteng- Gurteluobbal)
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Fra Tanaelva ved Ámmonsátku, over eiendom 10/26 og 10/1/30, krysser hovedveien og 
kjører langs sti/traktorspor over Erkkeoaivi- Erkkeláddut- nord for Erkkejávrit etter 
etablert spor- nordvestover over Láddelašjávrrit- over Gárčojávri-nordvestover til løypa
møter traktorvegen- etter traktorveg- sør for Sáttomiellevuovdi – nordvest til Gukhesjávri 
og til krysningspunkt med løype 3 C ved Gárppejohka- over Gárppejohka til Soavveljávri-
over høyde 244 og 267 ved Oađašanalaš- langs og over Gurtejohka- til løype 2A ved 
Gurteluoppal.

Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis)
Fra Tanaelva opp Masjokelva- under brua rv 98- opp fra elva til snuplass på Nordnesvegen 
videre langs Masjokvegen til enden av vegen- sørover ved høyde 215- vestover på 
nordsiden av Spierkovárri- sørover i dalbunnen til kraftlinjen- etter kraftlinja til 
Duolbajávri- nordvestover til Bovčča-Geassájávri- vest til Geassájávri (Sommervann)- sør 
for Luomenjárga-rett linje til høyde 248- krysser Juggidája 500 meter sør for 
Čieggaluobbalat (215)- til Čieggajohka og langs denne til sørenden av Mohkeluobbalat-
vestover mellom høydene 295 og 294- over til Njukčajávri (Svanevann)- sørvest til 
kraftlinja- etter kraftlinja til kommunegrensen ved Stuorra Ilis.

Løype 7 (Ifjordfjellet):
Fra Storelva til kommunegrense Gamvik.

Løype 9 (Tanaelva)
Tanaelva fra munningen til kommunegrense Karasjok.
Avstikker fra Tanaelva nord for Tana bru ved kommunalt renseanlegg til parkeringsplass 
ved Tana hotel/campingplass.
Avstikker fra Tanaelva sør for Tana bru ved Sieddajohka- over E6- til Tana
hotel/campingsplass.

Løype 10 B (Riidoveai- Geresjávri)
Deler av løype 10 A utgår og slås sammen med 10 BØ: 
Fra parkeringsplass ved rv 890 vest for Riidovei bru- over Čammájohjávrrit- felles trasé 
med 13 B i 1,4 km- vestover nord for Loamoaivi- sørover langs Mielkeveaijohka- videre 
sørover langs Čammájohka- opp til Geresjávri på vestsida av bekken. Avstikker 
Mielkeveaijohka til Mielkeveaijávri.

Løype 10 A (Čámmájohka- Hearrágorsa)
Resterende deler av løype 10 A slås sammen med løype 13 i Austertana: 
Fra utløp av Čammájohka- langs fjordbunnen til Bil og Maskin- felles trasé med 13 B 
til Hánájohka- videre østover til Hearrágorsa.  

Løype 10 C i gjeldende forskrift utgår

Løype 13 (Luftjok- Boatka)
Fra Tanalelva via Søndre Luftjok til Goikejohka- Luftjokdalen- Boatka. 

Løype 13 B (Austertana- Stjernevatn- Berlevåg grense):
Fra Bil og maskin i Austertana- Øvre Leirpollen- krysser E6 ved Enok Smelror- over
Julelva- langs gammelriksvei til Gakcajohka-langs sperregjerde til kryss høyspentlinje-
langs høyspentlinja ca 2 km og deretter i nordøstlig retning opp Čammájohkdalen til løype 
10 A vest for Čammájohjávrrit. Løypa har felles trasé med 10 A til Čammájohjávrrit, 
deretter langs Riiduveaijávrrit under Hagŋalančearru til rv 890- krysser rv 890- til 
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Fáhccabealjohka via Guorruláttu (Tørrvatnet) og over Nástejávri (Stjernevann) mot 
kommunegrensen til Berlevåg kommune.

Løype 14 (Alleknjarg- Skálvejávri)
Alleknajrg over Seibos (høyde 296)- ned til Savetjávri og videre til Skálvejávri 
(eksisterende trasé).

Alleknajarg- langs bekkedrag sør for Jussávađđa- Suoidnoaivi- Savetjávri- og videre til
Skálvejávri (alternativ trasé/omstikkingsløype).

Det vises til høringsdokument og sakspapirer for begrunnelse av endringsforslagene, 
inkludert vurderinger etter naturmangfoldsloven for hvert enkelt nye traséforslag. Nye 
traséer er foreslått utifra en helhetlig vurdering av kravene i naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
Forslaget omfatter i all hovedsakelig mindre endringer på eksisterende løypenett. Det legges 
til grunn at forslaget ikke øker belastningen på økosystemet, blant annet ved at antall 
løypekilometer ikke økes og at det ikke legges nye løyper i inngrepsfrie områder. 

2. Eksisterende Arctic trail løype gjennom Hanadalen fra Søndre Luftjok til Austertana utgår 
(løype 13). Ny forbindelse til Båtsfjord og Berlevåg blir løype 12 via Harrevann. 

3. Parkeringsplass ved løypestart i Båteng (Ámmonluohkka) utredes nærmere. Midler til 
tiltaket settes av i budsjettet for 2015. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
1. Tana kommune søker Fylkesmannen i Finnmark om endringer i gjeldende Forskrift om 

snøskuterløyper, Deanu gielda - Tana kommune, Finnmark (FOR 2013-01-23 nr. 48) 
(endringer i gjeldende forskrift er merket med fet skrifttype/forklaringer er gitt i kursiv). 
Løyper hvor det ikke er endringer i forhold til dagens forskrift er ikke tatt med nedenfor. 

Løype 2A: Sirbmá-Bajimuš Lavdnjušjávri

Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over 
E6- opp jordbruksveien- over Njuorggánjávri- nordvestover nord for høyde 355-nordover 
langs skoggrensa- over Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til 
Gurtejávri nordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover 
til Gaskamuš Lavdnjušjávri- Bajimuš Lavdnjušjávri (gjeldende trase).

Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over 
E6- opp jordbruksveien- over Urraoaivi og Gáritoaivvit- langs bekkedrag til 
Juvrritjàvri- over Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til Gurtejávri-
nordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover til 
Gaskamuš Lavdnušjávri-Bajimuš Lavdnušjávri (alternativ trasé/omstikkingsløype).

Løype 3A (Båteng- Gurteluobbal)
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Fra Tanaelva ved Ámmonsátku, over eiendom 10/26 og 10/1/30, krysser hovedveien og 
kjører langs sti/traktorspor over Erkkeoaivi- Erkkeláddut- nord for Erkkejávrit etter 
etablert spor- nordvestover over Láddelašjávrrit- over Gárčojávri-nordvestover til løypa
møter traktorvegen- etter traktorveg- sør for Sáttomiellevuovdi – nordvest til Gukhesjávri 
og til krysningspunkt med løype 3 C ved Gárppejohka- over Gárppejohka til Soavveljávri-
over høyde 244 og 267 ved Oađašanalaš- langs og over Gurtejohka- til løype 2A ved 
Gurteluoppal.

Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis)
Fra Tanaelva opp Masjokelva- under brua rv 98- opp fra elva til snuplass på Nordnesvegen 
videre langs Masjokvegen til enden av vegen- sørover ved høyde 215- vestover på 
nordsiden av Spierkovárri- sørover i dalbunnen til kraftlinjen- etter kraftlinja til 
Duolbajávri- nordvestover til Bovčča-Geassájávri- vest til Geassájávri (Sommervann)- sør 
for Luomenjárga-rett linje til høyde 248- krysser Juggidája 500 meter sør for 
Čieggaluobbalat (215)- til Čieggajohka og langs denne til sørenden av Mohkeluobbalat-
vestover mellom høydene 295 og 294- over til Njukčajávri (Svanevann)- sørvest til 
kraftlinja- etter kraftlinja til kommunegrensen ved Stuorra Ilis.

Løype 7 (Ifjordfjellet):
Fra Storelva til kommunegrense Gamvik.

Løype 9 (Tanaelva)
Tanaelva fra munningen til kommunegrense Karasjok.
Avstikker fra Tanaelva nord for Tana bru ved kommunalt renseanlegg til parkeringsplass 
ved Tana hotel/campingplass.
Avstikker fra Tanaelva sør for Tana bru ved Sieddajohka- over E6- til Tana
hotel/campingsplass.

Løype 10 B (Riidoveai- Geresjávri)
Deler av løype 10 A utgår og slås sammen med 10 BØ: 
Fra parkeringsplass ved rv 890 vest for Riidovei bru- over Čammájohjávrrit- felles trasé 
med 13 B i 1,4 km- vestover nord for Loamoaivi- sørover langs Mielkeveaijohka- videre 
sørover langs Čammájohka- opp til Geresjávri på vestsida av bekken. Avstikker 
Mielkeveaijohka til Mielkeveaijávri.

Løype 10 A (Čámmájohka- Hearrágorsa)
Resterende deler av løype 10 A slås sammen med løype 13 i Austertana: 
Fra utløp av Čammájohka- langs fjordbunnen til Bil og Maskin- felles trasé med 13 B 
til Hánájohka- videre østover til Hearrágorsa.  

Løype 10 C i gjeldende forskrift utgår

Løype 13 (Luftjok- Boatka)
Fra Tanalelva via Søndre Luftjok til Goikejohka- Luftjokdalen- Boatka. 

Løype 13 B (Austertana- Stjernevatn- Berlevåg grense):
Fra Bil og maskin i Austertana- Øvre Leirpollen- krysser E6 ved Enok Smelror- over
Julelva- langs gammelriksvei til Gakcajohka-langs sperregjerde til kryss høyspentlinje-
langs høyspentlinja ca 2 km og deretter i nordøstlig retning opp Čammájohkdalen til løype 
10 A vest for Čammájohjávrrit. Løypa har felles trasé med 10 A til Čammájohjávrrit, 
deretter langs Riiduveaijávrrit under Hagŋalančearru til rv 890- krysser rv 890- til 
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Fáhccabealjohka via Guorruláttu (Tørrvatnet) og over Nástejávri (Stjernevann) mot 
kommunegrensen til Berlevåg kommune.

Løype 14 (Alleknjarg- Skálvejávri)
Alleknajrg over Seibos (høyde 296)- ned til Savetjávri og videre til Skálvejávri 
(eksisterende trasé).

Alleknajarg- langs bekkedrag sør for Jussávađđa- Suoidnoaivi- Savetjávri- og videre til
Skálvejávri (alternativ trasé/omstikkingsløype).

Det vises til høringsdokument og sakspapirer for begrunnelse av endringsforslagene, 
inkludert vurderinger etter naturmangfoldsloven for hvert enkelt nye traséforslag. Nye 
traséer er foreslått utifra en helhetlig vurdering av kravene i naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
Forslaget omfatter i all hovedsakelig mindre endringer på eksisterende løypenett. Det legges 
til grunn at forslaget ikke øker belastningen på økosystemet, blant annet ved at antall 
løypekilometer ikke økes og at det ikke legges nye løyper i inngrepsfrie områder. 

2. Eksisterende Arctic trail løype gjennom Hanadalen fra Søndre Luftjok til Austertana utgår 
(løype 13). Ny forbindelse til Båtsfjord og Berlevåg blir løype 12 via Harrevann. 

3. Parkeringsplass ved løypestart i Båteng (Ámmonluohkka) utredes nærmere. Midler til 
tiltaket settes av i budsjettet for 2015. 

PS 30/2014 Cecilie Hansen - søknad om støtte fra primærnæringsfondet -
søknad om tilskudd til utdanning/tilleggsnæring i landbruket.

Saksprotokoll saksnr. 30/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 03.06.2014 

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

Søknad om tilskudd til utgifter ved utdanning/kurs avslås. 

Begrunnelse:
Tiltaket oppfyller ikke retningslinjene for tilskudd til tilleggsnæringer. 
Det kan ikke gis tilskudd til kompetanseheving og utdanning for etablering av tilleggsnæringer. 
Det kan kun gis til oppstart.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Søknad om tilskudd til utgifter ved utdanning/kurs avslås. 

Begrunnelse:
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Tiltaket oppfyller ikke retningslinjene for tilskudd til tilleggsnæringer. 
Det kan ikke gis tilskudd til kompetanseheving og utdanning for etablering av tilleggsnæringer. 
Det kan kun gis til oppstart.

PS 31/2014 Marie Jelti - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet -
Melkekvote

Saksprotokoll saksnr. 31/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 03.06.2014 

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

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås

Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til kjøp av 
melkekvote.

Doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii hilgojuvvo.

Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås

Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til kjøp av 
melkekvote.

Mearrádus
Doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii hilgojuvvo.

Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii.
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PS 32/2014 Markus Heiberg -Søknad om støtte fra primærnæringsfondet -
Melkekvote

Saksprotokoll saksnr. 32/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 03.06.2014 

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

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås

Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til kjøp av 
melkekvote.

Doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii hilgojuvvo.

Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås

Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til kjøp av 
melkekvote.

Mearrádus
Doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii hilgojuvvo.

Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii.

PS 33/2014 Stine M Jelti - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet -
Melkekvote

Saksprotokoll saksnr. 33/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 03.06.2014 

Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
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På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til kjøp av 
melkekvote.

Doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii hilgojuvvo.

Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til kjøp av 
melkekvote.

Mearrádus
Doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii hilgojuvvo.

Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii.

PS 34/2014 Tormod Nilsen - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet -
Melkekvote

Saksprotokoll saksnr. 34/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 03.06.2014 

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

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås

Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til kjøp av 
melkekvote.

Mearrádus
Doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii hilgojuvvo.

Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii.
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Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås

Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til kjøp av 
melkekvote.

Doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii hilgojuvvo.

Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii.

PS 35/2014 Mari Trosten og Sven Andersen - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet - Melkekvote

Saksprotokoll saksnr. 35/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 03.06.2014 

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

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås

Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til kjøp av 
melkekvote.

Doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii hilgojuvvo.

Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås
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Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til kjøp av 
melkekvote.

Mearrádus
Doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii hilgojuvvo.

Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii.

PS 36/2014 Harald Persen - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet -
Melkekvote

Saksprotokoll saksnr. 36/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 03.06.2014 

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

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås

Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til kjøp av 
melkekvote.

Doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii hilgojuvvo.

Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås

Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til kjøp av 
melkekvote.

Mearrádus
Doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii hilgojuvvo.
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Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš mielkeeari oastimii.

PS 37/2014 Navet Doallu - Søknad om støtte fra prmærnæringsfond -
Nydyrking

Saksprotokoll saksnr. 37/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 03.06.2014 

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

Søknad om støtte til nydyrking avslås

Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til nydyrking.

Doarjjaohcamuš ođđagilvimii hilgojuvvo

Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš ođđagilvimii.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Søknad om støtte til nydyrking avslås

Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til nydyrking.

Mearrádus
Doarjjaohcamuš ođđagilvimii hilgojuvvo

Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš ođđagilvimii.
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PS 38/2014 Per A. Holm - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet -
Nydyrking

Saksprotokoll saksnr. 38/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 03.06.2014 

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

Søknad om støtte til nydyrking avslås

Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til nydyrking.

Doarjjaohcamuš ođđagilvimii hilgojuvvo

Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš ođđagilvimii.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Søknad om støtte til nydyrking avslås

Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til nydyrking.

Mearrádus
Doarjjaohcamuš ođđagilvimii hilgojuvvo

Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš ođđagilvimii.

PS 39/2014 Nils Arvid Guttorm -Søknad om støtte fra primærnæringsfond -
Nydyrking

Saksprotokoll saksnr. 39/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 03.06.2014 

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

Søknad om støtte til nydyrking avslås
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Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til nydyrking.

Doarjjaohcamuš ođđagilvimii hilgojuvvo

Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš ođđagilvimii.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Søknad om støtte til nydyrking avslås

Begrunnelse:
På grunn av mange søknader og begrensede midler avslås søknad om støtte til nydyrking.

Mearrádus
Doarjjaohcamuš ođđagilvimii hilgojuvvo

Vuođustus:
Ollu ohcamušaid ja ruhtameari geažil hilgojuvvo doarjjaohcamuš ođđagilvimii.

PS 40/2014 Gjermund Skøien Varsi - søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet - kjøp av gård

Saksprotokoll saksnr. 40/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 03.06.2014 

Behandling
May Britt Tobiassen (SfP/NSR) ba utvalget vurdere hennes habilitet da søker er sønn av hennes 
fetter. Tobiassen fratrådte. Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget erklærte med 3 mot 1 stemme 
Tobiassen som inhabil i saken, jf. forvaltningsloven § 6 andre ledd (særegne forhold).

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

Søknad om støtte til kjøp av gård innvilges med 10 %, kr. 145 000,- fra primærnæringsfondet. 

Begrunnelse
Tiltaket er i tråd med formål for primærnæringsfondet. Det øker rekruttering og sikrer fortsatt 
drift på gården ved generasjonsskifte.
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Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Søknad om støtte til kjøp av gård innvilges med 10 %, kr. 145 000,- fra primærnæringsfondet. 

Begrunnelse
Tiltaket er i tråd med formål for primærnæringsfondet. Det øker rekruttering og sikrer fortsatt 
drift på gården ved generasjonsskifte.

PS 41/2014 Bård Mathisen - søknad om støtte fra primærnæringsfondet -
kjøp av gård

Saksprotokoll saksnr. 41/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 03.06.2014 

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

Søknad om støtte til kjøp av gård innvilges med 10 %, kr. 81 500,- fra primærnæringsfondet. 

Begrunnelse
Tiltaket er i tråd med formål for primærnæringsfondet. Det øker rekruttering og sikrer fortsatt 
drift på gården ved generasjonsskifte.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Søknad om støtte til kjøp av gård innvilges med 10 %, kr. 81 500,- fra primærnæringsfondet. 

Begrunnelse
Tiltaket er i tråd med formål for primærnæringsfondet. Det øker rekruttering og sikrer fortsatt 
drift på gården ved generasjonsskifte.
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PS 42/2014 Esther Utsi - søknad om støtte fra primærnæringsfondet - kjøp av 
gård

Saksprotokoll saksnr. 42/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 03.06.2014 

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

Søknad om støtte fra primærnæringsfondet til kjøp av gård avslås. 

Begrunnelse
Søker oppfyller ikke kravene til gårdsdrift ihht. ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i 
jordbruket”.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Søknad om støtte fra primærnæringsfondet til kjøp av gård avslås. 

Begrunnelse
Søker oppfyller ikke kravene til gårdsdrift ihht. ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i 
jordbruket”.

PS 43/2014 Leif Erik Varsi - søknad om støtte fra primærnæringsfondet -
kjøp av gård

Saksprotokoll saksnr. 43/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 03.06.2014 

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

Søknad om støtte til kjøp av gård innvilges med 10 %, kr. 110 000,- fra primærnæringsfondet. 

Begrunnelse
Tiltaket er i tråd med formål for primærnæringsfondet. Det øker rekruttering, og sikrer fortsatt 
drift av dyrehold på gården ved generasjonsskifte.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Søknad om støtte til kjøp av gård innvilges med 10 %, kr. 110 000,- fra primærnæringsfondet. 

Begrunnelse
Tiltaket er i tråd med formål for primærnæringsfondet. Det øker rekruttering, og sikrer fortsatt 
drift av dyrehold på gården ved generasjonsskifte.

PS 44/2014 Tor-Ørjan Store - Søknad om støtte fra Tana primærnæringsfond

Saksprotokoll saksnr. 44/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 03.06.2014 

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

Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Tor-Ørjan Store for 
investering i brukt fiskefartøy.

1. Tilskudd inntil kr 40.000,-.
2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr 565.000,-.
3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 

utbetaling fra primærnæringsfondet.

Støtten gis som bagatellmessig støtte etter EØS-avtalen om offentlig støtte og etter forskrift om 
unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Tor-Ørjan Store for 
investering i brukt fiskefartøy.

1. Tilskudd inntil kr 40.000,-.
4. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr 565.000,-.
5. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 

utbetaling fra primærnæringsfondet.

Støtten gis som bagatellmessig støtte etter EØS-avtalen om offentlig støtte og etter forskrift om 
unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte.
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PS 45/2014 John Olav Guttorm - Søknad om tilskudd fra Tana 
primærnæringsfond

Saksprotokoll saksnr. 45/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 03.06.2014 

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

Søknad fra John Olav Guttorm om støtte til kjøp av fiskefartøy avlås. 

Begrunnelse:
I følge retningslinjene kan det ikke gis støtte til andre gangs kjøp av fiskebåt før det har gått fem 
år. Søkeren fikk tilskudd til fiskefartøykjøp i 2010, dvs. for fire år siden. Det er således ikke gått 
fem år siden forrige tilskudd fra primærnæringsfondet. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Søknad fra John Olav Guttorm om støtte til kjøp av fiskefartøy avlås. 

Begrunnelse:
I følge retningslinjene kan det ikke gis støtte til andre gangs kjøp av fiskebåt før det har gått fem 
år. Søkeren fikk tilskudd til fiskefartøykjøp i 2010, dvs. for fire år siden. Det er således ikke gått 
fem år siden forrige tilskudd fra primærnæringsfondet. 

PS 46/2014 Referatsaker/Orienteringer - MLU 030614

Saksprotokoll saksnr. 46/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 03.06.2014 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker: 

RS 15/2014 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 
21.03.2014

RS 16/2014 Tilsagn på søknad om tilskudd til vilttiltak 2014 - Tana kommune -
Migrasjon, populasjonsutvikling og forvaltningsformål

RS 17/2014 Finansiering av interkommunale skadefellingslag for rovvilt

RS 18/2014 Oversendelse av referat fra bestandsplanmøtene for elgstammen i 
Tana/Varanger

RS 19/2014 Barentshavfondet - Et middel til frigjøring av fiskeriene og til å skape 
velstandsvekst i nord
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Referatsakene tas til orientering.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Referatsakene tas til orientering.

RS 15/2014 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 
21.03.2014

RS 16/2014 Tilsagn på søknad om tilskudd til vilttiltak 2014 - Tana kommune 
- Migrasjon, populasjonsutvikling og forvaltningsformål

RS 17/2014 Finansiering av interkommunale skadefellingslag for rovvilt

RS 18/2014 Oversendelse av referat fra bestandsplanmøtene for elgstammen i 
Tana/Varanger

RS 19/2014 Barentshavfondet - Et middel til frigjøring av fiskeriene og til å 
skape velstandsvekst i nord


