
Deanu gielda - Tana kommune 

Utvalg: 
Møtested: 
Dato: 
Tidspunkt: 

Dispensasjonsutvalget 
Møterom 1 Tana rådhus 
16.9.2015 
09:00-15:30 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funkajon 
Håvald Hansen Leder 
Jan Larsen Medlem 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funkajon 
Torill Klogh NESTL 
Oskar Trosten V ARA 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for 

Merknader 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn 
Wenche Pettersen 

Underskrift: 

Stilling 
Sekretær 

Møteprotokoll 

Representerer 
FE/OL 
SP 

Representerer 
AP 
SFP/NSR 

Representerer 

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 

~ OOrattpå~ ~ (U>~ 



Saksliste til møtet i dispensasjonsutvalget den 16.9.2015: 

Utvalgs- Innhold Lukket Arkiv-

saks nr saks nr 

PS 673/2015 Godkjenning av innkalling 

PS 674/2015 Godkjenning av saksliste 

PS 675/2015 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

PS 676/2015 Harald Persen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/2189 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2015 

PS 677/2015 Kjell-Magne Iversen - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/2179 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2015 

PS 678/2015 Geir Jørgensen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/2207 
motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking -
Barmark 2015 

PS 679/2015 Geir Jørgensen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/2208 
motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking -
Barmark 2015 

PS 680/2015 Øyvind Moberget - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/2209 
om motorferdsel i forbindelse med fiske og 
bærplukking - Barmark 2015 

PS 681/2015 Øyvind Moberget - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/2210 
om motorferdsel i forbindelse med fiske og 
bærplukking - Barmark 2015 

PS 682/2015 Jørn Tore Pettersen - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/2216 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2015 

PS 683/2015 Tor Eino Lukkari - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/2251 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2015 

PS 684/2015 Børge Roska Aune - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/2252 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2015 

PS 685/2015 Tor-Emil Schanche - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/2343 
om motorferdsel i forbindelse med fiske og 
bærplukking - Barmark 2016 

PS 686/2015 Kirsti Joks og Tor Åge Tobiassen - Søknad om 2015/2372 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med utmarksnæring - Barmark 2015 

PS 687/2015 Odd Tobiassen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/2373 
motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring -
Barmark 2015 



PS 688/2015 Dag Borch - Søknad om dispensasjon fra lov om X 2015/2313 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2015-2017 

PS 689/2015 Ansgar Aslaksen' s jaktlag - Søknad om dispensasjon 2015/2186 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt -
Barmark 2015 

PS 690/2015 Harald Persen'sjaktlag - Søknad om dispensasjon fra 2015/2188 
lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt -
Barmark 2015 

PS 691/2015 Harald Persen' s jaktlag - Søknad om dispensasjon fra 2015/2187 
lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt -
Barmark 2015 

PS 692/2015 Kurt Magne Bernhardsen' s jaktlag - Søknad om 2015/2303 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med elgjakt - Barmark 2015 

PS 693/2015 Bente Antonsen'sjaktlag- Søknad om dispensasjon 2015/2354 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt -
Barmark 2015 

PS 694/2015 Juhan Niillas Wigelius sitt jaktlag - Søknad om 2015/2355 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med elgjakt - Barmark 2015 

PS 695/2015 Gunnar Kj ellmo' s jaktlag - Søknad om dispensasjon 2015/2299 
fra lov om motorisert ferdsel i forbindelse med elgjakt 
- Barmark 2015 

PS 696/2015 Erik Trosten'sjaktlag- Søknad om dispensasjon fra 2015/2307 
lov om motorisert ferdsel i forbindelse med elgjakt -
Barmark 2015 

PS 697/2015 Øystein Dahl's jaktlag - Søknad om dispensasjon fra 2015/2400 
lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt -
Barmark 2015 

PS 698/2015 Wiggo Hansen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/2398 
motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2015 

PS 699/2015 Odd Petersen Kulstadvik - Søknad om dispensasjon 2015/2399 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt -
Barmark 2015 

PS 700/2015 Stein Arnulf Hansen' s jaktlag - Søknad om 2015/2371 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med elgjakt - Barmark 2015 

PS 701/2015 Torbjørn Balk's jaktlag - Søknad om dispensasjon fra 2015/2401 
lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt -
Barmark 2015 

PS 702/2015 Adrian Bøtun Thorsen - Søknad om dispensasjon fra X 2015/2178 
lov om motorferdsel i forbindelse med 
skoletur/undervisningsformål - Barmark 2015 



PS 703/2015 Sølve Johansen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/2414 
motorferdsel i forbindelse med oppføring av gamme -
Barmark 2015 

PS 704/2015 Kjetil Johansen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/2413 
motorferdsel i forbindelse med oppføring av gamme -
Barmark 2015 

PS 705/2015 Finn-Are Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov om X 2015/2411 
motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2015 

PS 706/2015 Paul Oddvar Karlsen - Søknad om dispensasjon fra 2015/2412 
lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt -
Barmark 2015 

PS 707/2015 Kristian Eriksen og Fredrik Gaski - Søknad om X 2015/2249 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med snarefangst - Vinter 2015-2018 

PS 708/2015 Knut Hildonen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/2211 
motorferdsel i forbindelse med fiske med snik - vinter 
2015-2016 

PS 709/2015 Randi Lille - søknad om dispensasjon fra lov om 2015/2290 
motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold 
av gamme - Vinter - 2016-2020 

PS 710/2015 Wilfred Aslaksen - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/2308 
om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme - Vinter 2016-2020 

PS 711/2015 Stian Lille - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/2311 
motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og 
bagasje til gamme - Vinter 2016-2020 

PS 712/2015 Einar Pettersen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/2341 
motorisert ferdsel i forbindelse med utmarksnæring -
Vinter 2015-2019 

PS 713/2015 Sølve Johansen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/2409 
motorferdsel i forbindelse med oppføring av gamme -
Vinter 2016-2018 

PS 714/2015 Kjetil Johansen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/2410 
motorferdsel i forbindelse med oppføring av gamme -
Vinter 2016-2018 

PS 715/2015 Tana husky v/Dag Broch - Søknad om dispensasjon 2015/2415 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med tråkking av 
hundeløype/turisme - Vinter 2015-2016 

PS 716/2015 Knut Vidar Mathisen'sjaktlag - Søknad om 2015/2419 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med elgjakt - Barmark 2015 



PS 717/2015 Referatsaker/Orienteringer 

RS 59/2015 Ovla-Per og Asiat-Jon Lansmann - Søknad om 2015/2283 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med innhenting av rømt villsau - Barmark 2015 

RS 60/2015 Tana Montessoriskole v/Gunhild Blien - Søknad om 2015/2247 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med skoletur/undervisningsformål - Barmark 2015 

RS 61/2015 Deanu sameskuvla v/Oskar Trosten - Søknad om 2015/2291 
dispensasjon fra lov om motorisert ferdsel i 
forbindelse med skoletur/undervisningsformål -
Barmark 2015 

RS 62/2015 Tana motorklubb v/Morten Blien - Vedtak i søknad 2015/1190 
om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 
2015 



Tilleggssaksliste til møtet i dispensasjonsutvalget 16.9.2015: 

PS 718/2015 Joachim Henriksen' s jaktlag - Søknad om 2015/2422 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med elgjakt- Barmark 2015 

PS 719/2015 Vegard Blien' s jaktlag - Søknad om dispensasjon 2015/2439 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med 
elgjakt- Barmark 2015 

PS 720/2015 Bernt Ove Johnsen' s jaktlag - Søknad om 2015/2444 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med elgjakt- Barmark 2015 

PS 721/2015 Rolf Simon Hansen' s jaktlag - Søknad om 2015/2447 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med elgjakt- Barmark 2015 

PS 722/2015 Ole Anders Varsi ' s jaktlag- Ny behandling- Søknad 2015/2173 
om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med elgjakt- Barmark 2015 

PS 723/2015 Eilif Basso v/jaktlaget Ovddaldas- Søknad om 2015/2443 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med elgjakt-Barmark 2015 

PS 724/2015 Svein Mikkelborg - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/2442 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2015 

PS 725/2015 Vidar Pettersen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/2458 
motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2015 

PS 726/2015 Odd Einar Siri'sjaktlag- Søknad om dispensasjon 2015/2446 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt -
Barmark 2015 

PS 727/2015 Åge Anthi - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/2445 
motorferdsel i forbindelse med vedhogst/vedkjøring -
Barmark 2015 



Saksprotokoll saksnr. 673/2015 i Dispensasjonsutvalget - 16.09.2015 

Behandling 

Godkjenning av innkalling 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Innkalling godkjennes 



Saksprotokoll saksnr. 674/2015 i Dispensasjonsutvalget - 16.09.2015 

Behandling 

Godkjenning av saksliste 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker: 

Tilleggssaksliste til møtet i dispensasjonsutvalget 16.9.2015: 

PS 718/2015 Joachim Henriksen' s jaktlag - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med elgjakt- Barmark 2015 

PS 719/2015 Vegard Bli en' s jaktlag - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med 
elgjakt- Barmark 2015 

PS 720/2015 Bernt Ove Johnsen'sjaktlag- Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med elgjakt-Barmark 2015 

PS 721/2015 Rolf Simon Hansen'sjaktlag-Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med elgjakt-Barmark 2015 

PS 722/2015 Ole Anders V arsi' s jaktlag - Ny behandling - Søknad 
om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med elgjakt - Barmark 2015 

PS 723/2015 Eilif Basso v/jaktlaget Ovddaldas - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med elgjakt- Barmark 2015 

PS 724/2015 Svein Mikkelborg- Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2015 

PS 725/2015 Vidar Pettersen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med elgjakt-Barmark 2015 

PS 726/2015 Odd Einar Siri's jaktlag- Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt -
Barmark 2015 

PS 727/2015 Åge Anthi- Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med vedhogst/vedkjøring -
Barmark 2015 

2015/2422 

2015/2439 

2015/2444 

2015/2447 

2015/2173 

2015/2443 

2015/2442 

2015/2458 

2015/2446 

2015/2445 



Saksprotokoll saksnr. 675/2015 i Dispensasjonsutvalget - 16.09.2015 

Behandling 

Godkjenning av protokoll fra forrige møtet 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Protokoll godkjent på møtet den 19.8.2015 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Harald Persen 
Holmesund 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2189-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget-16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Kjøretøy: ATV Tidsrom: 16.9.-31.10. 2015 Antall tur/retur: 4 

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

Kjøretrase: 

VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG 
[gl 4 HILLAGURRA - DOARDNA - UVJALÅDNJÅ - ÅKKAJÅV'RI 

DELT VEKTBEGRENSNING 
[gl 2A VED ÅITEJOHKA (NILS OSKAR ANTHIS EIEND.) - SKRUV ACOHKKA - GUHKESJÅVRI 

UNDER MIENNA V ÅRRI - OVER MIENNAJÅVRI - GIEDDEOAIVVEJOHKA (TIL ÅPEN TRASE 
lC FRA SIRMA) (1500 KG) 

[gl 28 VED ÅITEJOHKA (NILS 0 . ANTIS EIENDOM) - SKRUV ACOHKKA - GUHKESJÅVRI UNDER 
MIENNA V ÅRRI - VEST LANGSMED LAKSJOHKA - TIL EL VESAMLØPENE -
GIEDDEOAIVVEJOHKA - LÅDNAJÅVRI - NJIRRANJÅVRI (OIVOS/UTLØPET) 
(INNTIL 3000 KG) 

UTEN VEKTBEGRENSINGER 
[gl I A SIRMA - NJUORGGANJÅVRI - GURTEJÅVRI - LA VNJUSJOHKA 
[gl I B SIRMA - NJUORGGANJÅVRI - MIENNAJÅVRI 
[gl 6 LINKSTASJONEN MÅSKEV ÅRRI - GIEZZI 

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

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

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

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kjell-Magne Iversen 
Persenv. 4 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2179-l Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 16.9.-31.10. 2015 Antall tur/retur: 4 

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

Kjøretrase: 

VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG 
[8'J 4 HILLAGURRA - DOARDNA- UVJALÅDNJÅ- ÅKKAJÅV'RI 
[8'J 11 ÅLLEKNJARG - SAVETJÅ VRI - SAVETV ÅRR! 

DELT VEKTBEGRENSNING 
[8'J 2A VED ÅITEJOHKA (NILS OSKAR ANTHIS EIEND.)- SKRUVACOHKKA- GUHKESJÅVRI 

UNDER MIENNA V ÅRRI - OVER MIENNAJÅVRI - GIEDDEOAIVVEJOHKA (TIL ÅPEN TRASE 
I C FRA SIRMA) ( 1500 KG) 

[8'J 28 VED ÅITEJOHKA (NILS 0. ANTIS EIENDOM) - SKRUV ACOHKKA - GUHKESJÅ VRI UNDER 
MIENNA V ÅRRI - VEST LANGSMED LAKSJOHKA - TIL EL VESAMLØPENE -
GIEDDEOAIVVEJOHKA - LÅDNAJÅ VRI - NJIRRANJÅ VRI (OIVOS/UTLØPET) 
(INNTIL 3000 KG) 

[8'J 7 VESTERTANA - HEARGECOKKA-GEASSAJÅVRI (INNTIL 1500 KG) 

UTEN VEKTBEGRENSINGER 
[8'J JA 
[8'J IB 
[8'J 6 
[8'J 9 

SIRMA - NJUORGGANJÅ VRI - GURTEJÅ VRI - LA VNJUSJOHKA 
SIRMA - NJUORGGANJÅ VRI - MIENNAJÅ VRI 
LINKSTASJONEN MÅSKEV ÅRRI - GIEZZI 
RV890 STJERNEV ANN - KOMMUNEGRENSEN MOT VADSØ 

Annen kjøretrase: Fra åpen løype 1 v/Stuorra Iilis - Cortnahanjåvri, etter etablert kjørespor i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: 
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis 
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens §§ 
8-12. Antall turer er redusert i h.h.t. dispensasjonsutvalgets praksis. 

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr. : 
943.505.527 



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

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

Side 2 av 2 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Geir Jørgensen 
Håbet 10 
9914 Bjørnevatn 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref. : 2015/2207-/ Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Siden søker har 2 søknader til behandling har dispensasjonsutvalget besluttet å behandle disse samlet. 

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 16.9.-31.10. 2015 Antall tur/retur: l 

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

Kjøretrase: 

UTEN VEKTBEGRENSINGER 
[8'J IA SIRMA - NJUORGGANJÅ VRI - GURTEJÅ VRI - LA VNJUSJOHKA 
[8'J lB SIRMA - NJUORGGANJÅ VRI - MIENNAJÅ VRI 

Annen kjøretrase: Fra åpen løype 1 v/Stuorra lilis - Cortnahanjavri, etter etable1i kjørespor i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: 
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis 
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens§§ 
8-12. Antall turer er redusert i h.h.t. dispensasjonsutvalgets praksis. 

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

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

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

vo,mil11Ull!riel 

en 
Dispensasj onsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr. : 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Øyvind Moberget 
Bekkevoll 
9910 Bjørnevatn 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 201 j/2209-1 · Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Siden søker har 2 søknader til behandling har dispensasjonsutvalget besluttet å behandle disse samlet. 

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 16.9.-31.10. 2015 Antall tur/retur: 1 

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

Kjøretrase: 

UTEN VEKTBEGRENSINGER 
t8:I IA SIRMA - NJUORGGANJÅ VRI - GURTEJÅVRI - LA VNJUSJOHKA 
t8:I I B SIRMA - NJUORGGANJÅ VRI - MIENNAJÅVRI 

Annen kjøretrase: Fra åpen løype 1 v/Stuorra Iilis - Cortnahanjåvri, etter etablert kjørespor i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: 
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis 
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens §§ 
8-12. Antall turer er redusert i h.h.t. dispensasjonsutvalgets praksis. 

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

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

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

sen 
Dispensasj onsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Jørn Tore Pettersen 
Heddeguoppe 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/2216-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Jørn Tore Pettersen 

Søknaden avslås. Søker har allerede gyldig dispensasjon til samme formål med varighet til 
31.10.2015. 

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

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

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

Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
49!0.12.71160 
Org.nr. : 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Tor Eino Lukkari 
Hedeguhoppi 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/2251-l Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Tor Eino Lukkari 

Søknaden avslås. Søker har allerede gyldig dispensasjon til samme formål med varighet til 
31.10.2015. 

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

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

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

sen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
D ispensasjonsutvalget 

Børge Roska Aune 
Vesterelv 
9840 Varangerbotn 

Vår ref.: 2015/2252-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Børge Roska Aune 

Søknaden avslås, da dette ikke er en kjent dispensasjonstrase. 

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

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

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
D ispensasjonsutva lget 

Tor-Emil Schanche 
Bakkeveien 6 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2343-l Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2016 

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

Kjøretøy: A TV /BIL Tidsrom: 01.07.-31.10. 2016 Antall tur/retur: 4 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med utmarksnæring/jakt, fiske og bærplukking. 

Kjøretrase: 

VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG 
l'.8:J 4 HILLAGURRA - DOARDNA - UVJALÅDNJÅ - ÅKKAJÅV'RI 

DELT VEKTBEGRENSNING 
l'.8:J 28 VED ÅITEJOHKA (NILS 0 . ANTIS EIENDOM)- SKRUV ACOHKKA - GUHKESJÅVRI UNDER 

MIENNA V ÅRRI - VEST LANGSMED LAKSJOHKA - TIL EL VESAMLØPENE -
GIEDDEOAIVVEJOHKA- LÅDNAJÅVRI - NJIRRANJÅVRI (OIVOS/UTLØPET) 
(INNTIL 3000 KG) 

Annen kjøretrase etter etablert kjørespor i h.h.t. kart: 
1. Fra løype 2B nord for Njirranjåvri, nordvestover til øverste Lavdnjusjåvri, sørvestover til midterste 
Lavdnjusjåvri, til sammenslutningen med løype lA (LIA). 
2. Fra løype 2B ved Njirranoivos, sørvestover til denne traseen sammenslutter med løype IA, nordvest for 
Gurtejåvri (DI AS). 

UTEN VEKTBEGRENSINGER 
l'.8:J JA SIRMA - NJUORGGANJÅVRI - GURTEJÅVRI - LA VNJUSJOHKA 
l'.8:J 18 SIRMA- NJUORGGANJÅVRI- MIENNAJÅVRI 
l'.8:J 6 LINKSTASJONEN MÅSKEV ÅRRI - GIEZZI 

Annen kjøretrase etter etablert kjørespor i h.h.t. kart: 
3. Fra løype JA nordvest for Gurtejåvri, vestover og deretter nordover til sørøstbredden av Nåmmajåvri. 
4. Fra traseslutt for åpen løype 2 ved Såttumielevuovdi, nordvestover gjennom Stuorra Måras, forbi Davit 
Guhkesjåvri, og til denne traseen sammenslutter med løype 2B ved Gårpejohka. 
5. Fra trasekryss på løype 6 (ca 450 meter sørøst for Måskeluobbal), nordover til bredden av 
Måskeluobbal. 

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

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



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

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

Side 2 av 2 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kirsti Joks og Tor Åge Tobiassen 
Skiippagurra 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 20/3/150/-5 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedlegg 3 til vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -
barmark 2013-2017 

I tillegg til vedtak datert 18.6.2013 med saksnummer 2013/1501-1 innvilges også følgende 
kjøretrase: 

Kjøretrase etter etablert kjørespor i h.h.t. kart: 

Fra gamme v/Gahppatjohka til Miennajåvri via vann 310. 

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

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

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Odd Tobiassen 
Skiippagurra 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2013/1500-5 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - I 6.9 .20 I 5 Dato: 16.9.2015 

Vedlegg 3 til vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -
barmark 2013-2017 

I tillegg til vedtak datert 18.6.2013 med saksnummer 2013/1501-1 innvilges også følgende 
kjøretrase: 

Kjøretrase etter etablert kjørespor i h.h.t. kart: 

Fra gamme v/Gahppatjohka til Miennajavri via vann 310. 

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

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

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Dag Borch 
Smalfjord 
9845 Tana 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2313-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015-
2017 

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

Kjøretøy: ATV Tidsrom: 16.9.2015-31.10. 2017 Antall tur/retur pr. år: 4 

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

Kjøretrase: Fra RV 98 v/Smalfjord etter etablert kjørespor til nordenden av Holmevann, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: 
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis 
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens §§ 
8-12. Antall turer er redusert i h.h.t. dispensasjonsutvalgets praksis. 

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

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

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr. : 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Ans gar Aslaksen' s jaktlag 
Alleknjarg 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2186-l Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget-16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Ans gar Aslaksen' s jaktlag 

Kjøretøy: ATV/UTV Tidsrom: 16.9-31.10. 2015 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt. 

Kjøretrase: 

VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG 
!:8] 11 ÅLLEKNJARG - SA VETJÅVRl - SA VETV ÅRRl 

Annen kjøretrase etter etablert kjørespor i h.h.t. kart: 
I. Fra Alleknjarg til Uhcit Jussavadda og videre til Jussavadda. 
2. Avstikker fra Uhcit Jussavadda til Njargajavri. 

Antall tur/retur: 5 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis 
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 
Antall turer er redusert i h.h.t. dispensasjonsutvalgets praksis. 

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

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

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

en 
Dispensasj onsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Harald Persen'sjaktlag 
Holmesund 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref. : 2015/2188-l Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Siden søker har 2 søknader til behandling har dispensasjonsutvalget besluttet å behandle disse samlet. 

Harald Persen' s jaktlag 

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 16.9.-31.10. 2015 Antall tur/retur: 5 

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

Kjøretrase: 

UTEN VEKTBEGRENSINGER 
[gl IA SIRMA - NJUORGGANJÅ VRI - GURTEJÅ VRI - LA VNJUSJOHKA 
[gl 1 B SIRMA - NJUORGGANJÅ VRI - MIENNAJÅ VRI 

Annen kjøretrase etter etablert kjørespor i h.h.t. kart: 
Fra løype lB v/høyde 345 til Galbajohka og videre til høyde 309 v/Geahcoaivguolbanat. 

Begrunnelse: 
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis 
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens §§ 
8-12. Antall turer er redusert i h.h.t. dispensasjonsutvalgets praksis. 

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

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

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kurt Magne Bernhardsen 
Ringveien 8 
9802 Vestre Jakobselv 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref. : 2015/1995-J Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Kurt Magne Bernhardsen' s jaktlag 

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 16.9-31.10. 2015 Antall tur/retur: 5 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt. 

Kjøretrase: Fra RV 895 etter etablert kjørespor til leir v/Låhppoluokoaivi,i h.h.t. kart. 

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

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

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

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Bente Antonsen 
Austertanaveien 24 78 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref. : 2015/2354-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2015 

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

Bente Antonsen' s jaktlag 

Kjøretøy: ATV Tidsrom: 16.9-31.10. 2015 Antall tur/retur: 5 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt. 

Kjøretrase: Fra RV 890 etter etablert kjørespor til leir v/Harrevann, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Antall turer er redusert i h.h.t. dispensasjonsutvalgets 
praksis. 

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

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

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

De~rm g1e~clræ a Ta:!i!ta ~~ms1m~® 
Oispensas"' . ,atvstget . 
9845 T , ·(/ . . ,,e;t:::7 

~ avaldH~ 
Dispensasj onsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Juhan Niillas Wigelius 
Bakkeveien 7 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2355-/ Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Juhan Niillas Wigelius sitt jaktlag 

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 16.9.-31.10. 2015 Antall tur/retur: 5 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt. 

Kjøretrase: 

UTEN VEKTBEGRENSINGER 
[gl 6 LINKSTASJONEN MÅSKEV ÅRRI - GIEZZI 

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

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

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

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

en 
Disp~nsasj onsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Gunnar Kjellmo 
Lagnesveien 127 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2299-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Gunnar Kjellmo 's jaktlag 

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 16.9-31.10. 2015 Antall tur/retur: 5 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt. 

Kjøretrase: Fra E6 etter etablert kjørespor til leir v/Gumpejavri, i h.h.t. kart. 

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

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

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

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr. : 
943.505.527 



Erik Trosten 
Årbanatj ohka 
9845 Tana 

Deanu gielda - Tana kommune 
D ispensasj onsutva lget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref. : 2015/2307-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Erik Trosten' s jaktlag 

Kjøretøy: ATV Tidsrom: 16.9-31.10. 2015 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt. 

Kjøretrase etter etablert kjørespor i h.h.t. kart. 
I. Stoalpoluohkås - Ruksesruossa- Sattovårri til leir. 
2. Sattovårri - Ruksesruossa til leir. 

Antall tur/retur: 5 

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

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

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

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
D ispensasj onsutvalget 

Øystein Dahl 
Luftjokdalen 68 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2400-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Øystein Dahl's jaktlag 

Kjøretøy: ATV Tidsrom: 16.9-31.10. 2015 Antall tur/retur: 5 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt. 

Kjøretrase: 

DELT VEKTBEGRENSNING 
[8] 2A VED ÅITEJOHKA (NILS OSKAR ANTHIS EI END.) - SKRUV ACOHKKA- GUHKESJÅVRI 

UNDER MIENNA V ÅRRI - OVER MIENNAJÅVRI - GIEDDEOAIVVEJOHKA (TIL ÅPEN TRASE 
I C FRA SIRMA) ( 1500 KG) 

[8] 28 VED ÅITEJOHKA (NILS 0 . ANTIS EIENDOM)- SKRUV ACOHKKA - GUHKESJÅVRI UNDER 
MIENNA V ÅRRI - VEST LANGSMED LAKSJOHKA - TIL EL VESAMLØPENE -
GIEDDEOAIVVEJOHKA - LÅDNAJÅ VRI - NJIRRANJÅ VRI (OIVOS/UTLØPET) 
(INNTIL 3000 KG) 

UTEN VEKTBEGRENSINGER 
[8] JA SIRMA - NJUORGGANJÅ VRI - GURTEJÅ VRI - LA VNJUSJOHKA 
[8] 18 SIRMA - NJUORGGANJÅ VRI - MIENNAJÅVRI 

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

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

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

I 

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr. : 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Wiggo Hansen 
Håbet 16 
9910 Bjørnevatn 

Vår ref.: 2015/2398-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Wiggo Hansen 

Søknaden avslås, da det kun gis dispensasjon til leder for elgjaktlaget. 

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

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

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

Oe21n:u g\GM~ ~ Teru~ ,.o.rrmmnei 
Dispensasi r:: :~;;tutvalget . 
9845 ff' 

, ~ ......__ __ _ 
.. åvald H sen 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr. : 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
D ispensasj onsutvalget 

Odd Petersen Kulstadvik 
Søndre Luftjok 105 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/2399-l Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Odd Petersen Kulstadvik 

Søknaden avslås, da det kun gis dispensasjon til leder for elgjaktlaget. 

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

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

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

Dispensasj onsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Stein Arnulf Hansen 
Tanafjordveien 1626 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2371-l Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2015 

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

Stein Arnulf Hansen' s jaktlag 

Kjøretøy: ATV Tidsrom: 16.9-31.10. 2015 Antall tur/retur: 5 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt. 

Kjøretrase: Frajordbruksvei i Gulbojok etter etablert kjørespor til leir v/sørenden av Gulbojokvann, i 
h.h.t. kart. 

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

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

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

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

mu:rne 

en 
Dispensasj onsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon : 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Torbjørn Balk 
Lisadellveien 3 
9900 Kirkenes 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2401-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Kjøretøy: ATV Tidsrom: 16.9.-31.10. 2015 Antall tur/retur: 5 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt. 

Kjøretrase: 

VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG 
[8:1 4 HILLAGURRA - DOARDNA - UVJALÅDNJÅ - ÅKKAJÅV'RI 

Annen kjøretrase: Fra løype 4 Hillagurra etter etablert kjørespor til Njuorgganjavri, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: 
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis 
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens§§ 
8-12. Antall turer er redusert i h.h.t. dispensasjonsutvalgets praksis. 

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

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

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Adrian Bøtun Thorsen 
Moseveien 6 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2178-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget-19.8.2015 Dato: 19.8.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 19.8.-31.10. 2015 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: Transport av bagasje og utstyr og elev i forbindelse med skoleturer/undervisningsformål v/Seida 
skole. 

Kjøretrase: 

VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG 
18:1 4 HILLAGURRA - DOARDNA - UVJALÅDNJA - AKKAJA V'RI 
18:1 11 ALLEKNJARG - SAVETJÅ VRI - SAVETV ARR.I 

DELT VEKTBEGRENSNING 
18:i 2A VED ÅITEJOHKA (NILS OSKAR ANTHIS EIEND.)- SKRUVACOHKKA- GUHKESJÅVRI 

UNDER MIENNA V Å.RRI - OVER MIENNAJÅVRI - GIEDDEOAIVVEJOHKA (TIL ÅPEN TRASE 
IC FRA SIRMA) (1500 KG) 

18:i 28 VED ÅITEJOHKA (NILS 0. ANTIS EIENDOM)- SKRUVACOHKKA- GUHKESJA VRI UNDER 
MIENNA V Å.RRI - VEST LANGSMED LAKSJOHKA - TlL EL VESAMLØPENE -
GIEDDEOAIVVEJOHKA - LÅDNAJA VRI - NJIRRANJA VRI (OIVOS/UTLØPET) 
(INNTIL 3000 KG) 

18:i 7 VESTERTANA - HEARGECOKKA - GEASSAJA VRI (INNTIL 1500 KG) 

UTEN VEKTBEGRENSINGER 
18:i IA 
18:i IB 
18:1 6 
18:1 9 

SIRMA - NJUORGGANJA VRI - GURTEJA VRI - LA VNJUSJOHKA 
SIRMA - NJUORGGANJA VRI - MIENNAJA VRI 
LINKSTASJONEN MASKEV Å.RRI - GIEZZI 
RV890 STJERNEV ANN - KOMMUNEGRENSEN MOT VADSØ 

Annen kjøretrase: Fra RV 98 v/Masjoksletta etter etablert kjørespor til Biipojåvri, i h.h.t. kart. 

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

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



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

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

ansen 
Di'Spensasjonsutvalgets leder 

Side 2 av 2 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Sølve Johansen 
Presteveien 14 G 
9900 Kirkenes 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2414-l Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Sølve Johansen 

Kjøretøy: ATV/TRAK.TOR Tidsrom: 16.9-31.10. 2015 Antall tur/retur: v/behov 

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

Kjøretrase i h.h.t. kart: 
1. Fra Luftjokdalen v/Ståle Johnsen, langs traktorvei mot øvre del av Gouvdagaldu til enden av 
traktorveien. Derfra ca 1 km til egen gammetomt. 
2. Langs traktorvei til Gouvdagaldu så langt den går, deretter langs terrenget til gammetomt, ca 1 km. 

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

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

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

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

-\ommune 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr. : 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kjetil Johansen 
cio Anna Johansen, Luftjok 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2413-J Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Kjetil Johansen 

Kjøretøy: ATV/TRAKTOR Tidsrom: 16.9-31.10. 2015 Antall tur/retur: v/behov 

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

Kjøretrase i h.h.t. kart: 
1. Fra Luftjokdalen v/Ståle Johnsen, langs traktorvei mot øvre del av Gouvdagaldu til enden av 
traktorveien. Derfra ca 1 km til egen gammetomt. 
2. Langs traktorvei til Gouvdagaldu så langt den går, deretter langs terrenget til gammetomt, ca 1 km. 

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

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

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

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

Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr. : 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
D ispensasj onsutvalget 

Finn-Are Varsi 
Alleknjarg 
9845 Tana 

Vår ref. : 2015/2411-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2015 

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

Finn-Are Varsi 

Kjøretøy: ATV Tidsrom: 16.9-31.10. 2015 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt. 

Kjøretrase: 

VEKTBEGRENSNJNG, IKKE OVER 750 KG 
[ZI 11 ÅLLEKNJARG - SA VETJÅ VRI - SA VETV ÅRRI 

Annen kjøretrase etter etablert kjørespor i h.h.t. kart: 
Avstikker fra Uhcit Jussavadda til leir v/Njargajåvri. 

Avslag andre omsøkte traseer, da det ikke gis dispensasjon til formålet. 

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

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

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

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

Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Paul Oddvar Karlsen 
Palmak.øst 
9845 Tana 

Vår ref. : 2015/2412-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget-16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Paul Oddvar Karlsen 

Søknaden avslås, da det kun gis dispensasjon til leder for elgjaktlaget. 

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

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

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

Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943 .505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
D ispensasj onsutva lget 

Kopi: Kristian Eriksen og Fredrik Gaski 
Lyngveien 6 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2014/2142-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedlegg til vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 
2014-2017 

I tillegg til tidligere vedtak datert 17.9.2014, med saksnummer 2014/2142-1 innvilges også 
følgende trase: 

Kjøretrase i h.h.t. kart: 
1. Flyvarden - Storelva frem til løypeåpning. 
2. Fra åpen løype 5 Masjok v/Svanevann - Skiippaluobbalat. . 
3. Fra åpen løype 6B, Holvann over Leaibos til åpen løype 6A v/Hannojavri. 
4. Fra Lonkonjavri til Sjakajavri - Karenjavri til åpen løype 5 Masjok v/Måkkeluobbalat. 

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

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

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

Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
49!0.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Knut Inge Hildonen 
Sirdagoppe 
9840 Varangerbotn 

Vår ref. : 2015/2211-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel og forskrift om 
fiske etter innlandsfiske med garn m.m. i Finnmark- vinter 2015-2016 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6 og etter§ 9 i forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark, 
gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark og fiske med ståsnøre for: 

Knut Inge Hildonen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: l.11.2015-4.5.2016 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med fiske med ståsnøre i 1. Bjømevann. Det 
gis tillatelse til å fiske med max 25 ståsnører/sniker. 

Kjøretrase: Fra gården Kjos i Rustefjelbma til offentlig snøskuterløype 6A etter denne løypa til 1. 
Bjømevann, i h.h.t. kart. 

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

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2016. 

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

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

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Randi Lille 
Torhop 
9845 Tana 

Deanu gielda - Tana kommune 
D ispensasjonsutvalget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref. : 2015/2290-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2016-2020 

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

Randi Lille 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.2016-4.5 .2020 Antall tur/retur pr. år: 7 

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

Kjøretrase: 
1. Fra bopel i Torhop til gammen i Leibos (Torhop- Cohkkalas- Bergvann-Langvann
gammen ved Cårretjåvri), i h.h.t. kart. 
2. Fra gammen til offentlig løype 6A- Hannuvann, i h.h.t. kart. 

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

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

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

Postadresse: 
Rådhusveien 3 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 3 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
D ispensasj onsutvalget 

Wilfred Aslaksen 
Tanahus 3 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/2308-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2016-2020 

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

Wilfred Aslaksen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.2016-4.5.2020 Antall tur/retur pr. år: 11 

Formål: Transpmi av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme ved 
Cårretjavri. 

Kjøretrase: 
1. Fra Holmevann til gammen i Leibos (Cohkkalas - Bergvann - Langvann - gammen ved 
Cårretjavri), i h.h.t. kart. 
2. Fra gammen til offentlig løype 6A- Hannuvann, i h.h.t. kart. 

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

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

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

Postadresse: 
Rådhusveien 3 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

sen 
Dispensasj onsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 3 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Stian Lille 
Bonakas 
9845 Tana 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2311-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget-16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2016-2020 

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

Stian Lille 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.2016-4.5.2020 Antall tur/retur pr. år: 7 

Formål: Transport av utstyr og bagasje til gamme ved Cårretjåvri. 

Kjøretrase: 
1. Fra Holmevann til gammen i Leibos (Cohkkalas - Bergvann - Langvann - gammen ved 
Cårretjåvri), i h.h.t. kart. 
2. Fra gammen til offentlig løype 6A- Hannuvann, i h.h.t. kart. 

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

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

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

Postadresse: 
Rådhusveien 3 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 
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Besøksadresse: 
Rådhusveien 3 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Einar Pettersen 
Skipagurra 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/2341-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015-2019 

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

Einar Pettersen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: l.ll.2015-31.12.2019 Antall tur/retur pr. år: 15 

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

Det gjøres oppmerksom på at garnfiske under isen etter 31.desember krever særskilt 
dispensasjon. 

Kjøretrase: Løype 14 Alleknjarg- Skålvejåvri-Ankarmaras - Leaibeskaidi,. 

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

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

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

Postadresse: 
Rådhusveien 3 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 3 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Sølve Johansen 
Presteveien 14 G 
9900 Kirkenes 

V år ref.: 2015/2409-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2016-2018 

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

Sølve Johansen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.2016-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 10 

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

Kjøretrase: Langs traktorvei til Gouvdagaldu så langt den går, deretter langs terrenget til gammetomt, ca 
I km., i h.h.t. kart. 

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

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

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

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

Hå vald sen 
Di~sasj onsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kjetil Johansen 
Luftjok 
9845 Tana 

V år ref. : 2015/2410-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2016-2018 

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

Kjetil Johansen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.2016-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 10 

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

Kjøretrase: Langs traktorvei til Gouvdagaldu så langt den går, deretter langs terrenget til gammetomt, ca 
1 km., i h.h.t. kart. 

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

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

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

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Tana husky v/Dag Broch 
Deanugeaidnu 323 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2415-l Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget-16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2015-2016 

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

Tana husky v/Dag Broch 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: l.11.2015-4.5.2016 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: Transport i forbindelse med tråkking av hundeløype/turisme. 

Kjøretrase i h.h.t. kart: 
1. Hedeguohppi - Maskeluobbal 
2. Hedeguohppi - Tanabru 
3. Hedeguohppi - Loddej eaggi 
4. Hedeguohppi - Ådjasuolu 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Turisme og reiseliv er et viktig satsingsområde for Tana kommune, 
jfr. kommunens reiselivsplan. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

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

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

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

mmmune 

en 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr. : 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvolget 

Knut Vidar Mathisen 
Austertanaveien 385 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2419-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Knut Vidar Mathisen'sjaktlag 

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 19.8.-31.10. 2015 Antall tur/retur: 5 · 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt. 

Kjøretrase: 

DELT VEKTBEGRENSNING 
~ 2A VED ÅITEJOHKA (NILS OSKAR ANTHIS EIEND.)- SKRUV ACOHKKA- GUHKESJÅ VRI 

UNDER MIENNA V ÅRRI - OVER MIENNAJÅ VRI - GIEDDEOAIVVEJOHKA (TIL ÅPEN TRASE 
I C FRA SIRMA) (1500 KG) 

~ 28 VED ÅITEJOHKA (NILS 0. ANT!S EIENDOM)- SKRUV ACOHKKA - GUHKESJÅVRI UNDER 
MIENNA V ÅRRI - VEST LANGSMED LAKSJOHKA - TIL EL VESAMLØPENE -
GIEDDEOAIVVEJOHKA - LÅDNAJÅVRI - NJIRRANJÅVRI (OIVOS/UTLØPET) 
(INNTIL 3000 KG) 

Begrunnelse: 
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis 
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens§§ 
8-12. Antall turer er redusert i h.h.t. dispensasjonsutvalgets praksis. 

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

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

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Saksprotokoll saksnr. 717/2015 i Dispensasjonsutvalget - 16.09.2015 

Behandling 

Referatsak.er/ orienteringer 

RS 59/2015 Ovla-Per og Asiat-Jon Uinsmann- Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med innhenting av rømt villsau-Barmark 2015 

Merknad: Behandlet av Håvald Hansen, Jan Larsen og Torill Klogh på telefonmøtet den 
28.8.2015. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasj onsutvalget orientert 

RS 60/2015 Tana Montessoriskole v/Gunhild Blien- Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med skoletur/undervisningsformål - Barmark 2015 

Merknad: Behandlet av Håvald Hansen og Torill Klogh på hastemøtet den 31.8.2015. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasj onsutvalget orientert 

RS 61/2015 Deanu Samekuvla v/Oskar Trosten- Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med skoletur/undervisningsformål - Barmark 2015 

Merknad: Behandlet av Håvald Hansen og Torill Klogh på hastemøtet den 31.8.2015. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasj onsutvalget orientert 



RS 62/2015 Tana motorklubb v/Morten Blien- Ny behandling av søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med verdensrekord
forsøk på Tanaelva - Barmark 2015 

Merknad: Behandlet av kommunestyret i Tana den 8.9.2015. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert 



Deanu gielda - Tana kommune 
Informasjons- og serviceavdelingen 

Ovla-Per Uinsmann og Asiat-Jon Liinsmann 
Boratbokca Nuorgam 
99990 Nuorgam - FINLAND 

Deres ref.: Vår ref.: 
2015/2283 

Saksprotokoll i dispensasjonsutvalget: 
16.9.2015 

Melding om vedtak 

Dato: 

28.8.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2015 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av I 5.mai I 988 § 6, gis 
det herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: Ovla-Per Lånsmann og Asiat-Jon Lånsmann 

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 28.8.-31 .10.2015 Antall tur/retur: 2 

Formål: Transport i forbindelse med søk av rømt villsau. 

Kjøretrase etter etablert kjørespor: Vuohppejohka- Nurki - Strimpi 

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

Vedtaket kan påklages til {Klikk her og skriv klagei11sta11s]. Klagefristen er 3 uker regnetfra den dagen da brevet 
komfram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommerfrem. 

Med hilsen 

Håvald Hansen 
Leder i dispensasjonsutvalget 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens naturoppsyn, Tana 

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
+47 46 40 02 00 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr. : 
943.505.527 



Deanu gielda " Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Tana Montessoriskole v/Gunhild Blien 
Søndre Luftjok 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 201512247-1 Seksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 16.9.2015 Dato: Jl.8.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Tana Montessoriskole v/Gunhild Blien 

Kjøretøy: ATV Tidsrom: 31.8-31.10. 2015 Antall tur/retur: 2 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med skoletur/undervisningsformål. 

Kjøretrase: Fra jordbruksvei i Holmfjell/Gulbojok etter etablert kjørespor til Abborstua, i h.h.t. kart. 

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

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

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

Postadresse: 
Rådhusveien 2.4 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

sen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
7892 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



' 
. 

-
. 

. 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Deanu s~eskuvla v/Oskar Trosten 
Per Fokstadgeaidnu 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 9845 Tana 

Vårref.: 201512291-l Saksprotokoll i Dispensasjonsu1valget- 16.9.201 S· Dato: 31.8.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Deanu sameskuvla v/relctor 

Kjøretøy: 4 stk. A TV Tidsrom: 31.8-31.10. 2015 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med skoletur/undervisningsformål. 

Kjøretrase: 

UTEN VEKTBEGRENSINGER 
18] IA SIRMA- NJUORGGANJÅVRI - GURTEJÅ VRI - LAVNJUSJOHKA 

Kjøretrase: Fra løype IA etter etablert kjørespor til Johannes Varsi's gamme, i h.h.t. kart. 

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

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylke(5mannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger om 
klageadgang e11er hjelp til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommunen. 

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

Postadresse: 
Rådbusveien 24 
9845 Tana 
E-posc: postmottak@Iana.kommunc.no 

""-""'="'·en 
Dispensasj onsutvalgets leder 

Besoksadrcssc: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kominune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943 .505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Informasjons- og serviceavdelingen 

Kopi: Tana motorklubb v/Morten Blien 
Holrnfjell 
9845 TANA 

Lensmannen i Tana 
Statens naturoppsyn 

Deres ref.: Vår ref.: 
2015/1190-7 

Saksbehandler: 
Wenche Pettersen, tlf.: +47 46 400 319 

Melding om vedtak 

Dato: 

10.09.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2015 

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

Tana motorklubb v/Morten Blien 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 10.9.-31.10. 2015 Antall tur/retur: 3 

Formål: Verdensrekord forsøk. 

Kjøretrase: Kommunegrensa Karasjok - langs Tanaelva- Langnes, i h.h.t. kart. 

NB! Kjøretøyet må være sikret mot eventuelle lekkasjer av miljøfarlige stoffer. Dette er å anse som et 
engangstilfelle i forbindelse med verdensrekordforsøk slik at dette ikke skal skape presedens for eventuelt 
andre tilsvarende søknader. 

Begrunnelse: Kommunestyret i Tana anser dette som et særlig tilfelle som det kan gis 
dispensasjon til. 

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

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

Jørn Aslaksen 
Rådmann 

Vedlegg: Saksprotokoll fra KST møtet 8.9.2015 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift 

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: Bank: 
+47 46 40 02 00 4910.12.71160 
Telefaks: Org.nr.: 
78 92 53 09 943.505.527 



Saksprotokoll saksnr. 51/2015 i Kommunestyret - 08.09.2015 

Behandling 

SP v/Einar Johansen fremmet følgende forsalag: 

Morten Blien får tillatelse til å kjøre på Tanaelva for å prøve å sette verdensrekord. 

SP vÆinar Johansen trakk sittforslag. 

Fe/01 v/Hartvik Hansen fremmet følgende fellesforslag fra Fe/01 v/Hartvik Hansen, V v/Terje 
Ellila, SP v/Einar Johansen, Uavh. repr. v/Rebek Tapio, H v/Tone 0 . Kollstrøm og AP v/Per Ivar 
Stranden: 

1. Det innvilges dispensasjon for kjøring med snøscooter til Tana Motorklubb v/ Morten 
Blien langs med Tanavassdraget i Tana kommune. 

2. Dette er å anse som et engangstilfelle for hans verdensrekordforsøk slik at dette ikke 
skal skape presedens for eventuelt andre tilsvarende søknader. 

3. Kommunestyret i Tana har full tillit til Dispensasjonsutvalget og har forståelse for det 
vedtaket de gjorde og hvor de tidlig signaliserte at dette var en så spesiell søknad og 
ønsket at Miljø- Landbruks og Utmarksutvalget burde behandlet den. Miljø- Landbruks 
og Utmarksutvalget kunne forståelig nok ikke behandle den og dermed kom saken tilbake 
til Dispensasj onsutvalget. 

4. Kommunestyret i Tana er det høyeste politiske organ i kommunen og kan således 
omgjøre vedtak besluttet i underliggende råd og utvalg, men det bør ikke skje ofte. 

5. Kommunestyret ber om at det valgte Dispensasjonsutvalg fortsatt behandler de 
motorferdsel søknader som de er delegert å behandle til et nytt Dispensasjonsutvalg er 
valgt etter valget og konstitueringa. 

Votering 

Vedtatt med 15 mot 2 stemmer. 

Vedtak 

1. Det innvilges dispensasjon for kjøring med snøscooter til Tana Motorklubb v/ Morten 
Blien langs med Tanavassdraget i Tana kommune. 

2. Dette er å anse som et engangstilfelle for hans verdensrekordforsøk slik at dette ikke 
skal skape presedens for eventuelt andre tilsvarende søknader. 

Side 2 av 2 



3. Kommunestyret i Tana har full tillit til Dispensasjonsutvalget og har forståelse for det 
vedtaket de gjorde og hvor de tidlig signaliserte at dette var en så spesiell søknad og 
ønsket at Miljø- Landbruks og Utmarksutvalget burde behandlet den. Miljø- Landbruks 
og Utmarksutvalget kunne forståelig nok ikke behandle den og dermed kom saken tilbake 
til Dispensasjonsutvalget. 

4. Kommunestyret i Tana er det høyeste politiske organ i kommunen og kan således 
omgjøre vedtak besluttet i underliggende råd og utvalg, men det bør ikke skje ofte. 

5. Kommunestyret ber om at det valgte Dispensasjonsutvalg fortsatt behandler de 
motorferdsel søknader som de er delegert å behandle til et nytt Dispensasjonsutvalg er 
valgt etter valget og konstitueringa. 

Side 3 av 3 



Deanu gielda -Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Joachim Henriksen 
Austertanaveien 3 77 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2422-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Joachim Henriksen' s jaktlag 

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 16.9.-31.10. 2015 Antall tur/retur: 5 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt. 

Kjøretrase: 

DELT VEKTBEGRENSNING 
[8'.J 7 VESTERTANA - HEARGECOKKA - GEASSAJÅVRI (INNTIL 1500 KG) 

Annen kjøretrase etter etablert kjørespor i h.h.t. kart: 
Fra Vestertanafjellet til nordenden av Snoallajåvri. 

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

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

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

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Vegard Blien 
Austertanaveien 1185 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref. : 2015/2439-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2015 

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

Vegard Blien' s jaktlag 

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 16.9.-31.10. 2015 Antall tur/retur: 5 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt. 

Kjøretrase etter etablert kjørespor i h.h.t. kart: 
1. Fra Smalford - Suolojåvri - Guovzajåvri vest. 
2. Fra RV 98 - Jievjamiesseoaivi, derfra til Guovzajåvri øst. 

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

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

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

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr. : 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Bernt Ove Johnsen 
Holmesund 
9845 Tana 

Vår ref. : 2015/2444-I 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Bernt Ove Johnsen' s jaktlag 

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 16.9-31.10. 2015 Antall tur/retur: 5 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt. 

Kjøretrase etter etablert kjørespor: Fra E6 v/Borsejok hyttefelt - Borsi - Linduvarri Borsevuopmi, i h.h.t. 
kart. 

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

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

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

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr. : 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Rolf Simon Hansen 
Postboks 516 
97 51 Honningsvåg 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2447-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Rolf Simon Hansen' s jaktlag 

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 16.9.-31.10. 2015 Antall tur/retur: 5 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt. 

Kjøretrase: 

VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG 
t8J 4 HILLAGURRA - DOARDNA - UVJALÅDNJÅ - ÅKKAJÅV'RI 

Annen kjøretrase i h.h.t. kart: 
1. Fra Gaskalås til vann 305. 
2. Fra åpen løype 1 v/Gieddeoaivi til Bikkejåvri. 
3. Fra åpen løype 1 v/Latnajåvri til Njirranjåvri. 

Avslag fra løype 4 Hillagurra til vann 305, da dette ikke er en kjent dispensasjonstrase. 

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

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

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

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
D ispensasj onsutva lget 

Ole Anders Varsi'sjaktlag 
Sirma 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2173-4 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedlegg til vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -
barmark 2015 

I tillegg til vedtak datert 19.8.2015, med saksnummer 2015/2173-1 innvilges følgende trase: 

Kjøretrase: Fra Laksnes etter eksisterende kjørespor til leir v/Suohpasjavrrit, i h.h.t. kart. 

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

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

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

Deanu 0ie~da D Tar.i;a kommune 
Dispensasjo ' lgat · 
9845 Tan" 8-

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Eilif Basso 
Tanabru 
9845 Tana 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Vår ref.: 2015/2443-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Eilif Basso 

Søknaden avslås, da det kun gis dispensasjon til leder for elgjaktlaget. 

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

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

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

Dispensasj onsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Svein Mikkelborg 
Lismaveien 16 
9845 Tana 

Vår ref. : 2015/2442-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Svein Mikkelborg's jaktlag/Ovddaldas jaktlag 

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 16.9-31.10. 2015 Antall tur/retur: 5 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt 

Kjøretrase etter etablert kjørespor i h.h.t. kart: 
1. Fra E6 v/Gorzanjohka til leir. 
2. Fra E6 v/Rovvagieddi til leir. 

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

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

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

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Vidar Pettersen 
Gartnerjordet 22 
9910 Bjørnevatn 

Vår ref. : 2015/2458-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Vidar Pettersen 

Søknaden avslås, da det kun gis dispensasjon til leder for elgjaktlaget. 

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

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

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

nsen 
Dispensasj onsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr. : 
943 .505.527 



Deanu gielda -Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Odd Einar Siri 
Langnesveien 468 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2446-l Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Odd Einar Siri's jaktlag 

Kjøretøy: ATV Tidsrom: 16.9-31.10. 2015 Antall tur/retur: 5 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt 

Kjøretrase etter etablert kjørespor i h.h.t. kart: 
Fra RV 895 vNuohppejohka- Vuolit Vuohppejavri videre mot Searbachokka og ned til Jakobsen's 
gamme v/Polmakvann. 

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

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

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

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 
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O vald ti en 
Di~r sasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: ÅgeAnthi 
Laksjohka 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref. : 201512445-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 16.9.2015 Dato: 16.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

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

Åge Anthi 

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 16.9-31.10. 2015 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med vedhogst. Teigseddel medbringes. 

Kjøretrase: Fra eiendom i Lasjohka til vedteig, i h.h.t. kart. 

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

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

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

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

Dispensasj onsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr. : 
943.505.527 


