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Deanu gielda - Tana kommune 
Utviklingsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 24 Rådhusveien 24 +47 46 40 02 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527

Kommunene Berlevåg, Karasjok og Gamvik

(se adresseliste)

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2011/2145 Anne Fløgstad Smeland, tlf.: 46400264 18.07.2014

Invitasjon til høringsmøte for Tana vannområde: Forvaltningsplan for 
vannregion Finnmark og grensekryssende vassdrag (2016-2021).

Det vises til det pågående samarbeidet i prosjektet ”Tana vannområde (2013-2015)”. 

Finnmark fylkeskommune har sendt på høring et utkast til forvaltningsplan for vannregion 
Finnmark og grensekryssende vassdrag. Høringsperioden er 1.juli- 31. desember 2014. 
Høringsforslaget er basert bla.på innspill fra vannområdet gjennom en tiltaksanalyse som ble 
ferdigstilt i 2013. 

Styringsgruppen for vannområdet har med bakgrunn i dette bestemt at høstens møte i 
vannområdeutvalget (VOU) skal gjennomføres som et høringsmøte den 11.september 2014. 
Opplegget er av 1 dags varighet med mulighet for overnatting. På høringsmøtet vil 
hovedproblemstillingene i det lokale planarbeidet presenteres av berørte sektormyndigheter. 
Dagen avsluttes med et gruppearbeid hvor innspill til planutkast og videre utfordringer belyses. 
Høringsmøtet skal være et møtested for politikere, administrasjon, frivillige organisasjoner, 
grunneiere, rettighetshavere og lokale bedrifter som er opptatt av miljøtilstanden i våre vassdrag, 
innsjøer og kystvann. 

Det er avsatt midler gjennom prosjektet til å dekke reise- og oppholdsutgifter for inntil 5 
deltakere fra hver kommune (politikere/administrasjon). De enkelte kommunene deltar i 
styringsgruppen med 1 politiker. Vi oppfordrer med dette til en bredere politisk deltakelse på 
høringsmøtet, slik at flere av kommunens politikere/administrativt ansatte får innblikk i 
vannområdet arbeid. 

Programmet (se vedlagt utkast) er fra kl.11-17. Vi kommer til å arrangere en middag på Elva 
hotell kl. 19 samme dag for de som overnatter. Målgruppe for denne middagen er primært 
deltakere fra kommunene. 
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Vi ber om samlet påmelding fra den enkelte kommune innen den 25. august.
Vennligst bruk vedlagte påmeldingsskjema, som returneres til prosjektleder per e-post 
(anne.smeland@tana.kommune.no). 

Det vil bli sendt ut en egen invitasjon til de øvrige målgruppene for høringsmøtet. 

Med hilsen

Svein-Ottar Helander
Avdelingsleder

Anne Fløgstad Smeland
Prosjektleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Adresseliste (sendes per e-post)
Karasjok kommune : postmottak@karasjok.kommune.no
Berlevåg kommune: postmottak@berlevag.kommune.no
Gamvik kommune: postmottak@gamvik.kommune.no



PÅMELDINGSSKJEMA, HØRINGSMØTE FOR TANA VANNOMRÅDE (REGIONAL 
VANNFORVALTNINGSPLAN). TORSDAG 11. SEPTEMBER 2014. 

Organisasjon: ____________________________________________________

Navn på deltaker 1: _____________________________________________________

Deltar på: Ja (kryss av)
Lunsj kl. 11
Overnatting (Elva hotel), torsdag 11- fre. 12*

Navn på deltaker 2: _____________________________________________________

Deltar på: Ja (kryss av)
Lunsj kl. 11
Overnatting (Elva hotel), torsdag 11- fre. 12*

Navn på deltaker 3: _______________________________________________________

Deltar på: Ja (kryss av)
Lunsj kl. 11
Overnatting (Elva hotel), torsdag 11- fre. 12*

Navn på deltaker 4: _________________________________________________________

Deltar på: Ja (kryss av)
Lunsj kl. 11
Overnatting (Elva hotel), torsdag 11- fre. 12*

Navn på deltaker 5: __________________________________________________________

Deltar på: Ja (kryss av)
Lunsj kl. 11
Overnatting (Elva hotel), torsdag 11- fre. 12*

*Overnatting gjelder kun deltakere som ikke bor i Tana. Dekkes av vannområdet kun etter særskilt 
avtale. 
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RAMMER FOR MØTE I VANNOMRÅDEUTVALGET, TANA VANNOMRÅDE- HØSTEN 2014 HØRINGSMØTE:
REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN

Tidspunkt:

Torsdag 11. september 2014.

Formål: Høringsinnspill- regional vannforvaltningsplan

Målgruppe: Kommunene (politikere og administrasjon) i kommunene Tana-Karasjok-Berlevåg og Gamvik, 
frivillige organisasjoner lokalt og regionalt, grunneiere, fiskeforvaltning, rettighetshavere og lokale bedrifter.

FORELØPIG PROGRAM: 

Kl. 11:00  Lunsj

Kl.  11:30  Velkommen og oppstart av høringsmøte. 

Kl. 11: 40  Forvaltningsplan for vannregion Finnmark (2016-2021): Presentasjon av høringsutkast 
(hovedutfordringer og prioriterte tiltak), v/Kerry Maria Agustsson, Finnmark fylkeskommune.

Kl. 12:30. Tema: Fysiske inngrep: 

 Presentasjon av problemstillinger, v/Anne F. Smeland (prosjektleder, vannområdet)

 Eksempel: Vandringshindre for fisk: utført arbeid og utfordringer videre (Statens vegvesen?) (30 min)

 Pause

Kl. 13: 15. Tema: Forurensning til vann.

 Presentasjon av problemstillinger, v/Anne F. Smeland (prosjektleder, Tana vannområde)

 Eksempel: Utførte tiltak og utfordringer videre med hensyn til bla. avløp, forurenset sjøbunn, 
forsøpling og annen forurensning, v/ Fylkesmannen i Finnmark (?) (30 min)

 Pause

Kl. 14: 15. Tema: Biologiske påvirkninger på fisk: 

 Presentasjon av problemstillinger, v/Anne F. Smeland (prosjektleder, Tana vannområde)

 Forebyggende arbeid for å hindre spredning av fiskesykdommer (innlegg ved Mattilsynet)(30 min). 

Kl. 15: 15- 16:30.  Gruppearbeid

 Introduksjon (15 min). 
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 Gruppearbeid ved vandring mellom temabord (15 min per bord)

16:45- 17:00. Oppsummering
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Finnmarkseiendommen
Finnmårkkuopmodat

Tana kommune W
Rådhusveien 3
9845 Tana

ENDRING/JUSTERING AV JAKTFELTGRENSER

Finnmarkseiendommen Finnmårkkuopmodat (FeFo) tilbyr i 2014 elgjakt i ca. 280 ulike
jaktfelt. Grensene for disse feltene har fungert i mange år og er godt innarbeidet. FeFo har
som et viktig prinsipp at jaktfeltene skal være mest mulig stabile over tid. Dette betyr at det
skal tungtveiende grunner til for å endre grensene.

FeFo har tidligere signalisert at eventuelle grensejusteringer primært skal gjennomføres i
forbindelse med bestandsplanrullering, det vil si hvert fjerde år. Ny bestandsplan skal være
klar fra våren 2015. FeFo tar sikte på å få avklart alle grensejusteringer i god tid før arbeidet
med ny bestandsplan intensiveres, det vil si innen utgangen av september 2014.

FeFo ser helst at endringsforslag fremmes gjennom en brukerforening eller av kommunen.
FeFo vil prioritere endring av uhensiktsmessige grenser, samt endringsforslag som kan bidra
til å øke jakttilbudet. FeFo nevner i den sammenheng at grunnprinsippene for kvotefordeling,
som nylig ble vedtatt etter Storvilthøringen 2013-14, kan innebære at enkelte kommuner
må øke jakttilbudet før sesongen 2015.

Endringsforslag sendes med post til Finnmarkseiendommen, Postuttak, 9509 ALTA,
eventuelt med e-post til post@fefo.no. Fristen for å fremme endringsforslag er 1. august
2014. Forslag skal inneholde både kartskisse med inntegnet endringsforslag, og en
begrunnelse for hvorfor endringen bør gjøres.

FeFo har allerede mottatt endringsforslag fra Karasjok EJF (som allerede er innarbeidet til
årets jakt) og fra Kautokeino EJF.

Med hilsen

Einar 3. Asbjørnsen/sign.
leder - utmark

Anders Aarthun Ims /sign.
Utmarksforvalter

. postfefo.no
f k 1.-kf I www.fefo.no II
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Etablering av laksesenter i Deatnu/Tana
Jeg har fått opplyst om en email av TF-direktør Hans Erik Varsi sendt Tana 

kommune om etablering av laksesenteret ved Tana bru. Meg bekjent har verken TF-

forvaltningen eller kommunestyret gjort vedtak om hvor senteret skal plasseres. 

På vegne av ČálliidLágádus/ForfatternesForlag inviterer jeg TF/DG og Deanu 

gielda/Tana kommune til et samarbeid. Laksesenteret trenger ikke å være ved 

Deanušaldi/Tana bru, men kan plasseres i Fanasgieddi/Båteng. Vi i forlagshuset i 

Fanasgieddi/Båteng har det som skal til for å starte laksesenteret: En unik utstilling 

om laksefisket og den elvesamiske kulturen er på plass (100 kvadratmeter), pluss 

kontorlokaler for 2-3 personer, felles kjøkken og konferanserom, unik kilde- og 

litteratursamling om Tanavassdraget (bibliotek). I nærheten av bygda er det også 

samiske offerplasser, bl.a. Luossaipmil (“lakseguden”) ved Guoika (Storfossen 

Camping), som forlaget har laget en brosjyre om. (Man trenger vel ikke å gå over 

bekken for å hente vann).

Redaktørene og faglitterære forfattere i forlaget har ekspertise på 

laksefiskekulturen i Tanavassdraget, og de fleste er trespråklige, to er firespråklige. 

Denne ekspertisen kan det nye laksesenteret dra nytte av. 

Litt om utstillingen: Buođđu (LuossaLaksSalmon)
I forlagetshuset i Fanasgieddi/Båteng har ČálliidLágádus/ForfatternesForlag satt 

opp en unik utstilling om laksefisket og den elevsamiske kulturen i Tanavassdraget

(som Várjjat Sámi Musea har laget) . Utstillingen heter Buođđu som betyr 

laksestengsel på norsk. Utstillingen formidler vassdragets viktige rolle i samisk fortid 

og nåtid. Dette formidles via tekster, bilder og film (isgang i Geavŋŋis/Storfossen; 

stengselfiske; laks filmet med undervannskamera på finsk side; ofring til 

“lakseguden” mm.). 

Temaer: 

• Laksens biologi 

• De fysiske forholdene i vassdraget 

• Laksefiskemetoder 

• Transport på elva 

• Den samiske religionen – noaidevuohta
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* Engelske “lakselorder”

* Poesi om laksefiskekulturen

* Stedsnavn som beskriver selve elva

* Samisk stjernehimmel mm.

Joik om laksen 

Laksen, den sterke og kostbare fisk 

svømmer langs bunnen. 

Den ville fulgt Tanaelva gjennom jordkloden 

hvis løpet hadde gått der. 

På nytt går den helt til kildene, 

blir svart og slutter helt å spise. 

Vender på nytt nedover dit den kom fra, 

til det vide havet, 

der det er mange laks. 

På nytt blir den like blank 

som den var før, 

når den kommer tilbake 

til sitt eget hav. 

Der får den sild å spise, 

blir feit igjen, 

og ser likedan ut som tidligere. 

Denne joiketeksten er en gjendiktning av “Luosa juoigan”, som er nedtegnet i Otto 

Donners bok ”Lappalaisia lauluja” som kom ut i Helsingfors i 1876. (I utstillingen på 

tre språk: samisk, norsk og engelsk).

Joiketeksten forteller i en særdeles konsentrert form om hvilken stilling laksen 

har hatt (og har) i det samiske samfunnet i Tanavassdraget. Tanavassdraget er 

kjerneområdet for den elvesamiske kulturen i Finnmark, og vassdraget skjærer 

gjennom tre samiske kommuner: Deatnu/Tana og Kárášjohka/Karasjok på norsk side 

og Ohcejohka/Utsjok i Finland. I vassdraget bor det omlag 7000 mennesker, og i 

grensestrekningen bor de fleste samisktalende som på en eller annen måte er 

tilknyttet denne unike elvesamiske laksefiskekulturen. Her utøves bl.a. den 
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tradisjonelle fiskemetoden buođđun. Ordet og metoden buođđun har samisk-

ugriske røtter, og metoden har lange tradisjoner i vassdraget. Det unike er at de 

viktigste garnfiskemetodene i vassdraget er atskillig eldre en reindriften i Finnmark,

og fremdeles utøves etter samme prinsipp som i tidligere tider. 

Og sentralt her, midt i dette samiskspråklige grenselandet ligger forlagshuset 

i Fanasgieddi med sin fagekspertise på laksefisketradisjoner og elvesamisk kultur.

Ved vassdraget er laksefisket og samekulturen så nært knyttet til hverandre at 

det på en rekke områder har nedfelt seg i den åndelige og materielle kulturen. Blant 

annet dreier det seg om hellige steder (offerplasser/sieidier) hvor det ble ofret for 

god fiskelykke, og sagn og fortellinger om laksefiskets betydning i elva. Dessuten er 

det massevis av stedsnavn og uttrykk som beskriver selve elva (tatt med i

utstillingen).

For at kunnskap skal tas vare på, utvikles og bringes videre til senere 

generasjoner, er det nødvendig at språket har presise ord og uttrykk. Slike ord og 

uttrykk – begreper – i samisk er utviklet gjennom lang tids erfaring i felles arbeid 

med å utnytte naturens muligheter til livberging. Spesielle ord og uttrykk, som hører 

til arbeid og yrke, kaller vi fagspråk. Ordene i et fagspråk må ha et nøyaktig bestemt 

innhold. Det vitenskapelige språket innenfor ulike områder er for eksempel et typisk 

fagspråk. Elvesamenes ord og uttrykksmåter innenfor laksefisket ligner på et 

vitenskapelig språk, både når det gjelder ordrikdom og nøyaktighet. Dette er 

beskrevet i Trond Are Antis avhandling: Buođđu, Universitetet i Tromsø (som 

kommer ut i løpet av høsten 2014),  og i Aage Solbakks bok: Joddu, ČálliidLágádus 

2003.

Aage Solnakk



MLU-rapport 2014
ver 01.sept.

Saksnr Sakstekst Ferdig Vedtakets hovedpunkter Saksbehandlers kommentar/oppfølging Ansv.

1 Godkjenning av innkalling ja FG

2 Godkjenning av saksliste ja flere tilleggsaker FG

3 Godkjenning av protokoll fra 03.12.2013 ja FG

4

Klage på vedtak av 03.12.2013, saksnr. 68/2013 - oppfølging av pålegg 

om opprydding av farlig avfall ved gbnr. 10/48 i Båteng ja som foreslått IN

5

Bevilgning av midler fra viltfondet: Forprosjektt- migrasjon, 

populasjonsutvikling og forvaltningsmål hos elg i Finnmark. Ja som foreslått Avventer avklaring om finansiering fra øvrige aktører. AS

6

Rammer for arbeid med endringer til forskrift om skuterløyper i Tana 

kommune, 2014. Beg som foreslått med et tilleggspunkt og navn på "kjentfolk" Høringsdokument ferdig i henhold til tidsplan. Se egen sak. AS

7 Protokoll fra møtet i rovviltnemnda i region 8 den 9.1.2014 til orienteirng

7 Referatsaker/Orienteringer - MLU 040214 nei Innmelding av ny sak til neste MLU-møte - Båtgrense masjokelva AS

7 Angående fem kilometerssonen i Finnmark til orienteirng

7

SV: Rapportering/ Regnskap på FKT midler tildelt Sør-varanger 

kommune adm fellingslag og   aktiviteter fellingslag 2013 til orienteirng

7 Interkommunalt skadefellingslag - Finansiering for 2014 til orienteirng

7

Utvidet virketid for Skadefellingstillatelse 1 jerv Reinbeitedistrikt 

(RBD) 9 29.12.2013 - 6.1.2014, Vestertana, til 7. - 14.1 .2014 til orienteirng

7

Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 

18.12.2013 til orienteirng

7 Regnskap for bruken av viltfondet i 2013. til orienteirng

7

Verdiskapning av lokal mat med grunnlag i høsting av 

utmarksprodukter i Tana til orienteirng

7 Avgjørelse av klage på kommunen sitt vedtak om tvangsmulkt til orienteirng

7

Utsendelse av protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 

18.12.2013 til orienteirng

7

Skadefellingstillatelse 1 jerv Reinbeitedistrikt (RBD) 9 - 29.12.2013 - 

6.1.2014, Vestertana til orienteirng

8 Søknad om tilskudd fra Tana primærnæringsfond - Geir Morten Ervik ja Saken utsatt til neste MLU-møte må meldes opp på nytt FE

9 Saker til FeFos møte i Tana i februar ja MLU kom med flere ønske på saker til FeFo møte

Leder Ulf Ballo og nestleder Ansgar Aslakksen deltok i møtet med FeFo på 

ordførers kontor SOH

10 Samorganisering og administrasjon av skadefellingslag Ja fellesforslag vedtatt Vedtaket er ekspedert SOH

11 Godkjenning av innkalling ja FG

12 Godkjenning av saksliste ja en tilleggssak FG

13 Godkjenning av protokoll fra 04.02.2014 ja FG

14 Videre oppfølging av forurensningssak ved gbnr. 10/48 - trehaug ja som foreslått IN

15

Sluttrapport for "Tiltaksplan for siktrydding langs vei i Tana kommune 

(2012-13)" Ja. fellesforslag vedtatt. Anne Smeland er ny saksansvarlig.Nytt prosjekt under planlegging. AS

16

Høring. Forslag til endring i forskrift av 04.02.2011 nr. 119 om lokal 

forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget. Ja som foreslått til KST 10.4.14 AS

17

Høring av forslag til endringer i forskrift om skuterløyper, Tana 

kommune. beg som foreslått med tillegg AS

18

Orienteringssak. Ny hjorteviltforskrift og ny bestandsplan for elg i 

Finnmark (2015-2019). Ja til orientering. AS

19 Søknad om tilskudd fra Tana primærnæringsfond - Geir Morten Ervik ja som foreslått, avslag vedtatt 3 mot 1 FE

20 Primærnæringsfond - Fiskebåt - Aleksander Lyngberg ja som foreslått, avslag FE

21 Dalut AS - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet ja som foreslått, tilsagn 70 000 U.off FE

22

Tana Fisk og Sjøfarmer AS - Søknad om støtte og omdisponering av 

tidligere innvilget støtte ja som foreslått, tilsagn 28 000 U.off FE

23 Referatsaker/Orienteringer - MLU 010414 FG

23

RS12 Brev fra Tana kommune om høring - forskrift om lokal forvaltning 

av fisk og fisket i Tanavassdraget til orientering
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MLU-rapport 2014
ver 01.sept.

Saksnr Sakstekst Ferdig Vedtakets hovedpunkter Saksbehandlers kommentar/oppfølging Ansv.

23

RS13 Svar - Rapport i forbindelse med bevilgede midler til 

utsiktsrydding 201 til orientering

23 RS14 SMIL tiltaksstrategi 2014 til orientering

24 Samarbeidsavtale medllom Tana kommune og Tana videregående skole MLU anbfaler at kommunen inngår en samarbeidsavtale Gjennomført møte mellom MLU leder, rådmann, Frans og rektor ved Tvgs SOH

25 Godkjenning av innkalling ja

26 Godkjenning av saksliste ja en tilleggsak, rs

27 Godkjenning av protokoll fra 01.04.2014 ja

28

Klage på vedtak av 01.04.14, saksnr. 14/2014 - videre oppfølging av 

forurensningssak ved gbnr. 10/48 (trehaug) ja som foreslått Oversendt til Fylkesmannen med kopi av vedtak til Hjalmar Hansen IN

29

Forskrift om skuterløyper i Tana kommune: søknad til Fylkesmannen 

om forskriftsendring. Beg som foreslått Til KST 12.06.14 AS

30

Cecilie Hansen - søknad om støtte fra primærnæringsfondet - søknad 

om tilskudd til utdanning/tilleggsnæring i landbruket. ja som foreslått TN

31 Marie Jelti - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - Melkekvote Ja som foreslått Vedtak utsendt 13.6.2014 MSH

32

Markus Heiberg -Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - 

Melkekvote Ja som foreslått Vedtak sendt 13.6.2014 MSH

33 Stine M Jelti - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - Melkekvote Ja som foreslått Vedtak sendt 13.6.2014 MSH

34

Tormod Nilsen - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet -

Melkekvote Ja som foreslått Vedtak sendt 13.6.2014 MSH

35

Mari Trosten og Sven Andersen - Søknad om støtte fra 

primærnæringsfondet - Melkekvote Ja som foreslått Vedtak sendt 13.6.2014 MSH

36

Harald Persen - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - 

Melkekvote Ja som foreslått Vedtak sendt 13.6.2014 MSH

37 Navet Doallu - Søknad om støtte fra prmærnæringsfond - Nydyrking Ja som foreslått Vedtak sendt 13.6.2014 MSH

38 Per A. Holm - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - Nydyrking Ja som foreslått Vedtak sendt 13.6.2014 MSH

39

Nils Arvid Guttorm -Søknad om støtte fra primærnæringsfond - 

Nydyrking Ja som foreslått Vedtak sendt 13.6.2014 MSH

40

Gjermund Skøien Varsi - søknad om støtte fra primærnæringsfondet - 

kjøp av gård ja som foreslått TN

41

Bård Mathisen - søknad om støtte fra primærnæringsfondet - kjøp av 

gård ja som foreslått TN

42 Esther Utsi - søknad om støtte fra primærnæringsfondet - kjøp av gård ja som foreslått TN

43

Leif Erik Varsi - søknad om støtte fra primærnæringsfondet - kjøp av 

gård ja som foreslått TN

44 Tor-Ørjan Store - Søknad om støtte fra Tana primærnæringsfond ja som foreslått Vedtak 3/6 FE

45 John Olav Guttorm - Søknad om tilskudd fra Tana primærnæringsfond ja som foreslått Vedtak ferdig 3/6 FE

46 Referatsaker/Orienteringer - MLU 030614 FG

46

RS15 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 

21.03.2014 til orientering

46

RS16 Tilsagn på søknad om tilskudd til vilttiltak 2014 - Tana kommune - 

Migrasjon, populasjonsutvikling og forvaltningsformål til orientering

46 RS17 Finansiering av interkommunale skadefellingslag for rovvilt til orientering

46

RS18 Oversendelse av referat fra bestandsplanmøtene for elgstammen 

i Tana/Varanger til orientering

46

RS19 Barentshavfondet - Et middel til frigjøring av fiskeriene og til å 

skape velstandsvekst i nord til orientering
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