
DEANU GIELDA – TANA KOMMUNE 
 

Vedtatt av kommunestyret 21.06.2012                                                                                             2010/2077 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Utmarksplan 

for 

Deanu gielda - Tana kommune 

 

 

 

 

 

  



Utmarksplan for Deanu gielda/Tana kommune 

2 
 

Kommunestyrets vedtak 21.06.2012: 
 
Tana har store, fornybare, utmarksressurser over hele kommunen. Disse utgjør selve grunnlaget for den 
spredte bosettingen med næringer, høstingstradisjon, språk og samfunnsliv. 
 
Tana kommune mener at ivaretakelse og utvikling av høstingstradisjonene vil ha stor betydning for 
innbyggernes bolyst og økonomi også i fremtiden. Tana kommune vil derfor gi tradisjonell høstingskultur, 
herunder den samiske kulturen og utmarksnæringene høyere prioritet. 
 
Tana kommune vil også at kommunens innbyggere skal kunne drive med tradisjonsbasert utmarkshøsting 
for å utnytte de fornybare utmarksressursene både for salg, videreforedling og til egen 
naturalhusholdning. Tana kommune vil arbeide for at omsetningskravet til utmarksvirksomhet settes 
lavere eller likt med det som for landbruket regnes som næring. Det må i tillegg tas i betraktning det 
utøverne og familiene tar til eget forbruk og som også gir seg utslag i den totale årsinntekten. 
 
Tana kommune har i arbeidet med utmarksplanen fått en rekke innspill som forteller om muligheter for 
økt aktivitet og verdiskaping basert på utmarksressursene. Det har også fremkommet opplysninger om 
forhold som innbyggerne opplever som hindringer. Tana kommune vil jobbe for regelendringer som 
bidrar til bedre vilkår for nettopp ivaretakelse av tradisjonell høstningskultur og at hindringene for 
utførelser av disse fjernes. 
 
Tana kommune vil i planperioden medvirke til at tradisjonelle bruksområder sikres som et gode for 
innbyggerne. Kommunen må også ta initiativ til å få ungdom med i aktivt 
meahccásteapmi/utmarkshøsting og friluftsliv. Det må tas hensyn til lokale tradisjoner for å videreføre det 
til kommende generasjoner. 
 
Sammen med lokale, regionale og sentrale fagmiljø og myndigheter, vil kommunen arbeide for etablering 
av tiltak som kan øke verdiskapingen og lønnsomheten basert på aktiviteter i utmarksområdene. 
 
Kommunen vil herunder ta initiativ til oppstart av et 3-årig forsøk med ny, lokal forvaltningsmodell. Videre 
vil kommunen utforme en utviklingsplan for fisketurisme i kombinasjon med næringsfiske i utvalgte vann, 
samt initiere et 4-årig prosjekt med fokus på foredling, markedsføring og salg av lokal mat. 
 
I tillegg vil kommunen arbeide for etablering av tiltak og virkemidler som kan gi utmarksutøvere bedre 
vilkår for bærekraftig høsting og utnyttelse av utmarksressursene i Tana. Kommunen vil i den 
sammenheng gjennomgå egne regelverk og retningslinjer på området. 
 
Tanas beliggenhet, bosettingsstruktur og næringsmessige mangfold gjør at det vil være naturlig å etablere 
et kompetansesenter for utmarkshøsting og utmarksnæringer i vår kommune. Kommunen vil ta initiativ til 
å få opprettet et slikt senter. 
 
De foreslåtte tiltak for perioden 2012 – 2016 anslås å ha en finansiell ramme på ca. kr 2,8 mill kroner, for 
kommunen i underkant av kr 500.000,-. Egenandelen i utmarksplanens foreslåtte tiltak innarbeides i 
kommunens budsjetter. Prosjektene iverksettes med forbehold om tilstrekkelig ekstern finansiering. 
 
Endring til tiltaksrealisering: 
 
a ) Forsøk med ny forvaltningsmodell flyttes til fase 2 med oppstart primo 2014. 
b ) Nettverksbygging blant utmarksutøvere flyttes til fase 1 og slås sammen med tiltaket 
    ”Kartlegge antall utmarksutøvere i Tana og omfang av utmarksutøveres høsting”. 

Disse endringene i tiltakene er innarbeidet i foreliggende plandokument. 
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Bakgrunn 
 

Miljø-, landbruks og utmarksutvalget (MLU) i Tana kommunen vedtok den 9/3-2011 (sak 11/2011) 
oppstart med utarbeidelse av utmarksplan for Tana kommune. I følge vedtaket skal planen omhandle 
tiltak knyttet til næringsutvikling i utmark. Planperioden skal være 2012- 2016.        

Den 22/6-2011 ga kommunestyret sin tilslutning til utarbeidelsen av en utmarksplan. MLU vedtok 
den 9/2-2012 at verdiskapning av utmarksressurser samt utmarkshøsting og matauk også skal inngå i 
planen. Med bakgrunn i disse føringene det laget et planutkast som ble sendt ut til ulike lag og 
foreninger for uttalelse. Utmarksplanen skal danne et beslutningsgrunnlag for Deanu gielda-Tana 
kommune satsing på verdiskapning i forhold til utmark innen kommunen. Samisk nærings- og 
utredningssenter ble engasjert til å forestå planprosessen og utarbeide et planutkast. 

 

Planprosessen 
 

Arbeidsformen i utarbeidelsen av plandokumentet har vært prosessbasert ved at initiativtaker ved 
MLU aktivt har deltatt i arbeidet, samt at det har vært drøftelser med folket i Tana i regi av åpne 
folkemøter. MLU har vært premissleverandør i planprosessen.  

Oppsummering av prosessmøter hvor prosjektteamet har deltatt i forhold til utarbeidelsen av 
planutkastet: 

- Møte i MLU den 9. febr. 2012. 
- Møte med Deanu gielda-Tana kommune ved avdelingsleder for Utviklingsavdelingen, Svein 

Ottar Helander, den 24. febr. 2012. 
- Møte i MLU den 7. mai 2012 som oppfølgingsmøte. 
- Drøftelser med leder i MLU, Ulf Ballo, pr. telefon og mail. 
- Prosjektteamet har avholdt fire folkemøter: 

-- 19. mars: Sirma Grendehus 
-- 20. mars: Tana videregående skole, Bonakas 
-- 21. mars: Skiippagurra Grendehus 
-- 22. mars: Austertana skole, Austertana. 

- Plandokumentet ble sendt ut på Høring 14. mai – 30. mai 2012 til lag og foreninger, 
reiselivsbedrifter, politiske partier, reinbeitedistrikter 
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Deanu gielda-Tana kommune 
 

Deanu gielda-Tana kommune er geografisk og kommunikasjonsmessig et knutepunkt i Øst-Finnmark. 
I henhold til www.ssb.no er kommunens landareal 3.831 km², mens ferskvannsarealet er 218 km². 
Arealet er fordelt med 1 % dyrket mark, ferskvann 4 % og annet areal 95 %. I denne sammenheng 
inngår utmark i ”annet areal”. Vel 95 % av det totale arealet i kommunen eies av 
Finnmárkkuopmodat/Finnmarkseiendommen. Landskapet består stort sett av bjørkeskog, myrer, 
vann og fjellpartier under 1000 m. Kommunen har pr. 1. jan. 2012 2.896 innbyggere, spredt i mange 
bygdesamfunn. Hovedsaklig er befolkningen av samisk, norsk og kvænsk/finsk avstamning. Samisk og 
norsk er levende språk blant kommunens innbyggere og en del av befolkningen praktiserer også finsk 
språk. Tanaelva er viden kjent som den største lakseelva i Norge. Elva, som er 348 km lang, er den 
femte lengste elva i Norge. Over 256 km av Tanaelva utgjør grensen til Finland. 

Kommunesenteret er Tana Bru, etablert som kommunesenter i 1968.  

Sysselsatte etter næring (2011): 

Bransje kategori SN2007  Antall Prosent 
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 145 10 % 
05-09 Bergverk og utvinning 35 2 % 
10-39 Industri, vann, renovasjon 116 8 % 
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet 124 8 % 
45-57 Varehandel, motorvognreperasjon, drivstoff 174 12 % 
49-53 Transport og lagring 97 7 % 
55-56 Overnatting og serveringsvirksomhet 43 3 % 
58-75 Informasjon, tekn. tjenester, eiendomsdrift 60 4 % 
72-82 Forretningsmessig tjenesteyting 39 3 % 
84 Offentlig adm., forsvar, sosialforsikring 125 8 % 
85 Undervisning 149 10 % 
86-88 Helse og sosialtjenester 344 23 % 
90-99 Personlig tjenesteyting 41 3 % 
Sum 1492 100 % 

Sysselsatte etter næring (SN2007) pr. 4. kvartal 2011. Kilde: SSB 

I kommunen har tradisjonelt høsting av utmarksgoder stått sentralt blant kommunens innbyggere. 
Også i dagens Tanasamfunn verdsetter innbyggere muligheter for høsting i utmark og friluftsliv samt 
muligheter for rekreasjon i utmarka. Enkelte utøver utmarksnæring samt kombinasjon av virksomhet 
hvor utmarkshøsting inngår som en del av ”birgejupmi”, dvs. utkomme til livets opphold.    
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Utmark 
 

Det samiske uttrykket ”meahcci” er et sentralt begrep for utmark. Schanche (2002) utdyper dette 
nærmere og fastslår at ”Meahcci kan inkludere tundra, vidde, fjell og skog”. Riseth, Solbakken og Kitti 
(2010) diskuterer begrepet nærmere og uttrykker at ”meahcci er det landskapet du kommer til når du 
forlater hjemmet og bygda”. I deres analyse er det en sammenheng mellom meahcci, ferdsel og bruk 
ved at meahcci er landskapet relatert til ferdsel og bruk. Spesielt kommer dette til uttrykk når 
begrepet knyttes til ulike ressurser i naturen, eksempelvis luomemeahcci (landskapet i naturen hvor 
man høster multebær). Meahcci er landskapet betraktet som ressurs. 

Det samiske ordet meahccásteapmi omhandler tilnærmet all utmarksbruk. Dette forholdet kan føre 
til misforståelser om hva den enkelte legger i begrepet utmarksnæring. Hertil vil vi trekke frem 
begrepet birgejupmi. Riseth, Solbakken og Kitti (2010) viser til at ”birgejupmi er en del av samisk 
tradisjonell kunnskap og at den er knyttet til landskap, miljø og økologisk system og samfunnsmessig 
utvikling av identitet. Begrepet birgejupmi dreier seg så om livsutkomme, men i et holistisk perspektiv 
der det inngår både de økonomiske, sosiale, kunnskapsmessige og åndelige aspektene, samt 
forståelse av en bærekraftig utnyttelse av naturressursene”. 

Norsk definisjon av begrepet utmark har vært knyttet til jordbruksaktivitet, hvor utmark har betegnet 
den del av gården utenfor faste inngjerda åkerarealer (Edvardsen 2000). I denne forbindelse har 
utmark versus innmark hatt tilknyting til landbruksterminologi. Historisk sett har innmark hatt en 
sterk posisjon i det norske samfunnet. 

Friluftsloven definerer utmark som fravær av innmark: ”Med utmark mener denne lov udyrket mark 
som etter foregående ledd ikke regnes like med innmark” (friluftsloven § 1a).  

 

Utmarksnæring 
 

I Sametingets sluttbehandling av ”Melding om utvikling av utmarksnæringer” (sak 65/07) er 
utmarksnæring avgrenset til innlandsfisk, småvilt, utnyttelse og videreforedling av ville bær, urter og 
sopp og kultivering av ville vekster og fiskevann. Innlandsfisk inkluderer både fangst og 
videreforedling, samt oppdrett og oppforing. Utmarksbasert turisme er inkludert i meldingen.  

Utmarksbegrepet i meldingen omfatter ikke skogbruk, reindrift, jordbruk eller ordinær hagebruk. 
Dette innebærer at vedhogst og salg av ved, fjordfiske og aktiviteter på sjøen ikke omfattes av 
begrepet i Sametingets avgrensning av begrepet utmarksnæring.   

I Sametingsrådets vedtak sak 127/07 om høringsuttalelse i forhold til forslag til nytt regelverk for 
motorferdsel i utmark og vassdrag fremheves næringsvirksomhet, husbehovsmessig utnyttelse eller 
selvforsørgingsbruk og fritidskjøring som del av mangfoldet i den samiske bruken av utmark. Næring 
betinger inntektsgivende virksomhet. Hertil peker Sametinget på utfordringen med å stille entydige 
krav til mengden av inntjening fra utmarksnæringen og at begrepet ”ealahus” etter samisk forståelse 
også dekker innhøsting som ikke gir inntekt. 
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Næringstilpasninger har vært vanlig i samiske områder, med kombinasjon av flere næringer og 
inntekter med henblikk på å gi husholdet en tilfredsstillende samlet inntekt. Utmarkshøsting har 
sterke tradisjoner og har utgjort en viktig del av husholdet, både som tilleggsinntjening/- næring og 
matauk, samt høsting i utmark som opplevelse, rekreasjon og som tradisjonsbærer. 

Høsting og utnyttelse av utmarksressurser som hobby, matauk og rekreasjon er en sentral del av ”det 
gode liv” i samiske områder. 

Prosjektteamet bak utarbeidelse av utmarksplanen har lagt til grunn følgende forståelse av 
utmarksnæring: ”Næring som utnytter ressursene i utmarka til å skape og omsette produkter og 
tjenester av et visst omfang og som er egnet til å gi et overskudd over tid” (Asplan Viak 2009).  

Utmarksnæring innebærer en næringsmessig utnyttelse av ressurser som finnes i utmarka. 

 

Næring 
 

I henhold til www.skatteetaten.no skilles det mellom lønnstaker og selvstendig næringsdrivende 
samt skillet mellom hobby – og næringsvirksomhet. Et sentralt vilkår for næringsvirksomhet er at 
driften er egnet til å generere overskudd. Et annet vesentlig moment er at virksomheten må ha et 
visst omfang og ta sikte på en viss varighet. 

Ved omsetning av varer og tjenester over kr. 50.000 plikter virksomheten å registrere seg i 
avgiftsmanntallet og svare for merverdiavgift. § 2-1 i Lov om merverdiavgift 2009-06-19 nr. 58 
fastslår at: ”Næringsdrivende og offentlig virksomhet skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når 
omsetning og uttak som er omfattet av loven til sammen har oversteget 50.000 kroner i en periode 
på tolv måneder. For veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner er beløpsgrensen 
140.000 kroner”. 

Utøvere av utmarksnæring har generelt utfordringer med å oppnå omsetning over kr. 50.000 i en 12- 
måneders periode.  

På denne bakgrunn har flere utøvere i moderne tid tilpasset næringsvirksomheten med kombinasjon 
av flere næringer og inntekter med henblikk på å gi en plausibel, tilfredsstillende samlet inntekt. I 
dette perspektivet har utøvelsen av utmarksnæring blitt kombinert med andre næringer, 
eksempelvis jordbruk og duodji. 
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Utmark og reguleringer 
 

Effektiv nyttiggjøring av utmarksressurser krever tilgang til ressursene. Rammebetingelser for ferdsel 
i utmark er forholdsvis omfattende. Lov om motorisert ferdsel gir et generelt forbud mot 
motorferdsel i utmark, og kommunene gis mulighet til å gi dispensasjon til transport av materiell og 
utstyr i forbindelse med utmarksnæring, forutsatt at virksomheten er registrert i 
Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret). Utøveren må kunne dokumentere en samlet omsetning 
på min. kr. 50.000 ekskl. mva for å få dispensasjon utover en prøveperiode på 2 år.  

Motorferdselsloven med forskrifter gjør at det er særdeles utfordrende for utøvere å operere i 
utmarka uten å ha tilstrekkelig omsetning. 

Tilgangen til utmark med motoriserte hjelpemidler er nødvendig for flere innen høsting av utmark, 
spesielt i forhold til utmarksnæring med potensial. Utmarksbasert reiseliv har behov for å kunne 
transportere varer og kunder inn og ut av utmarka. 

I tillegg er det flere lover og regler som regulerer utmarksbruken. Hertil nevnes Naturmangfoldloven, 
Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. 

 

Folkemøter 
 

I forbindelse med utarbeidelse av planen inviterte prosjektteamet kommunens innbyggere til åpne 
folkemøter for å få frem synspunkter og innspill til planen. 

Invitasjonen ble annonsert i lokalpressen og hjemmesiden for Deanu gielda-Tana kommune. Det ble 
også utformet en pressemelding i dette forholdet. 

På folkemøtene orienterte leder for MLU om planprosessen og utførende konsulenter redegjorde for 
det planlagte tiltaket. Møtene ble ledet av utvalgte møteledere og kommunens tolk tok seg av 
tolkning (norsk/samisk). 

Prosjektteamet utarbeidet spørsmål/sentrale fokusområder som møtedeltakerne ble utfordret til å 
besvare: 

• Utmarksbruk i dag? 

• Utmarksnæring og/eller husholdningshøsting og/eller rekreasjon? 

• Utfordringer/flaskehalser for utmarksbruk? 

• Potensial for utmarksprodukter? 

• Tiltak for utmarksbruk?  

• Prioritering av tiltak? 

• Organisering for utmarksutøvere? 
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Folkemøtets ytringer; Sirma 

På folkemøtet i Sirma 19. mars 2010 var det 18 fremmøtte. 

Spørsmål  Tilbakemelding/Sammendrag  

Utmarksbruk i dag?  Fiske, jakt, bærsanking. Rekreasjon og husholdningshøsting like viktig som 
næring. Utmarka som opplevelsesprodukt, eks. fisketurisme. 
Opplevelsesprodukter er viktig for å holde på ungdommen i forhold til tradisjon 
og bosted. Stedbundet utnyttelse av utmarksressursene.  Reindrift viktig aktør 
som utmarksutøver.  

Utmarksnæring/husholdningshøsting/rekreasjon?  Kombinasjon av næring, husholdning og rekreasjon. 

Samisk tradisjonell utmarkshøsting.  

Utfordringer for utmarksbruk?  Ivaretakelse av tradisjonell utmarkshøsting. Gjeldende lover og regler i forhold 
til ressursutnyttelse. Begrense allemannsretten og gi lokalbefolkningen 
fortrinnsrett til utnyttelse av utmarksressursene.  Finnmarksloven: En del av 
Finnmarks ressurser skal forbeholdes Finnmarks befolkning. Fastboende kontra 
reindrift: Manglende gjensidig forståelse av hverandres interesser (stengte 
løyper). Dispensasjon fra Motorferdselsloven, jfr. grense på 50.000 kr/oppnå kr. 
50.000 i inntjening uten spesiell disp.  Inndragelse av disper.  Verdien av 
utmarksprodukter har stagnert i forhold til prisutviklingen for øvrig. 5-km 
sonen. Vanskelig for kjøperpublikum å få tak i lokal mat.  

Potensial for utmarksprodukter?  Fiske, jakt og bærsanking samt utmark som del av opplevelsesprodukt.  

Tiltak for utmarksbruk?  Benytte muligheter i Finnmarksloven/forbehold om ressursutnyttelse til 
lokalbefolkningen. Økte rettigheter til tilgang av tradisjonelle bruksområder. 
Gjennomgang av retningslinjene for gammebygging i Tana. Bedre rammevilkår 
for lokal matproduksjon. Arbeide for gjeninnføring av 5-km sonen. Større andel 
av verdikjeden til lokale aktører (guiding etc.). Utvikle merkevare for Tana 
(guiding, laks, innlandsfisk, vilt, bær etc.). Forbedre innhøsting, 
produksjon/foredling, salg, markedsføring og distribusjon av utmarksprodukter. 
Merke ferdselstier med info om sted, avstand, topografi, historikk osv. Tilby 
kontrollert opplevelsesturisme med guiding og transport. Sentral for formidling 
av transport, utstyr og lokal kunnskap. Mottaksanlegg for foredling av fisk og 
bær. Produsere eksklusive kvalitetsprodukter.  

Prioritering av tiltak? Organisering for 
utmarksutøvere? 

- /Utmarksutøvere danner nettverk om etablering av sentral for formidling av 
transport, utstyr og lokal kunnskap for å stå sterkere i forhold til natur- og 
kulturbasert turisme.  
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Folkemøtets ytringer; Bonakas 

På folkemøtet i Bonakas 20. mars 2012 var det 2 fremmøtte. 

Spørsmål  Tilbakemelding/Sammendrag  

Utmarksbruk i dag? En del næring, husholdningshøsting og rekreasjon. Jakt (småvilt og storvilt).  

Kultivering av fiskevann (Smalfjordvannet). 

Utmarksnæring/husholdningshøsting/rekreasjon? Marginal som næring. Kombinasjon av husholdningshøsting og rekreasjon.  

Utfordringer for utmarksbruk? Økonomisk forsvarlig drift. Må være plass til både tradisjonell utnyttelse av 
utmark og næring samt rekreasjon. 

Vanskelig å få kjøpt utmarksprodukter hvis du ikke kjenner noen selgere.  Samtidig 
kan det for tilbydere være vanskelig å selge utmarksproduktene. Enkelte områder 
høyt beskattet, mens andre områder beskattes i liten grad.  

Potensial for utmarksprodukter? Bær (multer, krøkebær, tyttebær) og urter. Laks og komsa (sjøørret). 
Storvilt (elg). 
Utmarksturisme spesielt ved utløpet av Tanaelva.  

Tiltak for utmarksbruk? Kunnskapsutvikling i forhold til behandling av vilt og bær. Bærekraftig utnyttelse 
av naturressurser.  Tilby guiding spesielt i forhold til finske scooterturister til 
Tanafjorden. Uttynningsfiske i utvalgte fiskevann for å forbedre fiskekvaliteten. 
Samarbeid med FeFo for å bedre vilkår for kultiveringen av fiskevann. Produksjon 
av autentiske Tanaprodukter.  

Prioritering av tiltak? Organisering for 
utmarksutøvere? 

- /Nettverksutvikling blant utmarksutøvere med fokus på bygdeturisme.  
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Folkemøtets ytringer; Skiippagurra 

På folkemøtet i Skiippagurra 21. mars 2012 var det 10 fremmøtte. 

Spørsmål  Tilbakemeldinger/Sammendrag  

Utmarksbruk i dag? Innlandsfisk (sommer og vinter) og laksefiske. 

Opplevelsesturisme i utmark. Småviltjakt, multer, krøkebær, blåbær og tyttebær. 
Rekreasjon.  

Utmarksnæring/husholdningshøsting/rekreasjon? Kombinasjon av utmarksnæring, utmarkshøsting og rekreasjon.  

Utfordringer for utmarksbruk? Elgjakt kostnadskrevende, bør kunne tjene penger på denne jakt. Komplisert 
organisering av jakt (registrering og rapportering over nett). Komplisert lov- og 
regelverk. Mangler mottaksanlegg for utmarksprodukter, manglende 
salgsordninger. Må kombinere høsting og salg av flere typer utmarksprodukter 
for å oppnå lønnsomhet. Bevare tradisjonskunnskap innen høsting av utmark. 
Kjøretillatelser for transport av utstyr og innhøstede varer. Kan ikke høste i de 
beste fiskevann pga. manglende kjøretillatelser i utmark. Ingen næringslov som 
regulerer utmarksutøvelse. Manglende tilrettelegging for utmarksnæring. Behov 
for gammer til bruk ved utmarksutøvelse. Forskjell på finsk og norsk side i forhold 
til kjøretillatelser i utmark. Må kunne bruke motorferdsel i næringsøyemed. 
Sametingets verdiskapningsprogram for utmarksnæring er lite kjent blant 
utøvere. Svekket informasjon om virkemiddelapparat. Svekket rekruttering til 
utmarksnæring. Lovverket går på tvers av tradisjonell tenkemåte (birgejupmi) og 
bruk av utmark og er til hinder for tradisjonell høsting av utmark.  

Potensial for utmarksprodukter? Innlandsfisk, jakt og bær/urtesanking. 

Utmarksturisme basert på lokal natur og kultur.  

Tiltak for utmarksbruk? Garnfiske under isen bør forbeholdes utmarksutøvere. Bygdelag bør forpakte 
spesielle naturområder. Kartlegge populasjonen av utmarksutøvere og hva de 
høster. Legge til rette for kombinasjonsnæring eks. duodji og utmarksprodukter. 
Samarbeid mellom utmarksutøvere eks. sette opp gammer. Rekruttering og 
tilrettelegging, spesielt i forhold til ungdom.  

Prioritering av tiltak? Organisering for 
utmarksutøvere? 

- /Bygdelag som forpaktere av utvalgte områder. Samarbeid om gammebygging 
og vedlikehold.  
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Folkemøtets ytringer; Austertana 

På folkemøtet i Austertana 22. mars 2012 var det 26 fremmøtte. 

Spørsmål  Tilbakemeldinger/Sammendrag  

Utmarksbruk i dag? Jakt (elg og ryper, også snarefangst). Multer. Opplæringsfelt for elgjakt. 
Scooterliv.  Fugletitting/fototurisme. Opplevelsesturisme. ”Det gode liv”.  

Utmarksnæring/husholdningshøsting/rekreasjon? Kombinasjon med utmarksnæring, husholdningshøsting og rekreasjon samt 
naturopplevelser.  

Utfordringer for utmarksbruk?  Dispensasjon motorisert ferdsel. Har ikke barmarksløyper. Dårlig merking, skilting 
og smale scooterløyper. Mangler gammer for bruk innen høsting av 
utmarksprodukter. 

Potensial for utmarksprodukter? Innlandsfisk, kultivering viktig. 

Turisme; Natur, kultur, fugletitting, nordlys, guiding og fiske som sentrale 
aspekter innen reiseliv. 

Dra nytte av og betjene finske scooterturister i Tanadalen.    

Tiltak for utmarksbruk? Bedre rammevilkår for oppsett av gammer og hytter. Kultivering av utvalgte 
fiskevann. Åpne barmarksløyper. Bedre skilting av scooterløyper. Tilrettelegging 
for salg av utmarksprodukter (selge naturopplevelse sammen med eks. guidede 
fisketurer). Basecamp ved utvalgte fiskevann. Parkeringsplasser, rasteplasser og 
fugletårn. Kompetanseutvikling innen guiding i utmark. Samarbeid med bygdelag 
og Lions for å kultivere Harrevann. Knytte sammen barmarksløyper over 
kommunegrensene.  

Prioritering av tiltak? Organisering for 
utmarksutøvere? 

- / Samarbeid mellom tilbydere av naturbasert turisme.  
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Sammendrag av folkemøtenes innspill til Utmarksplan for Tana 
kommune 
 

Dagens bruk av utmark 

• Meahccásteapmi (høsting av utmarksgoder) som kulturbærer og av betydning for livsopphold 
er vektlagt av befolkningen i Tana kommune. 

• Fiske (innlandsfisk og laksefiske), jakt, bær- og urtesanking. 
• Rekreasjon, husholdningshøsting og utmarksnæring. Reindrift viktig aktør i forhold til 

utmarksbruk. 
• Kultivering av spesielle fiskevann (eks. Smalfjordvannet). 
• Opplevelsesturisme (natur- og kulturbasert turisme sammen med fugletitting/fototurisme). 
• ”Det gode liv” i Tana. 
• Kombinasjon av næring, husholdning og rekreasjon. 

Utfordringer 

• Gjeldende lover og regler (spesielt Motorferdselloven og dispensasjonsordning) som 
begrenser tilgangen til høsting av utmarksprodukter. 

• Økonomisk og bærekraftig utnyttelse av utmarksproduktene. 
• Vanskelig for vanlig publikum å få kjøpt utmarksprodukter samtidig som tilbydere har 

utfordringer med å få solgt slike produkter. 
• Mangler mottaksanlegg for utmarksprodukter.  
• Salg og markedsføring av utmarksprodukter. 
• Komplisert organisering av jakt (registrering/rapportering over nettet). 
• Bevare tradisjonskunnskap for høsting av utmark. 
• Tilrettelegging av rammevilkår for utmarksnæring. 
• Svekket informasjon om virkemiddelapparat for utmarksnæring og svekket rekruttering til 

utmarksnæring. 

Potensial for utmarksprodukter 

• Fiske, jakt, bær- og urtesanking. 
• Utmark som del av opplevelsesprodukt innen turisme (guiding og natur- og kulturbasert 

utmarksturisme). 
• Kultivering av utvalgte fiskevann for å forbedre kvaliteten og bærekraft av innlandsfisk. 
• Betjene scooterturister i Tanadalen, spesielt finske turister.  

Tiltak for Handlingsdel i Utmarksplanen 

• Bedre rammevilkår for utnyttelse av utmarksprodukter; tilgang til høsting av produkter, 
lemping av Motorferdselloven for utmark og dispensasjonsordninger, åpne barmarksløyper, 
gjennomgang av retningslinjene for gammebygging i Tana, arbeide for gjeninnføring av 5-km 
sonen, forbedre merking av ferdselsårer, bedre rammevilkår for oppsett av gammer og 
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hytter, (eksklusive) rettigheter til tilgangen av nærområdene i forhold til tradisjonell bruk og 
høsting av utmarksprodukter. 

• Bedre rammevilkår for matproduksjon av utmarksprodukter; planlegge og realisere 
mottaksanlegg for utmarksprodukter samt designe opplegg for salg, markedsføring og 
distribusjon av slike produkter. 

• Utvikle merkevare for utmarksprodukter. 
• Tilby kontrollert opplevelsesturisme med guiding og transport med basis i natur- og 

kulturbasert turisme. 
• Fisketurisme hvor opplevelsen er en sentral del av en reiselivspakke.  
• Basecamp ved utvalgte fiskevann, opparbeide parkeringsplasser, rasteplasser og fugletårn for 

naturbasert reiseliv. 
• Planlegge og realisere en sentral for formidling av transport, utleie av utstyr og tilbud om 

lokal kunnskap i forhold til natur- og kulturbasert turisme. 
• Kunnskapsutvikling i forhold til behandling av vilt, bær og urter og kompetanseløft innen 

guiding i utmark. 
• Kultivering av utvalgte fiskevann og kartlegging av ressurser i fiskevann og tilrettelegging for 

kombinasjonsnæringer hvor utmarksnæring inngår som en del (eks. i forhold til duodji). 
• Samarbeid; Nettverksbygging internt blant utmarksutøvere for å kunne håndtere felles 

utfordringer for utmarksbruk. Samarbeid med Tana kommune, Fylkeskommunen, FeFo og 
Innovasjon Norge og andre samarbeidsaktører med henblikk på å danne grunnlag for en 
bærekraftig høsting og utnyttelse av utmarksressursene i Tana kommune.  

 

Vurderinger av folkemøtenes innspill til tiltak for Handlingsdel i 
Utmarksplanen 
 

• Folkemøtene avdekker at folk i Tana bruker utmarka til ulike typer av høsting. Det dreier seg 
om husholdningshøsting, rekreasjonshøsting og næringshøsting. Disse forhold er knyttet til 
tradisjonell bruk av utmark. Når det gjelder vekting av bruksområdene anser folkemøtene at 
husholdningshøsting og rekreasjon er like viktig som næringshøsting. 

• Bruken av utmark i Tana er forbundet med ”meahccástepmi”, dvs. utmark anvendes til 
utmarksnæring, matauk, rekreasjon og opplevelser. Disse bruksområdene er tradisjonelt 
tilpasset ”birgejubmi”, dvs. bruken av utmark dreier seg om økonomiske, sosiale, 
kunnskapsmessige og åndelige aspekter i tillegg til bærekraftig høsting og utnyttelse av 
naturressursene. I det samiske perspektivet er det ikke et eksplisitt og klart skille mellom 
næring og matauk/hobby/rekreasjon når det gjelder bruk av utmark.  

• Verdiskapning av utmarksressursene ansees som en særskilt viktig del av utmarksbruken. 
Hertil inngår fiske (innlandsfisk og laksefiske), natur- og kulturbasert opplevelsesturisme 
samt jakt/fangst, bær- og urtesanking. Folkemøtene har pekt på at det er av stor betydning 
at denne verdiskapningen utvikles i forhold til bærekraftig utnyttelse av naturressursene. 
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• Det fremgår i tilbakemeldinger fra folkemøtene at utfordringene for verdiskapningen er 
assosiert med økonomisk og bærekraftig utnyttelse av utmarksproduktene. I denne 
forbindelse pekes det spesielt på vanskeligheter for folk å kjøpe utmarksprodukter samtidig 
som tilbydere har problemer med å få solgt produktene. Svekket salg og markedsføring av 
utmarksproduktene samt manglende mottaksanlegg har stor betydning for disse forhold. 

• Folkemøtene fokuserer i særdeleshet på gjeldende lover og regler, spesielt på 
Motorferdselloven for utmarkskjøring og dispensasjonsordninger.  

• Folkemøtene mener at det er et stort potensial for bærekraftig utnyttelse av 
utmarksproduktene. Det gjelder både fiske, jakt, bær- og urtesanking i forhold til 
husholdningshøsting, rekreasjonshøsting og næringshøsting. Ressursene er tilstede i 
kommunen, men det er utfordrende å utvikle verdiskaping fra produktene.  Det er også 
potensial innen opplevelsesturisme hvor naturproduktene inngår som en del av 
reiselivspakker. Med henblikk på kvalitetsforbedring av innlandsfisk betraktes kultivering av 
utvalgte fiskevann som et egnet tiltak for bærekraftig nyttiggjøring av innlandsfisk både 
innen utmarksnæring, husholdningshøsting og rekreasjonshøsting. 

• Foreslåtte tiltak fra folkemøtene i forhold til Handlingsdelen er sammensatt av aktiviteter 
som omhandler næring og annen høsting av utmark. Disse forslag vurderes i forhold til 
realisme for gjennomføring, bærekraftig bruk av naturressursene også på lang sikt samt 
forankring i forhold til Tanas befolkning og lokale, regionale og statlige virkemidler for bruk 
av utmark. Dette begrunnes med planeierens kapasitet, evne og muligheter for å iverksette 
tiltakene.     

• Prosjektteamet bak planens høringsutkast nevner at frikommuneforsøket i Norge med 
henblikk på utmark opphørte i 1992. Denne ordningen omhandlet forvaltning av fisk, vilt og 
andre utmarksprodukter i forsøkets deltakende kommuner. 

• Videre vil prosjektteamet bak planens høringsutkast fremheve at i dagens samfunn vil den 
kulturelle og trivselsmessige verdien av å bruke utmarka i sitt eget nærområde bli av stadig 
større betydning i tillegg til husholdningshøsting, rekreasjonshøsting og næringshøsting. 

• Utmarksnæring drives i begrenset omfang. Også i landssammenheng er det et fåtall som 
utøver utmarksnæring som helårig virksomhet. Det finnes ikke statistikk over antall 
sysselsatte i utmarksnæring i samiske områder. Det er svært vanskelig å få fullstendig 
oversikt over antall utøvere da ingen offentlige organer har ansvar for å samle inn slik 
informasjon. 

• Tilgjengelighet for høsting av utmark i Tana er en forholdsvis stor utfordring samtidig som 
utmarka er av betydning for bosetting og kulturell identitet i bygdene i kommunen.   

• Det er forholdsvis mange scooterløyper i Tana kommune. Iht. kommunens hjemmeside er 
det totalt 29 løyper. Barmarksløyper er mer begrenset. 
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Handlingsdel i utmarksplanen 

Med bakgrunn i gjennomførte folkemøter, vurderinger av innspill fra folkemøtene, samhandling med 
MLU for Tana kommune og faglige analyser vil prosjektteamet foreslå følgende tiltak for 
Utmarksplanens Handlingsdel:  

Tiltak  Formål  Estimerte kostnader og 
finansieringsplan  

Tidsperspektiv  

1) Utforme en utviklingsplan for 
fisketurisme og næringsfiske som 
kombinasjonsnæring i forhold til andre 
næringer. (forprosjekt iht. PLP-modell). 

- Kultivering i utvalgte fiskevann for å 
forbedre fiskekvalitet, heve kompetansen 
blant utøvere og øke fangsteffektiviteten 
samt fiskeribiologiske undersøkelser. 

- Markedsanalyser/kartlegging. 

- Produkttilpasninger og 
merkevarebygging. 

- Markedsplan; Salg, markedsføring og 
distribusjon. 

- Utrede stabilt mottak for 
utmarksprodukter, gjerne i samarbeid 
med lokale matprodusenter. 

- Studiereise til område med drift innen 
fisketurisme og næringsfiske.  

Organisering av tiltaket 
Prosjekteier: Tana kommune 
Prosjektansvarlig: Oppnevnes av kommunen 
Styringsgruppe: Representanter fra 
bransjeaktører og kommunen 
Prosjektledelse: Oppnevnes av prosjekteier 

 
2) Forsøk med ny forvaltningsmodell 

Pilottiltak i samarbeid med Fylkesmannen i 
Finnmark, Direktoratet for naturforvaltning 
og Sametinget samt FeFo som faginstans og 
delfinansiør. Reinbeitedistrikter i Tana 
inviteres til deltakelse. Det utarbeides en 
”forvaltningsplan” for prøveprosjektet som 
har varighet på 3 år, samt egen handlingsplan 
for oppfølging av forvaltningsplanen. 

Etablering av arbeidsgruppe og 
styringsgruppe samt prosjektledelse og 
evaluering 

•  Lønnsom mat- og 
opplevelsesproduksjon med 
grunnlag i økt omsetning, 
nyskapning og bærekraft. 

•  Få frem et 
beslutningsgrunnlag for 
fremtidig lønnsom drift innen 
fisketurisme og næringsfiske. 

• Beskrive et hovedprosjekt for 
en samordnet satsing på 
næringsutvikling i Tana med 
grunnlag i fiskeressurser og 
opplevelsesturisme i 
kommunen. 

• Klargjøre finansiering av 
hovedprosjekt. 

 

 

 

 

 

 

 
• Prøve ut nye 

forvaltningsmodeller som 
skaper større forutsigbarhet 
for utmarksbrukere og 
erfaring med utprøving av 
nye reguleringsformer som 
ivaretar krav til bærekraftig 
beskatning av 
utmarksressurser i Tana. 

• Forbedre dialog mellom 
utmarksbrukere og 
forvaltningen av utmark.  

 

Prosjekteringskostnader        kr. 140.000 
ekskl. mva. 

Styringsgruppe                         kr.  20.000 
ekskl. mva. 

Studiereise                                kr.  40.000 

Sum                                            kr 200.000 

Finansiering;  
Tilskudd fra Landbruks- og 
matdepartementet                kr. 150.000 

Egenandel                                kr.   50.000 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Kostnader eksl. mva. 
Styringsgruppe og  
arbeidsgruppe                         kr.   70.000 
Prosjektledelse, rapportering  
og informasjonsformidl.        kr. 320.000 
Reise- og møteutgifter           kr.   60.000 
Evalueringsprosess                 kr.   50.000 
Sum                                           kr. 500.000 
 
Finansiering: 
Fylkesmannen i Finnmark     kr. 125.000 
DirNat                                       kr. 125.000 
Sametinget                              kr. 125.000 
FeFo                                          kr. 125.000 
Sum                                           kr. 500.000 

1. kvartal 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Prosjektet 
foreslås 
gjennomført 
over en 3- års 
periode med 
oppstart 
primo 2013.  

 



Utmarksplan for Deanu gielda/Tana kommune 

17 
 

Tiltak  Formål  Estimerte kostnader og 
finansieringsplan  

Tidsperspektiv  

3) Verdiskapning av lokal mat med grunnlag 
i høsting av utmarksprodukter i Tana 

4-årig prosjekt. 

Verdiskapningspotensiale i matnæringen 
med grunnlag i utmarksprodukter i Tana er 
høyere enn det som realiseres i dag. 
Fellesutfordringene for tilbydere er 
manglende markedsorientering, presentasjon 
og salg, produksjon/videreforedling og 
produktutvikling. Tilgjengeligheten av råvarer 
og foredlede produkter er også utfordrende. 
Produksjon, markedsføring og distribusjon er 
kritiske suksessfaktorer for verdiskapningen. 

- Styrke nettverket blant 
lokalmatprodusenter i Tana. 

- Forsterke kompetanse innen 
foredling av lokal mat og råvarer. 

- Få frem gode leverandører som 
leverer lokal kvalitetsmat av 
utmarksprodukter.  

-  Øke produksjon, 
produktmangfoldet og 
verdiskapning innen 
utmarksprodukter i Tana. 

 

 

4) Utvikling i utmarksnæringer med fokus på 
videreforedling av utmarksprodukter og 
kompetanseheving innen fangst/høsting, 
produksjon og salg av utmarksprodukter 

Samarbeid med utmarksutøvere, kommunen, 
Sametinget og Innovasjon Norge. Utvikle 
aktivitetsplan for innsatsområdene.  

 

 

 

5) Kartlegge antall utmarksutøvere i Tana 
samt utøvernes høsting av utmarka (omfang 
av høsting av utmarksprodukter).  

 

 

 

Økt tilgjengengelighet og salg av 
utmarksprodukter i Tana. 

Lønnsom produksjon og salg av 
utmarksproduktene innen 
matsegmentet. 

Få lokale matprodukter mer kjent 
og tilgjengelig for det lokale, 
regionale, nasjonale og 
internasjonale marked. 

Delmål; Økt markedsføring og 
egnede distribusjonsløsninger, 
etablere gode logistikkløsninger, 
sikre høy kvalitet og sporbarhet 
på varer med grunnlag i 
utmarksprodukter i Tana. 

Økt markedskunnskap i 
produsentleddet. 

Formålene realiseres i samarbeid 
med Tana Videregående skole, 
matprodusenter, utmarks-
utøvere i Tana og prosjekteier 
Tana kommune samt finansielle 
partnere.  

 

Økt foredling og verdiskapning i 
Tana kommune gjennom bedre 
utnyttelse av utmarksprodukter. 

Være med på å holde på 
sysselsetting i bygdesamfunn i 
Tana.  

 

 

 

 

Danne en oversikt over volumet 
av utmarkshøsting, spesielt når 
det gjelder utmarksnæring.  

 

 

 

Kostnader ekskl. mva. 

Nettverkssamlinger 
og konferanser                        kr. 200.000 

Styringsgruppe                        kr.   70.000 

Reisekostnader (oppfølging)kr.   75.000 

Prosjektledelse                       kr. 600.000 

Sum                                           kr. 945.000 

Finansiering: 
Finnmark  
Fylkeskommune                     kr. 378.000 

Fylkesmannens  
landbruksavdeling                  kr. 256.000 

Innovasjon Norge                   kr. 256.000 

Egenandel                                kr.   55.000 

Sum                                           kr. 945.000 

   
 
 
 
 

Prosjekteringskostnader med 
referansegruppe, prosjektledelse og 
rapportering ekskl. mva.        kr. 150.000 

Finansiering:  

Sametinget VPS/Utvikling i 
utmarksnæring                       kr.    45.000 

Innovasjon Norge                   kr.    60.000 

Egenandel                                kr.    45.000 

Sum                                           kr. 150.000 

 
 
Kartlegging og  
rapportering                              kr.  40.000 

Finansiering: Egenandel 100 % med 
Tana kommune som prosjekteier.  

 

 

2013- 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

1. kvartal 
2013. 

 

 

 

 

 
 
 

 

3. kvartal 2012 
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Tiltak  Formål  Estimerte kostnader og 
finansieringsplan  

Tidsperspektiv  

6) Planlegge etablering av samisk 
kompetansesenter for 
utmarkshøsting, lokalisert i Tana. 

Fase 1: Vurdere behovet 

Fase 2: Dersom det er behov for et 
slikt senter, skisseres senterets 
omfang, organisering, eierskap, drift 
og økonomi for langsiktig eksistens.  

Vurdering av å danne et eget fysisk 
senter eller å innlemme senterets 
funksjoner innen eksisterende 
virksomheter som nettverksetablering. 

Prosjekteier: Tana kommune 

 

 

 

 

 

7) Gjennomgang av retningslinjene for 
gammebygging i Tana og evaluere 5-
km-sonen (i samarbeid med FeFo ).  

Forbedre merking av ferdselsårer i 
utmark med info. om sted, avstand, 
topografi, historikk etc. samt bygge 
fugletårn for fugletitting i forhold til 
naturbasert reiseliv 

 

 

 

8) Utrede sentral for formidling av 
transport, utleie av utstyr, og tilbud 
om lokal kunnskap og guiding samt 
Basecamp ved utvalgte fiskevann i 
forhold til natur- og kulturbasert 
reiseliv.  

 

 

En avklaring for grunnlag for et samisk 
kompetansesenter for 
utmarkshøsting. 

Overordnet målsetting er å øke 
bærekraftig utnyttelse av 
utmarksressurser i Tana samt å bidra 
til nyttiggjøring av utmarksressurser i 
andre samiske områder.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbedre rammevilkår for lokal 
høsting av utmark.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Utvikle rammevilkår for 
kombinasjonsdrift med henblikk på 
utmark og reiseliv  

 

Fase 1:  

Prosjekteringskostnader           kr. 50.000 
ekskl. mva. 

Finansiering:  
Egenandel 100 %  

 

Fase 2: 

Prosjekteringskostnader inkl. 
styringsgruppe og referansegruppe  
ekskl. mva.                                kr. 400.000  

Finansiering: 
Sametinget                                kr. 150.000 

Kunnskapsdepartementet      kr. 150.000 

Egenandel                                  kr. 100.000 

Sum                                            kr. 400.000 

 
 

Møte- og reisekostnader        kr.   30.000 

Arbeidskostnader                    kr.   70.000 

Sum                                            kr. 100.000 
eksl. mva. 

Finansiering:  
FeFo                                            kr.   50.000 

Egenandel                                  kr.   50.000 

 

 

Utredningskostnader              kr. 150.000 
eksl. mva. 

Finansiering:  
Innovasjon Norge                     kr.   75.000 

Sametinget                                kr.   50.000 

Egenandel                                  kr.   25.000 

 

Fase 1: 4. 
kvartal 2013 

Fase 2: 
1.kvartal/2. 
kvartal 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

4. Kvartal 
2013/1. kvartal 
2014 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kvartal 2015  
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Tiltak  Formål  Estimerte kostnader og 
finansieringsplan  

Tidsperspektiv  

9) Nettverksbygging blant 
utmarksutøvere for å håndtere felles 
utfordringer for utmarksbruk. 

Samarbeid mellom Tana kommune, 
utmarksbrukere, Fylkeskommunen, 
FeFo, Sametinget og Innovasjon 
Norge.  

 

 

 

 

 

10) Evaluering av regler for 
kommunens primærnærings- og 
næringsfond 

Danne grunnlag for bærekraftig 
høsting og utnyttelse av 
utmarksressursene i Tana. 

Siktemålet er å sammenfatte 
strategier for løsning av felles 
utfordringer med henblikk på bruk og 
høsting samt foredling av 
utmarksgoder.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilpasse regelverket i forhold til 
gjeldende behov innen primær- og 
øvrige næringer i kommunen 

Prosjekteringskostnader inkl. 
styringsgruppe og referansegruppe 
samt reisekostnader               kr. 300.000  

Finansiering: 
Fylkeskommunen                    kr.    75.000 

FeFo                                           kr.    75.000 

Innovasjon Norge                   kr.    75.000 

Sametinget                               kr.    50.000 

Egenandel                                 kr.   25.000 
 
 
 
 
Arbeids- og møtekostnader   kr.   50.000 

Finansiering: 
100 % egenandel 

1. og 2. kvartal 
2016  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

4. kvartal 
2012/1. kvartal 
2013 

 

Vedtatt fasedelt tiltaksrealisering 

Fase 1 
Tiltak Tidsperspektiv Estimerte kostnader Finansieringsplan 

Kartlegge ant. utmarksutøvere i Tana og 
omfang av utmarksutøveres høsting. 
 
Nettverksbygging blant utmarksutøvere for å 
håndtere felles utfordringer for utmarksbruk 

3. kvartal 2012 340.000 Finnmark Fylkeskommune    
FeFo                                          
Innovasjon Norge    
Sametinget 
Egenandel 
Sum                

75.000       
75.000 
75.000 
50.000                 
65.000                 

340.000   
Evaluering av regler for kommunens 
primærnærings- og næringsfond 

4. kvartal 2012/1. kvartal 
2013 

50.000 Egenandel 100 % 

Utvikling i utmarksnæringer med fokus på 
videreforedling av utmarksprodukter og 
kompetanseheving innen fangst/høsting, 
produksjon og salg av utmarksprodukter 
 

1.kvartal 2013 150.000 Sametinget                             
Innovasjon Norge 
Egenandel  
Sum 

45.000                                    
60.000 
45.000 

                                                   
150.000 

Utforme en utviklingsplan for fisketurisme og 
næringsfiske som kombinasjonsnæring i 
forhold til andre næringer. (Forprosjekt iht. 
PLP-modell) 
-Prosjektetablering, gjennomføring, 
prosjektorganisering og oppfølging av 
finansiering. 

1. kvartal 2013 200.000 Landbruks- og matdept.                
Egenandel  
Sum  

150.000                                                   
50.000    

200.000 

Vurdere behovet for samisk 
kompetansesenter for utmarkshøsting, 
lokalisert i Tana 

4. kvartal 2013 50.000 Egenandel 100 % 

  790.000 Egenandel 260.000 
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Fase 2 
Tiltak Tidsperspektiv Estimerte kostnader Finansieringsplan 

Gjennomgang av retningslinjene for 
gammebygging i Tana, evaluering av 5-km-
sonen, forbedring av ferdselsårer i utmark 

4.kvartal 2013/1.kvartal 
2014 

100.000 FeFo                                                 
Egenandel 
 Sum  

50.000           
50.000 

100.000 
Samisk kompetansesenter for 
utmarkshøsting, lokalisert i Tana: 
- Skissere omfang, organisering, eierskap, 
drift og økonomi for langsiktig eksistens 
-Vurdering av å danne eget fysisk senter eller 
å innlemme senterets funksjoner innen 
eksisterende virksomheter 

1. kvartal 2014/2. kvartal 
2014 

 400.000 Sametinget                                     
Kunnskapsdept.                             
Egenandel  
Sum   

150.000    
150.000 
100.000           
400.000 

Verdiskapning av lokal mat med grunnlag i 
høsting av utmarks-produkter i Tana. 
-Prosjektetablering, gjennomføring, 
prosjektorganisering og oppfølging av 
finansiering 

2013-2016  945.000 Finnmark Fylkeskommune             
Fylkesmannens landbruksavd.      
Innovasjon Norge  
Egenandel   
Sum                           

378.000 
256.000 
256.000                                

55.000 
945.000                                   

Forsøk med ny forvaltningsmodell 
-Prosjektetablering, gjennomføring, 
prosjektorganisering og 
finansieringsoppfølging. 

Oppstart primo 2014, 
gjennomføres over en 3-
års periode     

500.000 Fylkesmannen i Finnmark 
Fefo  
DirNat                                                           
Sametinget  
Sum 

125.000 
125.000 
125.000 
125.000 
500.000 

  1.945.000 Egenandel 205.000 

Fase 3 
Tiltak Tidsperspektiv Estimerte kostnader Finansieringsplan 

Utrede sentral for formidling av transport, 
utleie av utstyr, og tilbud om lokal kunnskap 
og guiding samt Basecamp ved utvalgte 
fiskevann i forhold til natur- og kulturbasert 
reiseliv 

1.kvartal 2015 Kr. 150.000 Innovasjon Norge                    
Sametinget 
Egenandel  
Sum 

75.000                                
50.000  
25.000                            

150.000 

  Kr. 150.000 Egenandel 25.000 

 

Nærmere beskrivelse av overnevnte tiltak fremgår i kapittel ”Prosjektteamets forslag til tiltak for 
Handlingsdel i Utmarksplanen”. 

Sammenfatning av estimerte utviklingskostnader og finansieringsplan 

 Totale estimerte utviklingskostnader ekskl. mva. over 5 år  kr. 2.885.000 
 Totale estimerte utviklingskostnader pr. år i 5 år   kr.    577.000 

 
 Ekstern finansiering totalt for årene 2012- 2016   kr. 2.395.000 
 Egenandel totalt for årene 2012-2016     kr.    490.000 
 Egenandel pr. år i 5 år       kr.      98.000 

Kommunens egenandel for finansiering av de ulike tiltak er utregnet med grunnlag i erfaringsmessige 
beregninger basert på empiri. 
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