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Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Hovedutvalg for utmark og næring 23/2016 13.04.2016 

 

Høring av fiskekortpriser og fiskeregulerende tiltak i Tanavassdraget for 

2016. 

Rådmannens forslag til vedtak 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har sendt på høring et forslag til fiskekortpriser og 

fiskeregulerende tiltak i Tanavassdraget for fiskesesongen 2016. Tana kommune har følgende 

merknader til disse forslagene:  

 

 Fiskereguleringer:  

Det foreslås begrensning i fisket kun for sidevassdraget Iešjohka og kun for tilreisende 

fiskere i denne elven (fredning for tilreisende). Tana kommune savner en nærmere 

begrunnelse for forslaget. Tilreisende fiskere står årlig for om lag kun 8 % av uttaket i 

Iešjohka. Den reelle besparelsen på å regulere de tilreisendes fiske i dette sidevassdraget 

er svært liten (omkring 80 kg. fisk), så forslaget vurderes til å ha svært liten økologisk og 

bestandsregulerende betydning. De negative konsekvensene i form av omdømmetap vil 

imidlertid være store dersom man innfører begrensninger for en liten gruppe av 

tilreisende fiskere. Reguleringer av fisket bør etter Tana kommunes oppfatning foretas 

helhetlig for hele vassdraget og for alle grupper av fiskere.  

 

 Fiskekortpriser for tilreisende fiskere:  

Tana kommune mener at det er heldig å øke fiskekortprisene for tilreisende fiskere kun i 

nedre norsk del av vassdraget og i norske sidevassdrag, mens prisene på 

riksgrensestrekningen forblir uendret. En konsekvens av dette kan være at enda flere 

velger å fiske på riksgrensestrekningen og at konfliktnivået mellom ulike fiskere på 

denne strekningen øker ytterligere. Rådmannen anbefaler derfor at fiskekortprisene for 

tilreisende i norske deler av vassdraget ikke økes for 2016, men holdes på samme nivå 

som i 2015.  

 

 Prisen på sesongkort for lokale fiskere:  

Når det gjelder sesongkort for lokale fiskere mener Tana kommune at det er positivt at 

ordningene forenkles. Det vurderes imidlertid som uheldig at det er store prisforskjeller 

mellom fiskekort på riksgrensen og i de norske delene av vassdraget. Med bakgrunn i 

dette anbefales det at sesongkortene for Tana og Karasjok kommune får en lavere pris en 

kr. 350,-. Videre også at TF vurderer å sette ned prisen på sesongkortet for hele 

vassdraget. 
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Saksopplysninger 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har sendt på høring et forslag til fiskereguleringer og 

endringer i fiskekortpriser i Tanavassdraget for 2016. Hjemmelen for endringsforslagene er § 10 

i Tanaforskriften. De ulike forslagene er oppsummert nedenfor.  

 

Høringsfristen er 30. mars 2016. Det er gitt beskjed til TF om at Tana kommunes 

høringsuttalelse først vil foreligge etter møtet i HUN den 13.04.16.  

 

 

Fiskeregulerende tiltak 

TF fremmer forslag om å ikke åpne for fiskekortsalg til tilreisende fiskere i Iešjohka for 

fiskesesongen 2015. Forslaget begrunnes i at statusen for laksebestandene i Iešjohka er svak og 

at bestanden i dette sidevassdraget er lengst unna å nå forvaltningsmålene (gytebestandsmålet).   

 

Fiskekortpriser 

For lokale fiskere tilbys det, som tidligere, kun sesongkort. Det foreslås følgende priser:  

 

 
 

 

For tilreisende fiskere foreslås en økning i døgnkortprisen med kr. 50,- på alle døgnkortene i de 

norske delene av vassdraget (se tabell 2 nedenfor). Det foreslås å opprette et eget døgnkort for 

Luftjokelva på kr. 100,- per døgn. På riksgrensestrekningen har ikke TF hjemmel til å endre 

prisene og disse forblir uendret.  
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Vurdering 

Fiskeregulerende tiltak 

Rådmannen savner en nærmere begrunnelse for forslaget om fredning av Iešjohka for tilreisende 

fiskere. Tilreisende fiskere står årlig for om lag kun 8 % av uttaket i Iešjohka, noe som tilsvarer 

et uttak på ca. 150 kg. fisk. Det forventes at deler av denne fangsten blir fisket av andre (lokale 

fiskere) og at den reelle besparelsen da utgjør kun ca. 80 kg. fisk. Forslaget har derfor svært liten 

betydning som bestandsregulerende tiltak.  

 

I form av omdømmetap vil konsekvensene imidlertid være svært negative. Dette fordi man 

innfører begrensninger for en liten gruppe av tilreisende fiskere uten tilsvarende reguleringer for 

andre. Reguleringer av fisket bør etter rådmannens oppfatning foretas helhetlig for hele 

vassdraget og for alle grupper av fiskere. Kun på denne måten vil reguleringene ha legitimitet i 

befolkningen og i ulike brukergrupper i vassdraget.  

 

Fiskekortpriser 

Det vurderes som uheldig å øke fiskekortprisene for tilreisende fiskere kun i nedre norsk del av 

vassdraget og i norske sidevassdrag, mens prisene på riksgrensestrekningen forblir uendret.  

En konsekvens av dette kan være at enda flere velger å fiske på riksgrensestrekningen og 

dermed at konfliktnivået på denne strekningen øker ytterligere. Rådmannen anbefaler derfor at 

fiskekortprisene ikke økes for 2016, men holdes på samme nivå som i 2015.  

 

Når det gjelder sesongkort for lokale fiskere er det positivt at ordningene forenkles. Rådmannen 

mener imidlertid at det er uheldig med store prisforskjeller mellom fiskekort på riksgrensen og i 

de norske delene av vassdraget. Med bakgrunn i dette anbefales det at sesongkortene for Tana 

og Karasjok kommune får en lavere pris enn kr. 350,-. Videre også at TF vurderer å sette ned 

prisen på sesongkortet for hele vassdraget.  
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MOTTATT

79 FEB2016 DEANUCÄZÅAGA
GUOLÄSTANHÄLDDAHUS
TANAVASSDRAGETS FISKEFORVALTNING

Høringsinstanser

Deres ref: Saks nr.: 13/2016 Dato: Deatnu/Tana: 25.02.2016

Saksbehandler: Narve Stubbraaten Johansen

Tlf: 906 85 088

Høring fiskekortpriser og fiskeregulerende tiltak i Tanavassdraget 2016

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) er etablert for lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, og

for å legge til rette for at forvaltningen av vassdraget sikrer fiskebestandene i Tana som naturgrunnlag for

bosetting og for samisk kultur, jf. Tanaforskriften § 2. TF har ansvar for å forvalte fisken og fisket,

herunder organisering av fisket og salg av fiskekort, overvåkning av fiskebestandene, oppsyn med fisket,

fangstrapportering og informasjon, jf. Tanaforskriften § 6, 1. ledd. Dette gjelder de norske

elvestrekningene med sideelver av vassdraget innenfor de rammer som er gitt av fiskeforskriftene i

vassdraget. I Tanaforskriftens § 10 heter det:

«Dersom hensynet til fiskebestandene eller utøvelsen av fisket tilsier det, kan Tanavassdragets

fiskeforvaltning innskrenke adgangen til fisket ut over det som følger av regler gitt i eller i medhold av lov

av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. eller overenskomsten med Finland av 24. februar

1989. lnnskrenkningen kan gis virkning for alle eller for bestemte grupper i de norske sidevassdragene og

på den nedre norske delen av vassdraget».

«Tanavassdragets fiskeforvaltning kan på samme vilkår og i de samme områdene, begrense salget

av fiskekort».

Rettighetsforholdet til fiskere på norsk side av Tanavassdraget er avklart i Tanaloven (2014), og

rettighetshaverne deles inn i to grupper. Personer som avler minst 2000 kg høy i året på en gård de bor

på, og som er innenfor 2 km fra Tanaelva, eller en lakseførende sideelv, regnes som fiskeberettiget jf. § 4.

De kan benytte alle tillatte redskaper i vassdraget. Personer som bor i Tana eller Karasjok kommune, eller

ved en lakseførende sideelv i Kautokeino kommune har rett til stangfiske jf. § 5. Det samme gjelder

reindriftsutøvere når de driver reindrift i området.

Tilreisende personer som ikke har rett til fiske i vassdraget i følge Tanaloven har likevel adgang til

stangfiske jf. Tanaforskriften § 5. Det vises for øvrig til Forskrift nr. 598 om sportsfiske for tilreisende,

Tanaelva gitt av Klima- og miljødepartementet 15.04.2010. Ved fiskereguleringer er det de tilreisende

fiskere som først må begrense sitt fiske, jf. Tanalovens forarbeider, Prop. 58 L (2013-2014), hvor det heter

at eventuell innskrenkning av fiskekortsalget skal først gjøres gjeldende for tilreisende fiskere.

Deanugeaidnu 1780, 9845 Tana I post@tanafrsk.noI924 00 935 I tanafisk.no I Org.nr: 996 898 741
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På denne bakgrunn har Tanavassdragets fiskeforvaltning vedtatt under TF-sak 13/2016 ikke å åpne for

fiskekortsalg for tilreisende fiskere i le'Sjohka i fiskesesongen 2016.

Bakgrunnen for det er vurderingene fra den norsk-finske forsknings og overvåkingsgruppa for

Tanavassdraget (Fou-gruppa), som arbeider med å evaluere bestandsstørrelsen av laks i vassdraget.

Denne gruppa anser det som sikkert at gytebestanden i vassdraget over lang tid har vært under

bærekraftige nivåer. Dette gjelder både for vassdraget sett under ett, og for en rekke vurderte bestander i

vassdraget. Statusen for bestandene i de øverste delene av vassdraget er vurdert som aller svakest, og

gytebestanden i disse elvene har vært langt under forvaltningsmålene i hele den vurderte perioden siden

2004. Bestanden i le§johka er vurdert å være lengst unna forvaltningsmålet.

Fiskekortpriser

TF vedtok under TF-sak 13/2016 å forenkle fiskekortordningen for lokale fiskere i vassdraget. Lokale

fiskere som har rettigheter i henhold til § 4 og 5 i Tanaloven tilbys kun sesongkort som tidligere.

TF ønsker å tilby 4 ulike kort i 2016: Kort for lakseførende deler av vassdraget i Tana kommune, kort for

lakseførende deler av vassdraget i Karasjok kommune, alle lakseførende deler på norsk side av

Tanavassdraget og riksgrensestrekningen (se tabell under). Ordningen med billigere kort til unge voksne

er tatt bort.

Tabell 1: Forslag pris lokale fiskekort 2016:

Lokale kort 2016

Voksen 350r 350,- 50,- 600,-

Un dom (16-18 år) 100,- 100,- 50,- 200,-

Etter forslaget økes døgnkortprisen for tilreisende fiskere med kr. 50,- på alle døgnkortene i helnorske

deler av vassdraget (se tabell under). Harrfiskekortet blir ikke tilbudt fra 2016, men det opprettes et eget

kort for Luftjok/Luovvtejohka til 100,- pr døgn. Denne sideelven er først og fremst en harr og sjøørretelv,

men den er registrert som lakseførende, og er derfor innenfor forvaltningsområdet til TF. TF har ikke

hjemmel til å endre prisene på grenseelvstrekningen, da kortprisen for fiske på riksgrensestrekningen

fastsettes etter forhandlinger med Finland.

Tana

kommune

Karasjok

kommune

Hele

vassdraget

3 .±1,1>-3v 3
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Tabell 2: Forslag døgnkortpris 2016:

Fiskekort
tilreisende fiskere

2016

Tanamunningen

-Langnes

Tanamunningen

-Tana

bru

Tana

bru-

Riksgrensen

Boratbokca

-Jalve

Tanaelva

ovenfor

Levajok

Fjellstue

Anårjohka

ovenfor

Matinkängås

Geaimmejohka

KåråSjohka

nedenfor

Skåidigeacci

Kårjohka

ovenfor

Skåidigeacci

Leavvajohka/LevajokLuovvtejohka/LuftjokMåskejohka/Masjok

Polmakelva

Døgnkortbamfraland




450, 450, 200, 200, 200, 200, 80, 350, 350, 350,




450, 450, 350, 350, 100, 450, 350, 350,

Døgnkortbåtogland 250,




320, 320, 320, 320,





715







Døgnkortbåt2sfenger




650, 650,







cc 650, 650,






DøgnkortEktefelle/samboer





40, 40, 40, 40, 40,









Un dorn(1618år) 100,- 100,- 100, 40, 40, 40, 40, 40, 100, 100, 100,




100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,

Høringsprosess

TF ønsker gjennom høringen innspill på følgende tre punkter:

Fredningen av le§johka for turistfiske
Endringen av kortordningen og fiskekortpris for lokale fiskere
økningen av fiskekortprisen for tilreisende fiskere

Det er satt høringsfrist til 30. mars og saken skal avgjøres under TFs aprilmøte.

Dearvvuodat - med hilsen

ein
r

 Pedersen
TF-leder

Glt&D

H ns-Erik Varsi

Direktør

Vedlegg: Høringsinstanse

3 3v 3
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Adresseliste Høringsinstanser
Fylkesmannen i Finnmark

Karasjok kommune

Tana kommune

Laksebreveiere i Tanavassdraget AL

Tana stangfiskeforening

Tanavassdragets fiskerettshavere

Tana jeger- og fiskeforening

Båteng og omegn bygdelag

Hedeguohppi bygdelag

Sirma bygdelag

Skipagurra Bygdelag

Tana og omegn sjølasefiskeforening

Rustefjelbma og Boftsa bygdelag

Sandlia og omegn bygdelag

Seida og Luftjok bygdelag

Lavonjarg Vel

Masjok bygdelag

Polmak bygdelag

Fanasgietti Badjosiida

Holmesund og Gardak bygdelag

Holmfjell og Gulbojok bygdelag

Birkestrand bygdelag

Algasvarre bygdelag

Alleknjarg bygdelag

Dalbogi Guovli

Gaskavuovdi vel

Nattvann Hytteforening

NiitcAjoga siida

Anarjokdalens velforening

Våljohk Biras

Grensen og omegn Fritidsakt. Klubb

Råjå Gilisrevi

Båhkiljohka Fritidsforening

Karasjok jeger- og fiskeforening

Karasjok Næringsforening

Norges Jeger og fiskeforbund - Finnmark

Miljødirektoratet

Klima- og miljødepartementet

Fefo

Sametinget

Elve Hotell og Camping (kortselger)

Esso Rustefielma (kortselger)

Tana Familiecamping (kortselger)

C-ållidLågacius (kortselger)

A.E. Tapio (kortselger)

Levajok fjellstue (kortselger)

Sport 1 (kortselger)

Karasjok Camping (kortselger) 


Damsveien1

Pb 84

Rådhusveien 24

Rune Aslaksen, Alleknjarg

Hartvik Hansen, Fanasgieddi

Brynli Ballari, Austertanaveien 2347

Yvonne Johannesen, Moseveien

John Trygve Solbakk, Båteng

Marianne Johnsen, Hedeguohppi

Nancy Anti Prosanger, Sirma

Johan Store, Skiippagurra

Bjarne Johansen, Gardak

Ragnhild Hildonen, Tanafjordveien 2428

Raymond Hildonen, Fingervann

Else Marie Seim, Seidaveien 11

Jostein Henriksen, Austertanaveien 3448

Hege Måntyjåvri, Tanafjordveien 887

Stig Arve Eriksen, Polmakveien 1577

Aage Solbakk, Deanugeaidnu 2116

Tormod Nilsen, Deanugeaidnu 1270

Jan Oskar Dervo, Tanahus 30

Solfrid Jessen, Austertanaveien 3339

Elin Sabbasen, Bonakas

Jon Arild Aslaksen, Skiippagurra

John Turi, Reinøyringen 21

Marit Ellen A. Amundsen, Gaskavuovdi 49

John Helge Aslaksen, Jorbejeakkås 12

Hans Arild Holmestrand, Niitosjogas 37

Ole Georg Balto, Anårjohgeaidnu 2792

Jan Arthur Hansen, Jorebejeahkkas 20

Nils Yngve Vuolab, Muotkenjargguolbba

Liv Tone Boine, Åsveien 135

Mette Anti Gaup, Bakkiljok

Nils Arve lund, Ravdojok

Hege Sakshaug, Boks 90

Knut Sakse Kjeldsberg, Postboks 26

Silbageaidnu 10

Rustefjelma

Vårjjatgeaidnu 392

Fanasgieddi

Sirma

Levajok

Fitnodatgeaidnu 1

Avjuvargeaidnu

9815 Vadsø

9735 Karasjok

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9700 laksely

9730 Karasjok

9730 Karasjok

9730 Karasjok

9730 Karasjok

9730 Karasjok

9730 Karasjok

9730 Karasjok

9730 Karasjok

9730 Karasjok

9730 Karasjok

9915 Kirkenes

post@miljodir.no

postmottak@kld.dep.no

post@fefo.no

samediggi@samediggi.no

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9845 Tana

9826 Sirma

9826 Sirma

9730 Karasjok

9730 Karasjok
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2016/491-0 

Saksbehandler:  Anne Fløgstad Smeland 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Hovedutvalg for utmark og næring 24/2016 13.04.2016 

 

Søknad om skadefelling av kråke- og måkebestander ved Gassanjárga 

avfallsdeponi (2016-2019). 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

 

1. Tana kommune gir Øst-Finnmark avfallsselskap (ØFAS) tillatelse til å felle kråke, ravn, 

gråmåke, fiskemåke og svartbak utenom ordinær jakttid i perioden 2016-2019.   

 

2. Tillatelsen gjelder for tre år fra og med vedtaksdato. I perioden kan det årlig felles 

følgende antall fugler:  

 300 kråker 

 300 ravn 

 200 gråmåker 

 100 svartbak 

 100 fiskemåker 

 

3. Fellingen skal foregå inne på ØFAS’ avfallsdeponi ved Gassanjárga.  

 

4. Tillatelsen gjelder for de som utfører fellingen etter avtale med ØFAS.  

 

5. Avlivning skal foretas sikkerhetsmessig og humant forsvarlig, og i samsvar med 

bestemmelser i viltloven og tilhørende forskrifter.   

 

6. Denne tillatelsen er ikke gyldig før den enkelte jeger har innhentet politimyndighetens 

tillatelse til bruk av våpen i tettbygde strøk, jmf. gjeldende politivedtekter.  

 

7. Øst- Finnmark avfallselskap (ØFAS) plikter å gjennomføre skadeforebyggende tiltak 

samtidig som skadefelling foretas.  

 

8. Det settes som vilkår for fellingstillatelsen at ØFAS årlig innen 31.03 rapporterer til 

kommunen om resultatet av fellingen. Det skal rapporteres om antall felte individer av 

hver art, herunder spesifisert for kråker, ravn, gråmåker, svartbak og fiskemåker.  Det er 

ikke tilstrekkelig at det rapporteres samlet for alle måkearter. Dette begrunnes i 
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forskriftskrav og i det forhold at det er viktig å unngå at sjeldnere måkearter felles under 

skadefellinger.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Øst-Finnmark avfallselskap (ØFAS) har søkt om tillatelse til skadefelling av kråke, ravn og 

gråmåkebestander ved ØFAS’ anlegg på Gassanjárga. Bakgrunnen for søknaden er bla. at 

avfallselskapet ihht. gjeldende utslippstillatelse er pålagt å holde bestanden av skadedyr og –

fugler på et nivå som ikke medfører skade eller ulempe for omgivelsene rundt deponiet.  

 

ØFAS opplyser at de har iverksatt skadeforebyggende tiltak. Husholdningsavfallet mellomlagres 

innendørs før det sendes videre. Forbudet mot deponering av organisk avfall har også medført 

mindre tilgjengelig næring for fugler i deponiet. Nærings- og grovavfall må sorteres utendørs 

pga. HMS- regler. For å begrense flygeavfall er det satt opp vegger og forstreket nett rundt 

området hvor sorteringen foregår.  

 

Det finnes ikke bestandsestimat for fuglebestandene ved Gassanjárga. I 2010 ble disse estimert 

til å utgjøre 3000- 4000 individer. Pga. endringer i avfallsbehandlingen som beskrevet ovenfor 

vurderes bestanden som mindre i dag, men er etter det ØFAS opplyser «større enn ønskelig».  

 

Bestanden av måker i området antas i hovedsak å være fiskemåker, gråmåker og svartbak. Både 

hettemåker og krykkjer antas ikke å forekomme her, men det kan være innslag av sjeldnere 

måkearter som sildemåke og polarmåke. Det er kun søkt om tillatelse til felling av gråmåker, 

men kommunen har i behandlingen av søknaden også lagt til grunn at det er andre måkearter i 

området.  

 

For kråke, ravn, svartbak og gråmåke er det fastsatt ordinære jakttider.  

For kråke er ordinært jakttid fra 15.07 til 31.03 og for ravn fra 10.08 til 28.02. For svartbak og 

gråmåke er ordinær jakttid 21.08 til 28.02. Det er ikke åpnet for ordinær jakt på fiskemåker. 

 

Søker har vurdert å foreta jakten innen ordinær jakttid, men vurderer at det er nødvendig å jakt 

utover ordinær jakttid for effektivt å kunne redusere bestandene. Bestandene er mer tallrike i 

perioden juni- august og jakten derfor mer effektiv. Sikkerhetshensyn legges også til grunn for 

at man ønsker å utføre jakten i den lyse årstiden.  

 

Det er foretatt skadefellinger utenom ordinært jakttid tidligere ved Gassanjárga.  

Ved forrige skadefelling i 2010 ble det felt 287 ravn. 81 kråker og 365 individer av ulike 

måkearter (totalt 733 fugler).  

 

Regelverket er slik at kråke, ravn, fiskemåker, hettemåker, gråmåker og svartbak kan felles uten 

tillatelse fra viltmyndighetene hele året dersom disse gjør skade på hus, hage, åker, plante- og 

frøkultur, aktivt drevne egg- og dunvær, pelsdyrfarm, fjørfeoppdrett eller viltoppdrett (se 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-09-01-1000). I dette tilfellet dreier det seg 

derimot som skader som oppstår som følge av avfallsdeponering. Kommunen har etter 

forskriften myndighet til å gi tillatelse til skadefelling av kråke, ravn, fiskemåke, gråmåke og 

svartbak i ”andre skadetilfeller” (forskriftens punkt II B). Søknaden fra ØFAS skal derfor 

behandles etter dette punktet.  

 

Iht. til retningslinjene til forskriften skal tillatelsen fastsette:  

 antall individer av en bestemt art som kan felles 
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 i hvilket nærmere avgrenset område tillatelsen er gyldig 

 i hvilket tidsperiode tillatelsen er gyldig 

 hvem tillatelsen gjelder for 

 krav om rapportering.  

 

Vurdering 

Med bakgrunn i søknaden skal det foretas en vurdering av om vilkårene for å gi tillatelse til 

skadefelling er til stede. Før felling plikter eier, bruker eller rettigshaver i rimelig utstrekning å 

forsøke andre tiltak for å avverge skader. Hva som er rimelig utstrekning må vurderes i det 

enkelte tilfelle. Når det gjelder problemet med kråke, ravn og måker ved avfallsdeponiet, har 

ØFAS’ foretatt tiltak for å forebygge dette. Kommunen vurderer det slik at det er foretatt 

skadeforebyggende tiltak i rimelig utstrekning og at det er grunnlag for å gi tillatelse til 

skadefelling utover ordinær jakttid. 

 

Når det gjelder bestandenes størrelse er tallene bygd på anslag, slik at det er vanskelig å vurdere 

hvor stort uttaket bør være. Fellingsresultater fra uttaket i 2010 er lagt til grunn for vurderingen 

av årets uttak.  

 

Det er videre lagt vekt på at kråke, ravn, fiskemåke, gråmåke og svartbak generelt sett er arter 

med en god bestandsstatus og som tåler en høy beskatning. Det vises til at disse artene kan felles 

fritt av grunneier hele året når de gjør skade på hus, hage og åker.  
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Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Hovedutvalg for utmark og næring 25/2016 13.04.2016 

 

Prosjektet "Tana vannområde (2013-2015): sluttrapportering og forslag til 

oppfølgingstiltak for 2016. 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

1. Tana kommune godkjenner sluttrapporten fra det interkommunale prosjektet «Tana 

vannområde (2013-2015)». Rapporten publiseres på kommunens nettside.  

2. Kommunen slutter seg til videreføringen av prosjektet og tiltaksforslagene for 2016, ihht. 

notat av 16.02.2016.  

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Om prosjektet 

Tana kommune samarbeidet i årene 2013-15 med nabokommunene Gamvik, Berlevåg og 

Karasjok om det interkommunale prosjektet «Tana vannområde (2013-2015)». Prosjektet var et 

pilotarbeid i forbindelse med innføringen av et felles vannområde for Tanavassdraget og –

fjorden. Prosjektet var i hovedsak finansiert av Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen i 

Finnmark (skjønnsmidler).  

 

Tana kommune v/Utviklingsavdelingen har vært prosjektansvarlig for prosjektet og fikk tilført 

ekstra stillingsmidler til prosjektledelse under prosjektperioden (50 % stillingsressurs i 2013 og 

2014, 20 % i 2015).  

 

Det overordnete ansvaret for prosjektets framdrift og økonomi ble ivaretatt av en styringsgruppe 

bestående av 1 politiker fra hver deltakerkommune. Fra Tana kommune var Helge Samuelsen 

fast representant og Nancy P. Anthi vararepresentant.  

 

I tillegg ble det etablert et felles vannområdeutvalg (VOU) som har møttes 1-2 ganger i året.  

VOU har bestått av politiske og administrative representanter fra kommunene, Finnmark 

fylkeskommune, Fylkesmannen, regionale sektormyndigheter, Tanavassdragets fiskeforvaltning 

og representanter fra frivillige organisasjoner lokalt.  
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For informasjon om utført arbeid og resultater fra prosjektet, se vedlagte sluttrapport.  

 

Oppfølging av prosjektarbeidet 

Styringsgruppen for prosjektet hadde sitt siste møte den 26.01.2016. I møtet ble det fattet 

følgende vedtak om prosjektoppfølging:  

 
« …Styringsgruppen for prosjektet anbefaler at arbeidet i vannområdet videreføres. Tana 

kommune oppfordres til å søke Finnmark fylkeskommune om tilskudd til konkrete prosjekttiltak 

for 2016, samt til avvikling av ett årlig møte for vannområdeutvalget (VOU). Status for 

gjennomføringen av tiltak i tiltaksprogrammet gjennomgås i møtet, sammen med andre aktuelle 

tema. Forslag til rammer for samarbeidet datert 22.01.16 brukes som utgangspunkt for søknad til 

Finnmarks fylkeskommune, men suppleres med følgende tiltak:  

 

 Vandringshinder for fisk i Anderselva (Gamvik kommune)  

 Folkemøte i Karasjok våren 2016. Formål: presentere arbeidet i vannområdet.  

Rammer for tiltak i 2016 sendes over til kommunene for godkjenning sammen med 

sluttrapporten». 
 

Forslag til rammer for tiltak i 2016 (se vedlegg) er sendt til godkjenning i den enkelte kommune. 

Frist for tilbakemelding er satt til 15. april 2016.  

 

Med bakgrunn i forslagene ble det den 16.02.2016 sendt en søknad om tilskudd til Finnmark 

fylkeskommune. I tilsagn av 02.03.2016 har fylkeskommunen bevilget omsøkte beløp på kr. 

284.000,- til arbeidet i vannområdet for 2016.  

 

Forslaget til rammer for tiltak i 2016 legger opp til en enklere organisering enn tidligere. Det 

gjennomføres ett årlig møte i vannområdeutvalget. Utover dette styres arbeidet administrativt nå 

som man er gått over i en driftsfase. Tana kommune v/Utviklingsavdelingen får til rådighet en 

20 % stillingsressurs til koordinering av arbeidet kommunene imellom 

(«vannområdekoordinator»).   

 

Vurdering 

Rådmannen anbefaler en videreføring av arbeidet i vannområdet, herunder at Tana kommune 

v/\HUN slutter seg til tiltaksplanene for 2016. Videre anbefales det at sluttrapporten fra 

prosjektet godkjennes og denne publiseres på kommunens hjemmeside.  
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TANA VANNOMRÅDE- TILTAKSFORSLAG FOR 2016 
 

Bakgrunn 
Kommunene Tana, Karasjok, Gamvik og Berlevåg gjennomførte i perioden 2013-2015 et 

interkommunalt prosjekt («Tana vannområde 2013-2015») som et pilotarbeid i forbindelse 

med innføringen av vannforskriften i Norge.  

Prosjektet ble avsluttet den 31.12.2015. I sluttrapporten av 04.01.2015 vurderer 

kommunene at prosjektmålene er oppnådd. Det interkommunale samarbeidet i form av et 

felles prosjekt med en politisk oppnevnt styringsgruppe avsluttes. «Tana vannområde» som 

en enhet etablert etter vannforskriftens § 8 videreføres imidlertid. Dette innebærer at det 

også i fortsettelsen vil bli avholdt årlige møter i vannområdeutvalget (VOU) og at tiltak som 

inngår i forvaltningsplanen for den norsk- finske vannregionen (2016-2021) gjennomføres. 

Samarbeidet vil fortsette, men i en annen form enn under prosjektperioden. Det søkes 

derfor også for 2016 om et tilskudd til koordinering av arbeidet, tiltaksgjennomføring og 

gjennomføring av årlige møter, men med en annen organisering enn tidligere. Dette 

dokumentet angir forslag til rammer for dette samarbeidet.  

Fylkeskommunen er allerede forespurt om overføring av ett restbeløp på kr. 16.000,- fra 

prosjektbudsjettet i 2015 til 2016. Disse midlene står allerede på fond hos Tana kommune.  

 

Forslag til tiltak for 2016 
Tiltaksforslagene er utarbeidet med bakgrunn i sluttrapporten av 01.4.2016. De ulike 

tiltakene er nærmere beskrevet nedenfor.  

1) Overvåkning av nedlagte kommunale avfallsfyllinger. 

Ved Mánnevárre i Karasjok og Styrdalen i Berlevåg ble overvåkningen ikke ferdigstilt i 2015. 

Behovene på de to lokalitetene er følgende:  

 Mànnevàrre: Prøvetaking i 4 grunnvannsbrønner á 3 prøvetidspunkt (vår, sommer og 

høst) = totalt 12 prøver.  

 Styrdalen: Prøvetaking i 1 grunnvannsbrønn á 3 prøver. Prøvetidspunkt (vår, sommer 

og høst)= 3 prøver.  

Det anslås en total pris på ca. kr. 75.000,- for den samlete prøvetakingen. Denne må belastes 

2016-budsjettet. I tillegg anslås det kostnader på kr.10.000,-  i reiseutgifter i forbindelse med 

prøvetakingen.  

I tillegg til kostnader for selve prøvetakingen vil det påløpe administrative kostnader 

(arbeidstid) knyttet til prøvetaking og bearbeiding av materialet (1 ukesverk til prøvetaking 

og 2 ukesverk til bearbeiding av materialet.  

Ved Vargvika i Berlevåg er det behov for en befaring, som grunnlag for eventuell videre 

oppfølging. Denne befaringen kan utføres sommeren 2016 samtidig med prøvetaking i 

Styrdalen.  
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Når det gjelder nedlagte avfallsfyllinger på Nordkyn vil Fylkesmannen i Finnmark i løpet av 

våren foreta en vurdering av eventuelle krav til oppfølgingstiltak. Det er mulighet for å søke 

om tilleggsmidler i etterkant dersom nye tiltak må gjennomføres. De ulike avfallsfyllingene 

på Nordkinnhalvøya er allerede befart, med unntak av lokaliteten i Gamvik.  

 

2) Overvåkning av innsjøer og bekker som kan være påvirket av eksplosiver fra 2. verdenskrig 
 

Overvåkningsbehovet gjelder i denne omgang for 2 vannforekomster i Karasjok kommune 

(se utdrag fra tiltaksanalysen, tabell 5.1 nedenfor):  

 

Det settes av to (2) ukesverk til planlegging av tiltakene, herunder:  

 Befaring av lokalitetene 

 Utarbeidelse av en enkel overvåkningsplan med rammer for gjennomføring, 

overvåkningsparametre, kostnader og finansiering 

 Møte med Forsvaret (formål- etablere en dialog om tiltakene og oppfølging).  

 

3) Oppfølging av tiltak og befaringer knyttet til vandringshindre for fisk langs kommunale og 

private veier 
 

I forhold til kartlegging av vandringshindre for fisk er behovene følgende:  

 Karleggingsarbeid langs kommunale og private veier i Karasjok  

 Planlegging av utbedring i Lišmmajohka, Tana kommune 

 Vandringshinder i Anderselva (Gamvik kommune)- ny vurdering av saken 

For å få en oversikt over behovene i Karasjok bør det settes av ett (1) ukesverk til følgende 

arbeid:  

 gjennomgang av tidligere arbeid mht. vandringshindre i Karasjok 

 avholde et arbeidsmøte med kommunens administrasjon for å få oversikt over behov 

for kartlegginger på private og kommunale veier 

 lage en befaringsplan.  
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Med bakgrunn i befaringsplanen kan det eventuelt søkes om tilleggsmidler til videre arbeid i 

Karasjok. 

For utbedring Lišmmajohka foreslås det å sette av ett (1) ukesverk til planlegging og 

oppfølging. Det er i 2014 sendt en forespørsel til NVE Region Nord om bistand til 

prosjektering. Forespørselen må følges opp.  

 

4) Åpent møte i Karasjok (våren 2016) 

Formålet med møtet er å presentere resultatene fra arbeidet i vannområdet i perioden 

2013-15, og drøfte oppfølgingsbehov videre. Vannområdekoordinator og kommunens 

representanter planlegger og gjennomfører møtet i samarbeid.  

 

5) Møte i vannområdeutvalget (høsten 2016) 

Det gjennomføres et nytt møte i vannområdeutvalget høsten 2016. Møtet avholdes i Tana 

bru på ettermiddagstid. Målgruppe er kommunene, regionale myndigheter, 

sektormyndigheter, frivillige organisasjoner, fiskeforvaltning og andre.  Formålet med møtet 

vil være todelt: 1) gå gjennom status for oppfølging av tiltak etter den regionale 

vannforvaltningsplanen, og 2) orientering om aktuelle problemstillinger mht. lokal 

vannforvaltning (gjerne temabasert).  

Kostnader til leie av møtelokaler, servering og reisegodtgjørelser anslås til å utgjøre om lag 

kr. 15.000,-. Utover dette vil møteforberedelser og –gjennomføring utgjøre om lag 1 

ukesverk (for koordinator).  

 

Budsjett og finansieringsplan for 2016 
Forslag til budsjett framgår nedenfor i tabell 1 nedenfor.  

Kostnadsart Kostnad i 2016 (NOK) 

Lønn til vannområdekoordinator (8 ukesverk= 
20 % stilling) 

200.000,- 

Overvåkning av nedlagte avfallsfyllinger 
(prøveanalyser på akkreditert laboratorium) 

75.000,- 

Møtekostnader- vannområdeutvalg (høsten 
2016) 

15.000,- 

Reisekostnader i forbindelse med 
overvåkningstiltak 

10.000,- 

Totale kostnader (2016) 300.000,- 

Restbeløp fra 2015 16.000,- 

Søknadsbeløp  284.000,- 

 

Prosjektlederfunksjonen forlenges ikke, i og med at det interkommunale prosjektet 

avsluttes. Det foreslås imidlertid å sette av midler for å dekke lønn til en 

vannområdekoordinator. Tana kommune er villig til å sette av personellressurser til 

vannområdekoordinator, som erstatning for prosjektlederen. Det er også mulig at hele eller 
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deler dekkes ved kjøp av eksterne tjenester. Vertskommunen for tiltaket må avklare hvilken 

løsning som velges. Vannområdet stiller med utgiftsdekning i henhold til budsjettet i tabell 1.  

Tana vannområde søker Finnmark fylkeskommune i sin helhet om dekning av disse 

kostnadene. Kommunens egenandel i arbeidet vil være eget arbeid (befaringer, 

tiltaksgjennomføring, planlegging og møter). Samarbeidet mellom kommunene formaliseres 

gjennom en avtale når tilbakemelding fra fylkeskommunen foreligger. 

Vannområdekoordinatoren rapporterer om framdriften for det enkelte tiltak til den enkelte 

kommune og i vannområdeutvalgets møte. 
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Kommunene Tana, Karasjok, Gamvik og Berlevåg gjennomførte i perioden 2013-2015 et 

pilotprosjekt i forbindelse med etableringen av et felles vannområde (Tana vannområde). 

Prosjektet var støttet av Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark 

(skjønnsmidler). Denne rapporten oppsummerer arbeidet i pilotprosjektet.  

 

Y 

TANA VANNOMRÅDE (2013-2015) 

SLUTTRAPPORT FRA ET INTERKOMMUNALT PROSJEKT. 
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TANA VANNOMRÅDE (2013-2015) 

BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET 

Prosjektarbeidet har vært forankret i vannforskriftens § 1 som har 

som formål å «sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av 

vannforekomstene». Det generelle miljømålet etter vannforskriften er 

at alle vannforekomster skal ha minst god økologisk og kjemisk 

tilstand, og at grunnvann skal ha minst god kjemisk og kvantitativ 

tilstand innen år 2021.  

På lokalt nivå er det etablert vannområder og vannområdeutvalg etter 

§ 23 i forskriften. Tana vannområde omfatter Tanavassdraget med 

Tanafjorden ut til grensen mellom Russevika og Skarveneset, med 

tilhørende nedbørsfelt fram til 1 nautisk mil utenfor grunnlinja, på 

norsk side av riksgrensen.  

Kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg og Gamvik er på norsk side 

de kommunene som har det største arealet innen vannområdet, og 

som derfor har samarbeidet om prosjektet.  

Vannområdet er del av en felles norsk- finsk vannregion (Tana, 

Pasvik og Neiden), som også omfatter arealer i Finland. Det 

interkommunale prosjektet omfatter imidlertid kun nedbørfeltet på 

norsk side.  

I løpet av prosjektperioden (2013-2015) er planarbeidet i tilknytning til 

de regionale vannforvaltningsplanene for perioden 2016-2021 utført. 

Tiltak fra første planrunde (2010-2015) er også fulgt opp.   

Hovedmål 

«Samordne 

vannforvaltningen 

lokalt i 

Tanavassdraget og 

Tanafjorden, 

herunder samordne 

kommunenes og 

regionale 

myndigheters innsats 

for å bedre 

miljøtilstanden i 

vannforekomstene».  

 

 

 

 

 

Fig 1 (til venstre): Kart 

over Tana vannområde 

på norsk side av 

riksgrensen. 

Vannområdet er en del 

av en felles norsk-finsk 

vannregion.  
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Tana vannområde deltok i den første planrunden for vannforvaltningsplanene, men denne gikk over 

et kortere tidsrom og tiltak i fjordområdene var utelatt. Dette medførte at det ikke var den samme 

grad av medvirkning og lokal deltakelse i den første planrunden. I annen planrunde har det derfor 

vært en bredere prosess og dette pilotprosjektet for å ivareta oppgavene på en god måte.  

Tana kommune har hatt prosjektansvaret for pilotprosjektet og leder det daglige arbeidet på vegne 

av alle kommunene. Prosjektleder har vært miljørådgiver Anne Fløgstad Smeland i Tana kommune. 

Prosjektlederen har arbeidet i 50 % stilling med prosjektarbeidet i 2013 og 2014, og i 20 % stilling i 

2015. Arbeidet har vært utført i henhold til prosjektplanen av 18.06.2013.  

Prosjektets styringsgruppe har bestått av 1 politisk representant fra hver av kommunene. Gruppen 

har fattet beslutninger som gjelder prosjektets framdrift og økonomi. 

Vannområdeutvalget (VOU) har møttes 1-2 ganger i året. Utvalget er et organ som skal samordne 

og sikre konsensus omkring det faglige arbeidet i prosjektet. VOU har bestått av en politisk og 

administrativ representant (samt vararepresentanter) fra hver av kommunene. Øvrige 

medlemmer/deltakere har vært Finnmark fylkeskommune (vannregionmyndigheten), 

sektormyndigheter, Tanavassdragets fiskeforvaltning og frivillige organisasjoner (etter interesse). 

Følgende sektormyndigheter har vært representert i ett eller flere møter: Fylkesmannen i Finnmark 

ved Miljøvernavdelingen, Statens vegvesen, NVE region nord, Mattilsynet, Kystverket og 

Fiskeridirektoratet.  
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PROSJEKTETS TIDSPLAN OG FRAMDRIFT 

Arbeidet i prosjektet har fulgt den nasjonale tidsplanen basert på fristene i vannforskriftens § 8. De 

ulike delmålene og resultatløpene i prosjektet har vært gjennomført i henhold til denne planen, og er 

nærmere beskrevet og evaluert nedenfor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Milepæler i 

planprosessen (2010-2015). 

Før prosjektstart i 2013 ble 

det gjennomført et 

forprosjekt.   

 

1. Karakterisering og risikovurdering av vannforekomstene 

 

Karakteriseringen omfatter innsamling og registrering av relevante og kjente data om naturforhold og 

menneskelig påvirkning på vannressursene. Arbeidet er utført i databasen www.vann-

nett.no/saksbehandler for den enkelte vannforekomst, blant annet basert på arbeidsmøter med 

kommunene. I arbeidsmøtet ble det benyttet en enkel mal («påvirkningstre») hvor man steg for steg 

gikk gjennom samtlige mulige påvirkninger på vannressursene i kommunen. 

Hoveddelen av karakteriseringsarbeidet ble utført som del av forprosjektet, men ble sluttført og 

rapportert innen fristen den 1. mai 2013. Utover dette har det vært arbeidet gjennom hele 

prosjektperioden med retting av feil i databasen og oppdatering av informasjonen. Dette har resultert 

i at vann-nett etterhvert gir et godt bilde av miljøtilstanden i og rundt vannforekomstene, og kan 

brukes av myndigheter og andre i planarbeid og beslutningsprosesser. På sikt vil man også få en 

god historikk over utførte tiltak i de ulike vannforekomstene, samt et arkiv med informasjon om den 

enkelte vannforekomst. 

I 2015 ble det gjennomført en enkel opplæring for saksbehandlere i Tana kommune i bruk av vann-

nett. Opplæringen ble dessverre ikke gjennomført i de andre kommunene.  

Det ble utover dette gjennomført feltarbeid alle de tre somrene (2013-2015) med kartlegging av  

mulige vandringshinder for fisk etter veibygging. Det ble laget et enkelt registreringsskjema til bruk i 
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dette arbeidet. Statens vegvesen har vært en viktig bidragsyter, og vi takker for godt samarbeid 

gjennom hele prosjektperioden.  

I 2014 ble det også gjennomført fiskeundersøkelser i 3 mindre bekker i vannområdet (Oalgejohka, 

Čámmájohka og Skiippagurrabekken). Arbeidet ble utført av Berlevåg JFF på oppdrag av 

vannområdet. 

 

 

Prosjektets styringsgruppe. Fra venstre: Oddbjørg Vatndal (Gamvik), Helge Samuelsen (Tana), Jan 

Gunnar Johansen (Karasjok) og Jarmo Finnestrand (Berlevåg).  

 

 

Til venstre: Bekk ved Styrdalen, Berlevåg. Til høyre: Befaring med NVE i Julelvvassdraget, Tana.   
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Statens vegvesen befarer 

krysningspunkter vei/bekk (2013). 

 

 

 

2. Lokal tiltaksanalyse 

Arbeidet med en lokal tiltaksanalyse har utgjort hoveddelen av det lokale planarbeidet i 

vannområdet.  

Tiltaksanalysen bygger på sektormyndighetenes tiltaksutredninger. Det ble foretatt en bestilling fra 

regional myndighet (Finnmark fylkeskommune) til sektorene i januar 2013 med utgangspunkt i 

vannforekomster i risiko- status. Sektorene leverte inn sine utredninger i løpet av september 2013. 

Utkast til en samordnet tiltaksanalyse med bakgrunn i disse utredningen ble deretter utarbeidet.  

Tiltaksanalysen ble behandlet i vannområdeutvalget den 12.11.2013 og deretter oversendt regional 

planmyndighet (Finnmark fylkeskommune). Tiltaksanalysen fra vårt vannområde og de øvrige 

vannområdene i Finnmark ble benyttet som et grunnlag for det regionale planarbeidet. Den 

regionale vannforvaltningsplanen ble sendt på høring over to perioder i 2014 og 2015. Endelig utkast 

ble vedtatt av fylkestinget i desember 2015.  Plandokumentet skal deretter endelig godkjennes av 

Klima- og miljødepartementet i løpet av våren 2016.  

 

3. Overvåkning og klassifisering av vannforekomstene 

 

Ved prosjektstart i 2013 ble overvåkning av nedlagte kommunale avfallsfyllinger prioritert. Det ble 

utarbeidet en plan med rammer for og avgrensning av overvåkningsarbeidet. For hoveddelen av 

deponiene (i Tana, Karasjok og oppdrag for Lebesby) ble prøvetaking foretatt i 2013, med 

oppfølgende prøvetaking i 2014 for å avdekke eventuelle feilkilder. I tillegg ble det foretatt befaring 

ved nedlagte deponier i Gamvik med avrenning til sjø. I 2015 ble det gjennomført prøvetaking av 

overflatevann ved Styrdalen i Berlevåg. For 2016 er det ønske om å foreta prøvetaking fra 

eksisterende grunnvannsbrønn. Ved Mannevárre i Karasjok ble prøvetaking ikke foretatt i 2015, men 

nye grunnvannsbrønner ble etablert. Det planlegges en oppfølging i 2016.  
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Prøvetakingen på de ulike lokalitetene ble utført av prosjektleder med hjelp av kommunalt personell. 

Det ble innhentet anbud på laboratorieanalysene, og disse ble alle 3 år utført ved ALS global. 

Bearbeiding av prøveresultatene ved innlegging i Miljødirektoratets database «vannmiljø» ble 

foretatt av prosjektleder med hjelp fra Fylkesmannen i Finnmark. Dataene ble deretter importert inn i 

vann-nett og lagt til grunn for den videre klassifiseringen etter vannforskriften. Det er utarbeidet egne 

rapporter fra overvåkningsarbeidet. Det ble ikke påvist forurensning av overflatevann som følge av 

avrenning fra nedlagte avfallsfyllinger.  

Ved anbudene til laboratoriet ble det både i 2013 og 2014 prøveglass til overs.  Det ble dermed 

foretatt prøvetaking i andre bekker med ulike problemstillinger. Utav disse ble det påvist forhøyede 

fosforverdier i Skiippagurrabekken i Tana kommune. Det er satt i verk et videre arbeid for å kartlegge 

og planlegge aktuelle tiltak i denne vannforekomsten.  

I løpet av prosjektperioden har vi beklageligvis ikke startet opp og kommet i mål med overvåkning i 

forhold til mulige miljøpåvirkninger etter eksplosiver fra 2. verdenskrig. Det har vært utfordrende å få 

tak i informasjon og få en god oversikt over problemstillingen.  

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

Over: Prøveglass. Til høyre: Nedlagt avfallsfylling ved 

Oalgejohka, Karasjok. 

 

 

Oppfølging av planlagte tiltak fra 1. planrunde (2011-2015) 

De fleste tiltakene fra 1. planrunde er i løpet av perioden enten gjennomført eller vurdert som 

uaktuelle (f.eks- ved at vannforekomsten ikke er i risiko-status likevel). Det vises til rapportering på 

tiltaksgjennomføringen, bla. i vann-nett.  Det er ikke tatt hensyn til tiltak som var uklart beskrevet i 
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plandokumentet (f.eks avrenning fra landbruk og fra bebygde områder) og/eller som gjelder 

overvåkning.  

 Det gjenstår ved utgangen av 2015 følgende tiltak:  

 Vandringshinder for fisk i Lismmajohka 

 Ferdigstille miljøforbedrende tiltak i Julaleva 

 Ferdigstille overvåkning av nedlagte avfallsfyllinger ved Mánnevárre (Karasjok kommune) og 

i Styrdalen (Berlevåg kommune). 

Disse er videreført i det regionale tiltaksprogrammet for perioden 2016-2021.  

 

5. Medvirkning og deltakelse i prosjektarbeidet 

Vannområdeutvalget har vært den viktigste arenaen for de frivillige organisasjonens deltakelse i 

prosjektarbeidet. Det ble i løpet av prosjektperioden gjennomført 4 møter i vannområdeutvalget.  

I 2013 var møtene i vannområdeutvalget avgrenset til gjennomgang av karakteriseringsarbeidet 

(kunnskapsgrunnlaget) og utkastet til tiltaksanalyse. Det ble gjennomført 2 møter i 2013. 

Møtet i vannområdeutvalget for 2014 ble gjennomført som et høringsmøte den 11.09.2014. Det ble 

bla. jobbet gruppevis med tema som a) forurensning til vann, b) biologiske påvirkninger på fisk og c) 

fysiske inngrep. Det ble deretter foretatt en prioritering av de ulike innspillene, som grunnlag for 

videre arbeid.  

I 2015 ble det valgt en tematisk tilnærming til møtet, hvor det ble innledet fra sektorene med 

utgangspunkt i etterspurt informasjon (a) fremmede arter i Tanaelva og b) utdyping av farled i 

Tanamunningen).   

Det har vært stort oppmøte (omkring 20 personer) på alle møtene. Flere av de frivillige 

organisasjonene har gjennom vannområdeutvalget vært med på å sette saker på dagsorden, bla. 

Tana JFF og krav om ny risikovurdering mht. spredning av Gyrodactylus salaris. Prosjektledelsen 

opplever at organisasjonene har satt stor pris på denne arenaen for å etterspørre informasjon og 

komme i kontakt med sektormyndighetene. Det er derfor viktig at VOU-møtene videreføres også 

etter pilotprosjektet.  

Samtlige møter har vært avholdt ved Tanabru og på dagtid, pga. store reiseavstander. Dette har 

medført at det i første rekke har vært Tanabaserte organisasjoner som har deltatt. Det har også vært 

slik at vassdragsaker har dominert i utvalget framfor saker som gjelder kystvann. Alternative måter å 

organisere møtene på bør vurderes. Møtet i 2015 ble gjennomført på ettermiddagstid, noe som 

medførte at flere hadde mulighet til å delta.  
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.  

 

 

Fra høringsmøtet: prioritering 

etter gruppearbeidet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerry Maria Agustssson fra 

Finnmark fylkeskommune 

innleder på høringsmøtet den 

11.09.2014.  

 

OPPSUMMERING AV PROSJEKTRESULTATENE 

 

Følgende erfaringer fra prosjektarbeidet kan framheves:  

 Det interkommunale samarbeidet har vært positivt for kommunene innen vannområdet, både 

fordi det skaper møteplasser for politikere og fagfolk, men også fordi det fremmer utveksling 

av kunnskap og informasjon. Kommunenes ansatte har få arenaer for samhandling og 

samarbeid om miljøforvaltning generelt og vannforvaltning særskilt, og denne blir derfor satt 

ekstra pris på.  

 Arbeidet med overvåkningstiltak har vært lærerikt og utbytterikt for prosjektleder og de andre 

ansatte i kommunene. Kompetansen om overvåkning og kjennskapen til lokale 

vannressurser har blitt styrket gjennom overvåkningstiltakene. 

 Erfaringene med et bredt sammensatt vannområdeutvalg (VOU) har vært positive. VOU har 

fungert best i forhold til de frivillige organisasjonene, som har satt pris på muligheten til å få 
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informasjon og påvirke beslutningsprosesser. Ulempen er de store avstandene internt i 

vannområdet som har medført at VOU-møtet har blitt lagt til Tana hver gang. Dette har 

medført at det stort sett kun er Tanabaserte organisasjoner som har deltatt. 

 Det har også vært gode erfaringer med politisk deltakelse gjennom styringsgruppen.    

 Kystkommunene (Berlevåg og Gamvik) har færrest registrerte miljøpåvirkninger, færre tiltak 

og dermed hatt et redusert utbytte av prosjektet. Begge kommunene har forekomster av 

forurenset sjøbunn i tilknytning til fiskerihavner som er svært kostnadskrevende å rydde opp 

i, men man har dessverre ikke klart å samordne og få et nødvendig fokus på 

opprydningstiltak som del av dette prosjektet. I vannområdeutvalget har vassdragssaker 

dominert framfor saker som gjelder kystvann.  

 Databasen vann-nett (www.vann-nett.no/saksbehandler) er blitt et godt verktøy for 

informasjon om miljøtilstanden i elver, bekker, innsjøer og kystvann. Det er gjennom 

registeringer i databasen lagt et godt grunnlag som det kan bygges videre på i tiden som 

kommer.  

 Nettsidene til vannområdet på www.vannportalen.no er benyttet underveis i prosjektarbeidet, 

men sannsynligvis i liten grad av lokale deltakerne.  Inntrykket er at arbeidet i 

vannområdeutvalget og deltakelsen der har større betydning enn det som blir publisert på 

nett. Mulighetene for å spre informasjon gjennom sosiale medier har ikke blitt benyttet i stor 

nok grad. 

 Vi har hatt stort utbytte av samarbeidet med Finnmark fylkeskommune og de øvrige 

prosjektlederne i vannområdene i Finnmark. Vi har bla. fått hjelp i forhold til planlegging og 

gjennomføring av overvåkningstiltak, og i vurdering av forurensningssaker.  

 Styringsgruppen har i løpet av prosjektperioden savnet et nærmere samarbeid med finske 

myndigheter, og da særlig de finske kommunene innen nedbørsfeltet til Tanavassdraget. 

Samarbeidet med Finland bør styrkes i det videre arbeidet i vannområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag fra nettavis: Tana JFF 

etterlyser forebyggende tiltak 

mot Gyrodactylus salaris. 
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OPPFØLGING AV PROSJEKTARBEIDET 

Tana vannområde videreføres uavhengig av pilotprosjektet. Kommunene har også etter prosjektets 

avslutning det samme ansvaret for samordning av arbeidet i vannområdene som tidligere, og ansvar 

for tiltaksområder innen bla. avløp og landbruk som sektormyndighet.  

Det foreligger i løpet av våren 2016 en godkjent regional vannforvaltningsplan for perioden 2016-

2021 som også inneholder tiltak i vårt vannområde. Disse vil bli fulgt opp og rapportert på fortsatt 

gjennom årlige møter i vannområdeutvalget. Dette utvalget opprettholdes derfor også framover.  

Utover dette er det aktuelt å søke prosjektmidler til avgrensete oppfølgingstiltak, f.eks.  

 Ferdigstille overvåkning av nedlagte kommunale avfallsfyllinger 

 Overvåkning av innsjøer og bekker som kan være påvirket av eksplosiver fra 2. verdenskrig 

 Oppfølging av tiltak og befaringer knyttet til vandringshindre for fisk langs kommunale og 

private veier.  

Prosjektledelsen vil med dette takke alle som har bidratt i prosjektet «Tana vannområde (2013-

2015».  

 

Tana, 04.01.2015 

Anne Fløgstad Smeland 

Prosjektleder.  

 

 

 

VEDLEGG TIL SLUTTRAPPORTEN:  

 

1: Tiltaksanalyse for Tana vannområde. Innspill til forvaltningsplan for vannregion Finnmark (2016-2021) 

2: Framdriftsrapportering, 2. halvår 2013 

3: Framdriftsrapportering 1. halvår 2014 

4: Framdriftsapportering 2. halvår 2014 

5: Framdrifsrapportering 1.halvår 2015  

6: Framdriftsrapportering 2. halvår 2015.  
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Hovedutvalg for utmark og næring 26/2016 13.04.2016 

 

Rammer for arbeidet med ny revisjon av skuterløypene i Tana kommune 

etter motorferdselsforskriftens § 4a. 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

 

1. Tana kommune igangsetter en revisjon av gjeldende forskrift om skuterløyper i henhold til  

motorferdselsforskriftens § 4a. Det settes følgende rammer for arbeidet:  

 

 Formålet med forskriftsrevisjonen er å fastsette bestemmelser for bruk av skuterløypene i 

kommunen, herunder brukerbetaling, generelle regler for rasting og kjørefart. 

Forskriftsrevisjonen omfatter kun eksisterende skuterløypenett, ikke nye løyper. Det 

åpnes ikke for vurdering av helt nye trasèer, kun mindre endringer på eksisterende 

løyper.  

 Forskriftsarbeidet foretas samlet for hele kommunens løypenett. Dersom prosessen for 

enkelte løyper ikke ferdigstilles sammen med de øvrige vil disse bli tatt ut og vurdert 

gjennom en separat prosess.  

 Forskriftsarbeidet gjennomføres etter følgende forutsetninger:  

o 300 meters regelen om rasting videreføres i hele løypenettet 

o Rasting på islagte vann vurderes som del av prosessen 

o Brukerbetaling kan fastsettes gjennom gebyrregulativet.  

 Det fastsettes følgende tidsplan for arbeidet i 2016: 

- Varsle oppstart av arbeidet (april 2016) 

- Kartlegging og verdsetting av friluftsområder (april-august 2016) 

- Utarbeide høringsforslag (april- august 2016) 

- Høring og offentlig ettersyn (september- oktober 2016) 

- Behandling i politiske utvalg:  

o Hovedutvalg for utmark og næring: 30.11.2016 

o Kommunestyret: 15.12.2016.  

 

2. Gjeldende forskrift for skuterløyper (FOR-2015-03-26-298) i Tana kommune trådte i kraft 

den 26.03.2015. Samme år ble motorferdselsloven og –forskriften revidert med krav om ny 

godkjenning av eksisterende løypenett og nye utredningskrav. Tana kommune vil med dette 
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beklage på det sterkeste at man er pålagt en re-godkjenning av eksisterende løypenett som 

medfører betydelig merarbeid både for den kommunale organisasjonen og berørte parter.  

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Tana kommune gjennomførte i perioden 2013-15 en revisjon av den lokale forskriften om 

skuterløyper (https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2015-03-26-298?q=tana).  

Etter at den nye lokale forskriften forelå ble det imidlertid foretatt endringer i det nasjonale 

regelverket for motorferdsel (motorferdselsloven og den nasjonale motorferdselsforskriften). 

Disse endringene innebærer at det eksisterende løypenettet i Tana må tas opp til ny revisjon og 

fastsettes på nytt i sin helhet innen den 19. juni 2021. Det er krav om at det skal fastsettes 

bestemmelser for bruken av løypene, herunder fartsgrenser og kjøretider. Det stilles videre krav 

til kommunene om merking av og informasjon om løypene, men kommunene gis også anledning 

til å kreve brukerbetaling til dekning av driftskostnader.  

 

Både i motorferdselsloven (§4a) og den nasjonale motorferdselsforskriften (§ 4a) er det fastsatt 

at det i utredningsarbeidet skal tas hensyn til reindrift, støy, friluftsliv, naturmangfold, bolig- og 

hytteområder, landskap, kultuminner og sikkerhet 

(http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Fastsette-

snoskuterloyper/). Skuterløyper kan ikke legges i verneområder eller foreslåtte verneområder, 

krever grunneiertillatelse og skal ikke kreve terrenginngrep.  

 

I forhold til friluftsliv er det krav om at det foretas en kartlegging og verdsetting av 

friluftsområdet ihht. Miljødirektoratets håndbok M-98-2013. Dette arbeidet er ikke gjort for 

Tana kommune tidligere og må ferdigstilles innen skuterforskriften(e) sendes på høring.  

 

Løypene skal fastsettes i eget kart og framstilles i kommuneplanens areadel. Bestemmelsene for 

bruken av løypene fastsettes i forskrift etter kravene i forvaltningslovens kap. VII.  I tillegg 

stilles det prosesskrav ut over dette til både høring og kunngjøring av vedtak. Løypene skal 

fastsettes ved vedtak i kommunestyret og kan påklages til Fylkesmannen. Prosessen forutsetter 

medvirkning, samarbeid og samråd med alle berørte myndigheter, grunneiere, parter og 

interessenter i lokalsamfunnet og ellers.  

 

Det gjøres oppmerksom på at forskriften kun omfatter løypenettet i det som defineres som 

utmark. Skuterløyper i bebygde områder i Tanabru må utredes etter annet lovverk.  

 

Bestemmelser om brukerbetaling og rasting utenfor løypa er nærmere beskrevet nedenfor.  

 

Krav til betaling og begrensning av brukergrupper 

Kommunene kan gi bestemmelser både om brukt til bestemte formål eller grupper (f.eks 

reiselivsturer), eller bestemmelser om brukerbetaling. En forutsetning er at bestemmelsene ikke 

strider mot andre rettsregler, for eksempel prinsippet om ikke-diskriminering i EØS-avtalen. 

Dette innebærer bla. at det ikke vil være anledning til å innføre betaling kun for utvalgte 

grupper, for eksempel kun for utenbygdsboende. Dersom brukerbetaling innføres vil denne 

måtte gjelde for alle brukere av løypene.  

 

Rasting utenfor løypa 

I henhold til det nye regelverket er det i utgangspunktet forbudt å kjøre utenfor løypene. 

Nødvendig stopp og rasting må skje så nærme løypa som mulig, men kommunene kan fastsette 
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bestemmelser for hvor langt fra løypa det eventuelt er tillatt å kjøre for å raste. Det er bare 

kjøring i rett linje fra løypa som er tillatt. I åpne løyper i Nord-Troms og Finnmark har det vært 

akseptert sone for rasting på inntil 300 meter fra merkestikkene i snaufjell og på islagte vann. 

Departementet har åpnet for at denne praksisen kan videreføres dersom den enkelte kommune 

ønsker det. Kommunene i Finnmark kan også i bestemmelsene tillate kjøring ut av løypa på 

islagte vann for å raste. Det skal i forskriften fastsettes på hvilke vann rasting og kjøring på 

islagte vann kan tillates. Fri kjøring på vann tillates ikke.  

 

Vurdering 

Formålet med forskriftsrevisjonen 

Tidligere revisjoner av lokal forskrift av skuterløyper har vært både tids- og arbeidskrevende.  

I og med at en omfattende revisjon ble foretatt så sent som i 2015, mener rådmannen at den nye 

prosessen som kommunen nå pålegges må bygge på tidligere arbeid og utføres så effektivt som 

mulig. Et viktig prinsipp da er at man i løpet av de nærmeste årene kun prioriterer å få 

eksisterende løypenett fastsatt innenfor de nye kravene.  

 

Brukerbetaling 

Når det gjelder brukerbetaling må HUN ta stilling til om kommunen skal utrede dette nærmere 

for iverksetting fra 2017. De kommunene som har innført brukerbetaling så langt (bla. Hemnes) 

har vedtatt at det må kjøpes en kjøretillatelse («lisens») for å bruke skuterløypene. Prisen på 

kjøretillatelsen fastsettes årlig i kommunens gebyrregulativ. Kjøretillatelsen kan selges på lokale 

utsalgssteder og/eller via en elektronisk løsning.  

 

Forslag til arbeidsprosess og tidsplan 

Forskriftsrevisjonen prioriteres gjennomført snarest mulig og i løpet av 2016.  

Forslag til tidsplan for forskriftsarbeidet framgår av tabellen nedenfor.  

 

 

 

Aktivitet 

 Forskriftsarbeid- 2016 

April Mai  Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 

Fastsette rammer for 

forskriftsarbeidet i HUN 

         

Forhåndsvarsle (kunngjøring i 

lokal media, oppstartsbrev) 

         

Prosess- kartlegging og 

verdsetting av friluftsområder 

         

Utarbeide høringsforslag: 

*Oppfølgingsmøte med BA
1
 

*Utarbeide høringsdokument 

         

Høringsforslag behandles i 

HUN (07.09.2016) 

         

Høring og offentlig ettersyn 

(uke 37-43) 

         

                                                 

 

 

 

 

 

 

 
1
 BA= Bygg- og anleggsavdelingen. 
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Bearbeiding av 

høringsinnspill 

      

 

   

Behandling i HUN 

(30.11.2016) og 

kommunestyret (15.12.2016) 

         

Kunngjøring av vedtak       

 

   

 

 

 

 

HUN må ta stilling til om man ønsker en samlet forskrift for hele løypenettet, slik som i dag 

eller en forskrift per åpen løype. Løypenettet må uansett vurderes samlet for hele kommunen før 

fastsettelse, men senere revisjoner kan bli enklere dersom det fastsettes en forskrift per løype. På 

den andre siden kan en slik løsning medføre uoversiktelighet for brukerne. Rådmannen foreslår i 

sitt vedtaksforslag at det kun utarbeides en samlet forskrift.  

 

Det forventes at revisjonen knyttet til enkelte av løypene vil kunne medføre forsinkelser. 

Dersom arbeidet for enkeltløyper ikke ferdigstilles sammen med det øvrige løypenettet vil disse 

måtte tas ut og gjennomføres i en egen prosess senere. Gjeldende traséer være gyldige helt til år 

2021 slik at dette ikke vil ha få praktiske konsekvenser utover at det blir en ekstra prosess.  
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2007/2409-0 

Saksbehandler:  Frans Eriksen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Hovedutvalg for utmark og næring 27/2016 13.04.2016 

 

Gjennomføring av utbedring av barmarksløyper i Tana kommune 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Utbedring av godkjente barmarksløyper i Tana utføres etter følgende retningslinjer: 

 
1. Kommunen utarbeider et søknadsskjema og en veiledning i forhold til tiltak som vil være 

søknadspliktig eller ikke i henhold til plan- og bygningsloven. 

2. Midlene lyses ut så snart søknadsskjema og veiledning er utarbeidet. Bygdelagene orienteres og 

oppfordres til å komme med forslag til punktutbedring av godkjente barmarksløyper. 

Bygdelagene lager også forslag til gjennomføring, herunder hvem som har ansvar for hva, 

eventuell egeninnsats og utarbeider et kostnadsoverslag for utbedringene.  

3. Bygdelag sender inn søknad med beskrivelse av prosjektet. Utbedringene skal beskrives så 

presist at en kan avgjøre om dette vil være et søknadspliktig tiltak eller ikke og i samsvar med 

tilskuddsbrevet fra Finnmarkseiendommen. 

4. Søknadsfristen for utbedringstiltak settes til 15. august 2016. Tiltakshaverne må få selv ha fått 

grunneiers tillatelse til tiltaket innen søknaden behandles i kommunen.  

5. Basert på søknader/prosjektbeskrivelser og tillatelse fra FeFo avgjør HUN 7. september hvilke 

prosjekter som skal få støtte.  

6. Dersom tiltakene ikke kan gjennomføres inneværende år, søkes midlene overført til nytt 

budsjettår. 

7. Kommunen etablerer en kontrollordning for om utbedringene er gjennomført som forutsatt.  

8. Kommunen rapporterer og ber om utbetaling fra Finnmarkseiendommen når utbedringene er 

gjennomført og tilstrekkelig dokumentasjon på arbeidet foreligger. 
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Saksopplysninger 

HUN vedtok i sak 10/2016 den 17.02.16  at: 

 
Administrasjonen bes utarbeide søknad om tilskudd til utbedring av barmarkstraséer av FeFo. 

Anslagsvis kr. 60 000,-. Hovedutvalget for utmark og næring gir fullmakt til leder, nestleder og Fred 

Johnsen til og endelig godkjenne søknaden. 

 

Søknaden ble sendt 10. mars. 01.04.2016 har kommunen fått bevilget kr 60.000,- som omsøkt til 

utbedring av barmarkstraséene i kommunen. 

 

Midlene er gitt under følgende forutsetninger: 

 

 Det må søkes om grunneiers tillatelse fra FeFo til de enkelte utbedringene, dvs. at lokalitetene for 

utbedring må stedfestes og utbedringstiltaket må beskrives. Søknad må sendes i god tid for tiltaket 

planlegges gjennomført slik at FeFo får mulighet til å behandle saken etter finnmarksloven. 

 Midlene skal benyttes til tiltak som bidrar til mindre skade på naturen og sikrer en kanalisering av 

motorferdselen i ett spor. 

 Det forutsettes at utbedringene skjer som punktutbedring, 

 Utbedringen må ikke bidra til at det over tid skjer en standardheving fra kjørespor til en vei der 

motorferdselloven ikke gjelder. 

 Kommunen sender inn en rapport som viser tiltakene nå de ferdigstilt. 

 FeFo gjør oppmerksom på at det ikke vil vare tillatt a ta ut masser/grus i terrenget til dette 

formålet. Eventuelle masser må hentes fra godkjente masseuttak. 

 

 

Vurdering 

Det er positivt at FeFo har innvilget kommunens søknad som omsøkt. Beløpet som er bevilget 

til formålet er relativt beskjedent og under grensen på kr 100.000,- i forhold til direkte kjøp i 

henhold til forskrift om offentlige anskaffelser. Kommunen trenger følgelig ikke legge opp til at 

tiltaket gjennomføres i samsvar med lov om offentlig anskaffelser. 

 

For kommersielt anleggsarbeid rekker ikke 60.000,- langt, særlig hvis tiltak er søknadspliktig 

etter plan- og bygningsloven. En utfordring er å få disponible midler til å rekke mest mulig i 

forhold til behovet. Strategier for å få dette til er å satse på tiltak som ikke vil være 

søknadspliktig samt forsøke å spille på frivillige organisasjoner som bygdelag i dette arbeidet. 

Vi tror at det kan være mulig da dette er tiltak som også være positivt for utmarksbrukere i 

bygdene rundt omkring.  

 

Det er ikke er gjort en nærmere kartlegging av områder som bør utbedres, hvilke tiltak som bør 

gjøres eller hvor kostnadskrevende de er å utføre. Kommunen trenger innspill på dette. 

Bygdelagene utpeker seg som en naturlig innspillspart. Men også utmarksutøvere kan gi gode 

innspill til utbedringer. Et problem med gruppen utmarksutøvere manglende oversikt over hvem 

utmarksutøverne er. Imidlertid gå en gå ut i fra at de er en del av bygdelagene, slik at 

kommunen bare konsentrerer seg om bygdelag som samarbeidspart i det videre arbeid. 

 

Det bør unngås at utbedringstiltak skjer utenfor eksisterende traseer. Omlegging av løyper vil 

kreve nærmere undersøkelse med hensyn til kulturminner og utløse utredningskrav bla. til 

naturmangfold, reindrift med mer. Tiltakene vil da lett ende opp som søknadspliktig tiltak. 
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Administrasjonen legger opp til at det er hovedutvalg for utmark og næring som avgjør hvilke 

utbedringstiltak som får støtte. Forslag til fremgangsmåte er tilpasset dagens møteplan til 

hovedutvalget. Det vil neppe være mulig å få fram prosjektbeskrivelser som både er i samsvar 

med føringene fra og som samtidig har fått godkjennelse fra Finnmarkseiendommen innen 15. 

mai for å få de avgjort av hovedutvalget 1. juni 2016. Det legges derfor opp til en lengre frist og 

at søknadene behandles av HUN i møte 7. september 2016.   

 

En mulig framgangsmåte videre kan være denne: 

 
1. Kommunen utarbeider et søknadsskjema og en veiledning i forhold til tiltak som vil være 

søknadspliktig eller ikke i henhold til plan- og bygningsloven. 

2. Midlene lyses ut så snart søknadsskjema og veiledning er utarbeidet. Bygdelagene orienteres og 

oppfordres til å komme med forslag til punktutbedring av godkjente barmarksløyper. 

Bygdelagene lager også forslag til gjennomføring, herunder hvem som har ansvar for hva, 

eventuell egeninnsats og utarbeider et kostnadsoverslag for utbedringene.  

3. Bygdelag sender inn søknad med beskrivelse av prosjektet. Utbedringene skal beskrives så 

presist at en kan avgjøre om dette vil være et søknadspliktig tiltak eller ikke og i samsvar med 

tilskuddsbrevet fra Finnmarkseiendommen. 

4. Søknadsfristen for utbedringstiltak settes til 15. august 2016. Tiltakshaverne må få selv ha fått 

grunneiers tillatelse til tiltaket innen søknaden behandles i kommunen.  

5. Basert på søknader/prosjektbeskrivelser og tillatelse fra FeFo avgjør HUN 7. september hvilke 

prosjekter som skal få støtte.  

6. Dersom tiltakene ikke kan gjennomføres inneværende år, søkes midlene overført til nytt 

budsjettår. 

7. Kommunen etablerer en kontrollordning for om utbedringene er gjennomført som forutsatt.  

8. Kommunen rapporterer og ber om utbetaling fra Finnmarkseiendommen når utbedringene er 

gjennomført og tilstrekkelig dokumentasjon på arbeidet foreligger. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U01 

Arkivsaksnr: 2016/857-0 

Saksbehandler:  Frans Eriksen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Hovedutvalg for utmark og næring 28/2016 13.04.2016 

 

Høring - Næringsutvikling i sjøsamiske samfunn 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

 

Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av ……. til å gi høringsuttalelse til Sametinget om 

«Næringsutvikling i sjøsamiske samfunn». 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Sametinget har sendt på høring et notat om «Næringsutvikling i sjøsamiske samfunn». 

Høringsfristen er satt til 23. mai 2016.04. Høringsbrevet ble mottatt 31. mars. 

 

Sametinget ønsker innspill på muligheter og trusler i de sjøsamiske områdene, hva kan gjøres og 

hvilke virkemidler kan benyttes?  

 

Hovedmålsetting er å bruke dette til å bidra til opprettholdelse av levedyktig sjøsamiske 

lokalsamfunn.  

 

Vedlagt følger et høringsnotatet «Næringsutvikling i sjøsamiske samfunn». 

Kap. 1 og 2 omhandler hva Sametinget gjør og har gjort i forhold til sjøsamiske samfunn samt 

Sametingets politikk.  

Kap. 3 tar for seg utviklingstrekk i sjøsamiske samfunn 

Kap. 4 omhandler dagens status i sjøsamiske områder 

Kap. 5 omfatter utfordringer slik Sametinget ser dem 

Kap. 6 Mål for Sametingets arbeid med næringsutvikling 

Kap. 7 Strategier 

Kap. 8 Omhandler kvinner i fiskeriene og i industrien. 
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Utdrag fra notatet: 

 

3. Utviklingstrekk (stikkord) 

- Reduksjon i befolkningstallet 

- Kraftig aldringsprosess 

- Reduksjon i antall barn og unge 

- Innvandring kompenserer for fødselsunderskudd og flytteunderskudd 

- Liten nedgang i arbeidsplasser 

 

4. Status (stikkord) 

- Små bedrifter og få ansatte. 

- Primærnæringene fortsatt viktig til tross for reduksjon 

- Reduksjon i fiskefartøy (Tana har en økning) 

- Relativt større andel sysselsatte i Havbruk 

 

5. Utfordringer (stikkord) 

- Nye arter (eks. snøkrabbe) 

- Større knapphet på arealer i kyst- og fjordområder. Flere konflikter. 

- Mottakssituasjonen for fiskeriene 

- Levende lagring av villfanget fisk 

- Svekket føringstilskudd 

- Muligheter for økt verdiskapning i sjøsamiske områder 

 

6. Målsetting  
Sametinget arbeider for et sterkt og allsidig næringsliv, som bygger på og tar hensyn til samisk 

kultur, natur og miljø, og som danner grunnlag for livskraftige lokalsamfunn der mennesker ønsker å 

bo. 

 

7. Strategier  

- Rettigheter til fiske og en bærekraftig forvaltning 

- Fokus på attraktivitet og bolyst 

- Et styrket næringsgrunnlag i sjøsamiske områder 

- Målrettet og nyskapende næringsutvikling 

- Stabile og tilpassede mottaksforhold 

- Et markedsløft for matprodukter fra sjøsamiske områder 
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Vurdering 

Sametingets målsettinger og virkemidler har betydning for Tana kommune, da kommunen er 

innenfor virkemiddelsonen for tilskudd og at det finnes sjøsamisk bosetning i kommunen.  

 

Sametingets målsettinger og strategier er således av betydning for kommunen.  

 

Kommuneplanens handlingsdel kan dannet et grunnlag for en eventuell høringsuttalelse til 

Sametinget. 

  

 

Fra kommuneplanens handlingsdel: 

 
Kommunen har en spredt bosetting med hele 80 % av befolkningen boende i ca. 17 større eller mindre 

bygdesamfunn. Den spredte bosettingen i kommunen gjenspeiler mangfoldet i nyttiggjøringen av 

naturressursene. Tradisjoner og kultur knyttet til reindrift, fjordfiske, jordbruk og laksefiske i elva 

kombinert med høsting av fisk, vilt og bær har tidligere vært avgjørende for valg av bosted i 

kommunen. Tana kommune har som målsetting å opprettholde bosettingen i bygdene i kommunen. 

 

Befolkningen i Tana sin kultur og levesett er historisk nært knyttet til tilstedeværelse i naturen og 

bruk av naturressursene. Også levesettet og kulturen til den øvrige befolkningen i Finnmark har helt 

fra den tidligste bosettingshistorie vært basert på naturressursene, samspill med naturen og høsting av 

den. De naturressursene som Tana kommune besitter er meget viktig og som må benyttes til å skape 

nye og varige arbeidsplasser som kan bidra til å opprettholde og øke folketallet i kommunen. 

 

Forholdene må legges til rette slik at en forhindrer overbeskatning av naturgodene og får en 

miljøvennlig ressursutnyttelse. Utfordringen fremover blir å finne en balanse mellom utviklingen og 

ivaretakelse av det totale miljøet. 

 
Utmark 
Tana har store, fornybare, utmarksressurser over hele kommunen. Disse utgjør selve grunnlaget for 

den spredte bosettingen med næringer, høstingstradisjon, språk og samfunnsliv. Tana kommune 

mener at ivaretakelse og utvikling av høstingstradisjonene vil ha stor betydning for innbyggernes 

bolyst og økonomi også i fremtiden. Tana kommune vil derfor gi tradisjonell høstingskultur, herunder 

den samiske kulturen og utmarksnæringene høyere prioritet. Tana kommune vil også at kommunens 

innbyggere skal kunne drive med tradisjonsbasert utmarkshøsting for å utnytte de fornybare 

utmarksressursene både for salg, videreforedling og til egen naturalhusholdning.  

 
Fjordfiske  
Tanafjorden har vært kjent som en ressursrik fjord. Invasjon av sel på 80 tallet skapte problemer for 

fiskeriene. Fjordfiske gjerne i kombinasjon med andre næringer (jordbruk) er en viktig del av den 

lokale kulturen. Med fjordfiske menes også tradisjonell sjølaksefiske. Høsting av ressursene har 

potensial til å gi næringsinntekter på heltid eller deltid. Det er nødvendig å tilrettelegge særskilt for 

opprettholdelse av denne næringen gjennom å sikre ressursgrunnlag og rettigheter til å drive 

fjordfiske. Høsting og oppdrett av andre marine ressurser som f.eks. steinbit, kveite, røye, tang og 

tare, skjell og kråkeboller er blitt viet forholdsvis liten oppmerksomhet.   

 

Tana kommune har hatt en satsing på fjordfiske i lengre tid både i egen regi og gjennom prosjekter. 

De senere års kvotetildelinger og tilgang på fisk har gitt fjordfiske langt bedre vilkår enn tidligere. 

Utviklingen innen antall fiskere og fiskefartøy har vært mer positiv enn for de aller fleste kommuner i 

Finnmark. Fiskermantallet teller pr september 2014 54 fiskere, hvorav 41 er registrert på blad B 

(heltidsfiske). Fem nye fiskere er kommet til siden 2012.  
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Investeringslysten i fiskerinæringen er større enn noen gang og antall fiskefartøy økt de siste tre-fire 

årene. Fiskeflåten teller 50 fartøy hvorav om lag 2/3 er under 10 meter. De siste to årene er det 

registrert 13 fiskefartøy, hvorav syv i 2014 (pr. 15/9/14). 

 

”SWOT/SOFT”-ANALYSE 

 
Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 

 Varierte 

naturressurser 

(landbruk, fiske, 

reindrift, 

bergverksdrift). 

 Natur og friluftsliv. 

Høster av naturen 

både i næring og på 

fritiden. 

 Store 

utmarksmuligheter. 

 Råstofftilgang. Stor 

råvareproduksjon. 

 Sterkt landbruk med 

gode service bedrifter.  

 Muligheter for 

jordbruket. 

 Løfter ikke i lag 

– drar i alle 

”bygderetninger” 

 Manglende 

infrastruktur: 

tomter, veier,  

bussforbindelser 

etc. 

 Nedgang i 

primærnæringene

. 

 For lite satsing på 

bygdene.  

 Sentralisering av 

bygdene. 

 Videreforedling av 

naturressursene. Mat: laks, 

reinkjøtt osv.  

 Natur til næring!  

 Boligtomter i distriktene. 

 Legge til rette for 

næringsutvikling.  

 Mer midler til utbedring og 

utvikling i landbruket. 

 Produksjon, videreforedling av 

lokale råvarer. 

 Kultur og opplevelsesturisme 

som nye satsingsområder 

(naturbasert reiseliv) 

 Småskala produksjon: 

Sjømatprodukter, vilt, bær, 

jordbruk, husflid. 

 Redusert lokal demokrati 

– naturressurser. 

 Naturen blir på billig salg! 

 Stor uforutsigbarhet i 

primærnæringene pga. 

regelverk/lov. 

Globalisering. 

 Nedleggelse i landbruket 

og andre primærnæringer.  

 Nedleggelse av 

kommunale tilbud i 

bygder. 

 Avfolkingen av 

kommunen. Innbyggerne 

stopper ikke i Tana bru 

når de reiser fra bygdene. 

 

 

SOFT/SWOT-analysene i handlingsdelen kan neppe betraktes som komplett da det er en viss tid siden 

den ble utarbeidet. Det kan danne utgangspunkt for en uttalelse til Sametinget. 

 

 

Retningslinjer (strategier) for å nå målet 

 

Fjordfiske 
 Sikre ressursgrunnlaget for fiskerne og arbeide for mer lokal forvaltning av ressursene i 

Tanafjorden.   

 Sikre driftsrettigheter for utøvere av fjordfiske, bidra til fornying av flåte og at ungdom finner det 

mere attraktivt å delta i fiske.    

 Forbedre servicefunksjoner, herunder sikre mottaksanlegg i fiskernes nærområde.  

 Tilrettelegge for høsting/foring av utradisjonelle marine ressurser som supplement til tradisjonell 

fjordfiske.  

 

På grunn av kort frist fra kommunen mottok høringsbrevet og til utsendelse av saksdokumenter 

til hovedutvalget for utmark og næring, har det ikke vært tid til å lage en grundig 

høringsuttalelse. Siden neste møte i HUN er etter høringsfristen er alternativene å 1) Droppe 

høringsuttalelse, 2) bruke det som står i kommuneplanens handlingsdel eller 3) eventuelt 

nedsette en arbeidsgruppe som skal gi uttalelse. Kommuneplanens handlingsdel kan brukes som 

grunnlag, men er trolig for upresis i forhold til bruk av virkemidler som Sametinget etterspør. 

Administrasjonen foreslår at HUN nedsetter en arbeidsgruppe som gir uttalelse til Sametinget. 

 

 

 

-�42�-



 

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2016/542-0 

Saksbehandler:  Frans Eriksen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Hovedutvalg for utmark og næring 29/2016 13.04.2016 

 

Bjarne Johansen - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet til kjøp av 

brukt fiskefartøy 

Rådmannens forslag til vedtak 

Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Bjarnes transport v/Bjarne 

Johansen for investering i brukt fiskefartøy. 

 

1. Tilskudd inntil kr 40.000,-. 

2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr 349.000,-.  

3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 

utbetaling fra primærnæringsfondet. 

 

Tilsagnet dekkes av kommunestyrets bevilgning i sak 101/2015 til primærnæringsfond. 

 

Etter retningslinjene for primærnæringsfondet av 21.02.2013  gis det ikke lengre støtte til utstyr 

til fiskefartøy eller fiskeredskaper. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Bjarnes Transport v/Bjarne Johansen søker om støtte på kr 40.000,- til kjøp av brukt fiskefartøy 

samt kr 43.750,- til kjøp av utstyr til fiskefartøy. 

 

Søkeren har drevet med fiske store deler av sitt yrkes aktive liv. Han ble registrert på blad B 1 

januar 2003.  

 

I 2010 har han levert fangst med F-8-TN ”Marit-K” for 388.000,-. Båten Marit-K er en syv 

meter (23 fot) dekket plastsjark bygget i 2009 i følge fartøyregisteret. Fartøyet har rettigheter til 

å fiske krabbe i åpen gruppe. 

 

Han betrakter båten for liten og for avhengig av godt vær. Om våren har han fisket etter 

rognkjeks, med sjølaksefiske om sommeren og etter krabbe om høsten. 
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Fiskefartøyet det søkes støtte til er en Gimsøy 29 sjark med kjennetegn LK3540. Fartøyet er på 

39 fot og bygget i 1988. Motoren er gått ca. 10.000 timer. Med fartøyet følger ekkolodd, VHF, 

garnhaler med mer.  

 

 

Kostnadsoverslag: 

 

Brukt fiskefartøy kr 330.000,- 

Frakt fra Aure kr   19.000,- 

Sum fartøy kr 349.000,- 

 

Utstyr til fiskefartøy 

Garngreier kr   55.000,- 

Omarbeiding opplegg på dekk  kr   16.000,- 

Kartplotter, VHF, AIS kr   28.000,- 

6 plast kontainere kr   26.000,- 

Sum utstyr kr 125.000,- 

 

Sum investeringer kr 474.000,- 

 

 

Finansieringsplan 

 

Tana kommune, støtte til fiskefartøy kr   40.000,- 

Tana kommune, støtte til utstyr kr   43.750,- 

Sametinget, tilskudd 20 %  kr   94.000,- 

Lån  kr 140.250,- 

Egne midler/eget arbeid, 33%  kr 156.000,- 

Sum finansiering kr 474.000,- 

 

Det budsjetteres med en fangst på 30 tonn torsk, 20 tonn torsk i bifangst, 4,5 tonn krabbe, 2 tonn 

krabbe i fritt fiske, 10 tonn hyse, 10 tonn blåkveite, 15 tonn sei og 3 tonn diverse og brutto 

fangstverdi på ca 1,6 millioner kroner. Denne fangstmengden vil budsjettmessig gi et overskudd 

før skatt på ca. 900.000,-. 

 

 

Søkeren fikk den 31.03.2011 avslag på søknad om støtte til kjøp av brukt fiskefartøy med 

følgende begrunnelse: 

 
«Etter kommunestyrets bestemmelse må det foreligge dokumentasjon på kjøpekontrakt, 

finansieringsplan og driftsplan første år. Det mangler både kjøpekontrakt og en fullstendig driftsplan 

i prosjektet. Vilkårene for støtte er ikke oppfylt» 

 

 

Vurdering 

Det omsøkte er å betrakte som søknad om støtte til kjøp av brukt fiskefartøy. Maksimal støtte til 

kjøp av brukt fiskefartøy er 15 % av kjøpesum/kontrakt men begrenset oppad til kr 40.000,-. 

Etter retningslinjene for primærnæringsfondet av 21.02.2013 gis det ikke støtte til utstyr til 

fiskefartøy eller fiskeredskaper. Vilkår for støtte er at søkeren er oppført i fiskermantallet i Tana 

kommune, noe søkeren er. Søknaden tilrås innvilget med støtte inntil kr 40.000,-.  
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2016/696-0 

Saksbehandler:  Frans Eriksen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Hovedutvalg for utmark og næring 30/2016 13.04.2016 

 

Gardar R Gislason - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Gardar R. Gislason for 

investering i brukt fiskefartøy. 

 

1. Tilskudd inntil kr 40.000,-. 

2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr 700 000,-,-.  

3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 

utbetaling fra primærnæringsfondet. 

 

Tilsagnet dekkes av kommunestyrets bevilgning i sak 101/2015 til primærnæringsfond. 

 

Etter retningslinjene for primærnæringsfondet av 21.02.2013  gis det ikke lengre støtte til utstyr 

til fiskefartøy eller fiskeredskaper. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Gardar R. Gislason søker om støtte på kr 40.000,- til kjøp av brukt fiskefartøy. Kostnaden for 

fartøyet er på kr 700.000,-. 

 

Søkeren er 46 år og oppvokst på Island. Han er i dag bosatt i Tana kommune og ble registrert 

som fisker på blad B i juni 2015. Gislason har drevet fiske mesteparten av sitt liv, med unntak 

av et par år der han drev eget transportfirma. Søkeren har gjennomført sikkerhetskurs for 

fiskere. Han kan føre fartøyer opp til 30 tonn. 

 

Fiskefartøyet det søkes støtte til er en 35 fosts hvalvik sjark bygget i 1990. Båten er ombygd i 

2002 og motoren fra samme år. Fiskefartøyet er rigget for juksa og krabbefiske. Med fartøyet 

følger tre juksamaskiner. Båten er klar til fiske ved overtakelse og alle godkjenninger i orden. 
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Kostnadsoverslag 

 

Fiskefartøy kr 700.000,- 

Utstyr til fiskefartøy kr   85.000,- 

Fiskeredskaper kr   50.000,- 

Sum kr 835.000,- 

 

 

Finansieringsplan 

 

Tana kommune kr   40.000,- 

Sametinget kr 100.000,- 

Lån kr 490.000,- 

Egen kapital kr 225.000,- 

Sum kr 855.000,- 

 

 

Fartøyet vil fiske i gruppe 2. Kvoten er 30 tonn sløyd torsk, 15 tonn hyse, 40 tonn sei samt 

krabbekvote. Det budsjetteres med en bruttoomsetning på ca 1,8 milloner kroner og 

driftsresultat på ca 440.000,-.  

 

 

Vurdering 

 

Det omsøkte er å betrakte som søknad om støtte til kjøp av brukt fiskefartøy. Maksimal støtte til 

kjøp av brukt fiskefartøy er 15 % av kjøpesum/kontrakt men begrenset oppad til kr 40.000,-. 

Etter retningslinjene for primærnæringsfondet av 21.02.2013 gis det ikke støtte til utstyr til 

fiskefartøy eller fiskeredskaper. Vilkår for støtte er at søkeren er oppført i fiskermantallet i Tana 

kommune, noe søkeren er. Søknaden tilrås innvilget med støtte inntil kr 40.000,-.  
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2016/759-0 

Saksbehandler:  Merete Sabbasen Helander 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Hovedutvalg for utmark og næring 31/2016 13.04.2016 

 

Søknad om støtte fra primærnæringsfond - nydyrking 7/1/4 - Per Andreas 

Holm 

Rådmannens forslag til vedtak 

Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Per Andreas Holm for 

nydyrking av 17 dekar:  

1. Tilskudd innvilges med kr 2.000,- per dekar, tilsvarende kr 34 000,-.  

2. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning 

om utbetaling fra primærnæringsfondet.  

3. Det stilles vilkår om tilsagn til nydyrking etter forskrift om nydyrking FOR 1997-05-02-423. 
 

Begrunnelse: 

Etter samlet vurdering kan det etter retningslinjene jf. pkt. 10 kun gis tilskudd til nydyrking med 

kr 2000 per dekar. Søker har planer om å dyrke 17 dekar, tilsvarende kr 34 000,- i støtte fra 

primærnæringsfondet. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

 I budsjettvedtaket i kommunestyremøte den 17.12.2015 ble det fattet følgende:  

«Primærnæringsfondet tilføres kr 350,000- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. 

Tildelinger av de 350.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. 

For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40% kan gå til 

fiskebåtkjøp.»  

 

Per A. Holm søker støtte til: 

 Nydyrking på festegrunn gnr 7 bnr 1 fnr 4 i Sirma, nydyrkingen gjelder ca 17 dekar.  

 Tynning av skog på eiendommene gnr 7 bnr 1 fnr 4 og 11 på til sammen 150-180 dekar.  

 Gjerde på 1880 meter og 4 porter  

 Drenering av bekk/vårvann med maskin og 2stk vannrør 

De totale kostnadene på tiltaket er kr 422.635 inkl mva. Det søkes støtte fra primærnæringsfondet på 

til sammen kr 112 000.-. 
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Om søker: 

Gnr/Bnr 2025 - 7/22 

Eget areal 279 

Leid Areal 189 

Sum areal 468 

Kyr 31 

 

Søker eier i tillegg gården gnr 7 bnr 29 med melkekvote, denne er forpaktet bort til hans datter. 

 

Tidligere støtte fra primærnæringsfondet: 

 

  2001 2006 2009 2010 

Melkekvote   10679 5903   

Kjøp av gård 37800       

Nydyrking       32 000 

 

 

Vurdering 

Søker eier og driver gården gnr 7 bnr 22 i Sirma, i tillegg eier han gården gnr 7 bnr 29 som han 

forpakter bort. Bruket oppfyller kravene til å kunne motta støtte fra primærnæringsfond, om 

minimum 20 dekar jordbruksareal samt de generelle kravene til forskrift om produksjonstilskudd 

og avløsertilskudd i jordbruket. 

 

I retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet kan det etter pkt. 10 innvilges 

ned kr 2000,- per dekar ved nydyrking. Nydyrking regnes som opparbeiding av jord som 

tidligere ikke har vært oppdyrket. Fristen for å gjennomføre tiltaket er 3 år regnet fra dato for 

første gangs delutbetaling. Tilbakebetaling og ubenyttede tilsagn tilbakeføres fondet. 

 

Etter retningslinjene for bruk og forvaltning gis det ikke tilskudd til gjerding, tynning eller 

drenering. Det er ikke fremlagt noe plan for drenering av areal som omsøkt. 

 

-�48�-



Etter samlet vurdering kan det etter retningslinjene jf. pkt. 10 kun gis tilskudd til nydyrking med 

kr 2000 per dekar. Søker har planer om å dyrke 17 dekar, tilsvarende kr 34 000,- i støtte fra 

primærnæringsfondet. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2016/749-0 

Saksbehandler:  Merete Sabbasen Helander 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Hovedutvalg for utmark og næring 32/2016 13.04.2016 

 

Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - etablering næringsvirksomhet - 

reindrift - Ivvàr Àilu Utsi 

Rådmannens forslag til vedtak 

Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Ivvàr Àilu Utsi 
1. Tilskudd innvilges med inntil kr 36.300,- 45% av godkjent kostnadsoverslag. 
2. Godkjent kostnadsoverslag kr 80.600,- 
3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for 
anmodning om utbetaling fra primærnæringsfondet.  

 
Begrunnelse: 
Søker oppfyller særbestemmelsene for tilskudd til reindrift. Søker er 26 år og er under 

etablering, og tilhører reinbeitedistrikt 9. 

 

 

Saksopplysninger 

I budsjettvedtaket i kommunestyremøte den 17.12.2015 ble det fattet følgende:  

«Primærnæringsfondet tilføres kr 350,000- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. 

Tildelinger av de 350.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark 

fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 

40% kan gå til fiskebåtkjøp.»  

 

Ivvár Áilu Utsi søker støtte fra primærnæringsfondet på kr 40 300,-, tilsvarende 50 % av 

kostnadsoverslaget. Søker er under etablering til reindriftsnæringen. I tillegg ønsker søker å 

skape ytterlige inntekter fra rein gjennom bearbeiding av reinkjøtt og bruke reinen som 

visningsobjekt gjennom turistnæringen til familien Utsi, Davvi Siida AS som søker er deleier i. 

Til gjennomføring av disse planer er det nødvendig å investere i henger og slede, for å frakte 

utstyr både på sommerstid og vinterstid.  Utstyr som lavvu, kikkert, ryggsekk, kaffeutstyr 

kopper og kar. De totale kostnadene for tiltaket er beregnet til kr 80 600 eks.mva.  

Vurdering 

I primærnæringsfondets retningslinjer for bruk og forvaltning med særbestemmelser for 

reindrift; kan gis tilskudd til tiltak i reindriftsnæringen som bidrar til å effektivisere driften, øke 

verdiskapingen og styrke økonomien. Det kan også gis tilskudd til ungdom under etablering. 
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Søker må tilhøre siidaandel i reinbeitedistriktene 7 – Rákkonjárga eller 9 – Čorgaš. Søker 

tilhører reinbeitedistrikt 9. 

Retningslinjene for primærnæringsfondet gir ikke nærmere bestemmelser mht. støttesats og 

tiltak som kan få støtte. Etter retningslinjene for næringsfondet kan nyetablerere få inntil 45 % 

støtte til investeringer. Denne satsen synes rimelig å bruke i dette tilfellet.   

 

Utstyret det søkes støtte til er i hovedsak løsøre. En del av dette utstyret er vanskelig å 

kontrollere om det blir brukt slikt som omsøkt. På den annen side er det som det søkes støtte til 

relevant for næringen og tilleggsnæringen. Siden søkeren er ung og ønsker å etablere seg i 

næringen kan det omsøkte utstyret betraktes som nødvendig for etableringen og dermed som en 

(ekstra) etableringskostnad.  

 

Søker oppfyller særbestemmelsene for tilskudd til reindrift. Søknaden støttes med inntil 45 % 

støtte, kr 36.300,-. 

 

-�51�-



 

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2016/748-0 

Saksbehandler:  Merete Sabbasen Helander 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Hovedutvalg for utmark og næring 33/2016 13.04.2016 

 

Søknad om støtte fra primærnæringsfond - etablering i reindrift - Ànde 

Niillas Utsi 

Rådmannens forslag til vedtak 

Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Ànde Niillas Utsi 

 
1. Tilskudd innvilges med inntil kr 54 000,- 45% av godkjent kostnadsoverslag. 
2. Godkjent kostnadsoverslag kr 119 900,- 
3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for 
anmodning om utbetaling fra primærnæringsfondet.  

 
Begrunnelse: 
Søker oppfyller særbestemmelsene for tilskudd til reindrift. Søker er 28 år og er under 

etablering, og tilhører reinbeitedistrikt 9. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

I budsjettvedtaket i kommunestyremøte den 17.12.2015 ble det fattet følgende:  

«Primærnæringsfondet tilføres kr 350,000- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. 

Tildelinger av de 350.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark 

fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 

40% kan gå til fiskebåtkjøp.»  
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Ànde Niillas Utsi søker støtte fra primærnæringsfondet på kr 59 950,- til kjøp av ATV 

terrengmotorsykkel, tilsvarende 50 % av kostnadsoverslaget på kr 119 900 eks mva. Søker er 

under etablering og støtte til kjøp av ATV er nødvendig for å kunne utøve næringsvirksomhet i 

barmarkssesongen. ATV vil effektivisere arbeidet i reindriften som søker driver med familien 

Utsi. ATV skal brukes til innsamlingsarbeid, transport av slakt fra reingjerdet til slakteplass med 

mer. Han er i tillegg medeier i Davvi Siida som i tillegg driver med bearbeiding av reinkjøtt og 

rein som visningsobjekt i turistnæringen.  

Vurdering 

I primærnæringsfondets retningslinjer for bruk og forvaltning med særbestemmelser for 

reindrift; kan gis tilskudd til tiltak i reindriftsnæringen som bidrar til å effektivisere driften, øke 

verdiskapingen og styrke økonomien. Det kan også gis tilskudd til ungdom under etablering. 

Søker må tilhøre siidaandel i reinbeitedistriktene 7 – Rákkonjárga eller 9 – Čorgaš. Søker 

tilhører reinbeitedistrikt 9. 

Retningslinjene for primærnæringsfondet gir ikke nærmere bestemmelser mht. støttesats og 

tiltak som kan få støtte. Etter retningslinjene for næringsfondet kan nyetablerere få inntil 45 % 

støtte til investeringer. Denne satsen synes rimelig å bruke i dette tilfellet.   

 

Terrengmotorsykkel som det søkes støtte til er i hovedsak løsøre. Det vil kunne være vanskelig å 

kontrollere om det blir brukt slikt som omsøkt. På den annen side er det som det søkes støtte til 

relevant for næringen og tilleggsnæringen. Siden søkeren er ung og ønsker å etablere seg i 

næringen kan det omsøkte ATV betraktes som nødvendig for etableringen og dermed som en 

(ekstra) etableringskostnad.  

 

Søker oppfyller særbestemmelsene for tilskudd til reindrift. Søknaden støttes med inntil 45 % 

støtte, kr 54 000,-. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2016/357-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Hovedutvalg for utmark og næring 34/2016 13.04.2016 

 

Referatsaker/Orienteringer HUN 130416 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det kan i møte bli gitt orienteringer.  

 

 

 

Vurdering 
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Vedlagt f�lger revidert distriktplan for reinbeitedistrikt 9, vedtatt av styret i sak 3/16 13.01.2016. 
Kart er tegnet manuelt og levert reindriftskontoret for digitalisering, det bes om at disse 
videreformidles ber�rte kommuner og andre n�r de er digitale.

-- 
Dearvuodaiguin / Med hilsen

Corgas orohat 9 / Reinbeitedistrikt 9

Side 1 av 1
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Distriktsplan for reinbeitedistrikt/ orohat 9  

Čorgas ja Oarje Deatnu / Nordkyn og Vestre Tana 

   

  - 1 - 

 
I henhold til reindriftslovens § 62 har distriktstyret i Reinbeitedistrikt 9 utarbeidet 

distriktsplan med opplysninger som er nødvendig for den offentlige planlegging. Berørte 

kommuner er orientert om planarbeidet og hovedinnholdet i planen. 

 

1 Beskrivelse av distriktet 1 

1.1 Administrative forhold og organisering. 1 

1.2 Beite og driftsforhold 2 

1.3  Flytteleier 3 

1.4 Oppsamlingsområder 3 

1.5 Anlegg 4 

1.6 Uttak av trevirke til materialer og brensel 5 

1.7 Distriktets egen motoriserte ferdsel 5 

2 Inngrep og forstyrrelser 5 

2.1 Vassdrags utbygging. 6 

2.2 Vindkraft. 6 

2.3 Kraftlinjer 6 

2.4 Mineralnæring 6 

2.5 Gammer og hytter 6 

2.6 Løypenettet for snøscooterkjøring (rekreasjonskjøring) 6 

2.7 Jaktpress 7 

2.8 Rovdyr og andre tap 7 

3: Framtidig utnytting av distriktets samlede beiteressurser 8 

3.1 Rammevilkår 8 

3.2 Om foring av rein: 8 

3.3 Om reinbestand og fremtidig rekruttering: 8 
 

 

 

1 Beskrivelse av distriktet 

 

1.1 Administrative forhold og organisering. 

 

Etter reindriftslovens § 5 og 6 skal det samiske reindriftsområdet deles inn i reinbeiteområder 

og reinbeitedistrikter. Hjemmel for å foreta slik inndeling ligger hos landbruksdepartementet 

(områdegrenser) og reindriftsstyret (distriktsgrenser). Reinbeitedistrikt 9 – Čorgašnjarga - fikk 

i hovedsak sine nåværende grenser gjennom Fylkesmanns forordninger av 1934. 

 

Reinbeitedistrikt 9 (Čorgašnjarga) utøver sin reindrift innenfor Tana kommune/Deanu gielda, 

Lebesby kommune og Gamvik kommune. Forvaltningsmessig er navnet Reinbeitedistrikt 9 

Čorgas ja Oarje Deatnu / Nordkyn og Vestre Tana (tidligere D9,10 11 og 12) 
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Distriktsplan for reinbeitedistrikt/ orohat 9  

Čorgas ja Oarje Deatnu / Nordkyn og Vestre Tana 

   

  - 2 - 

 

Gjennom sommermånedene og høsten/tidlig vinter beiter hele distriktet under en felles ledelse 

og ansvar. Gjeting og tilsyn i denne tiden fordeles etter en hensiktsmessig turnusordning.  

Etter skilling på vinteren er flokken delt i mindre siidaer, som beiter på sine tradisjonelle 

beiteområder til flokkene er flyttet inn på sommerbeite på Čorgaš igjen i april/mai. 

 

Pr. 1. april 2016 er det registrert 10 siidaandeler i distriktet. Reindriftsstyret har fastsatt øvre 

reintall for distriktet på 5800 dyr. For faktisk reintall og andre nøkkeltall vises det til årlige 

publikasjoner som ressursregnskap for reindrift for oppdaterte tall.  

 

Kart viser årstidsbeitene, trekkveier, flytteveier, oppsamlingsområder og kalvingsområder.  

Kartene som følger planen gir en oversikt over reindriftens nåværende arealbruk under 

normale forhold.  Distriktet vil presisere at endringer i arealbruken kan skje som følge av 

ekstraordinære beite- og driftsforhold.  

 

Vedlagte kart er til hjelp og veiledning overfor øvrige naturbrukere og/eller myndigheter, men 

har alene ingen rettslig status. Kartene er utarbeidet i samarbeid med Reindriftsforvaltningen. 

 

 

1.2 Beite og driftsforhold 

 

Flytting til sommerbeitedistriktet skjer i april/mai, og flytting herfra i september/oktober. 

 

Čorgaš/Nordkynhalvøya, som et sommerbeitedistrikt for rein, er rikt på beitevekster som 

reinen foretrekker om sommeren. Terrenget kan virke preget av mye stein og ur, men er et 

rikelig sommerbeiteområde med mye grøntbeite mellom steinblokkene og de mange 

bekkeleier, grassletter og våtmyrsområdene. Kalvingsområdene er alle lavereliggende 

områder på halvøya der det først blir grønt.  

 

I de varmeste sommermånedene med mye insektplage trekker mesteparten av reinen til 

høyereliggende områder som Rašša/ Sandfjellet og Gidni/ Kinnarodden, hvor det er gode 

luftingsområder/ bálggoseana, og samtidig nært å slippe seg ned på frisk grasbeite om natta. 

 

I september starter hovedmerkingen av reinkalver og utskilling av slaktedyr. Flokken slippes 

samlet over Hopseidet i slutten av september eller begynnelsen av oktober. Tidspunkt kan 

variere ut ifra ukontrollerbare faktorer (temperatur- og/eller snøforhold) 

I sommerdistriktet er det sparsomt med lavbeiter, og utflytting må derfor skje straks det er 

slutt på grønnbeitet og/eller når beitegraset visner etter de første frostnettene. 

Næringene på Kjøllefjordsiden (Garte og Skjøtningberg), samt Kinnarodden, Slettnes og 

Omgangsland mot Mehamn og Gamvik, består av noe lavvekst som er nyttig spesielt på 

våren, men og for strørein som blir igjen på halvøya ved hovedsamling. 

 

Høstbeiteområdet for rein er skogområdene vest for Tanafjorden og Tanadalen, der rein beiter 

på sopp og grøntbeite i skogen så lenge det er lite snø, og gradvis går over til vinterføden som 

er vintergrønt gras og lav. Når skogsområden fylles med snø trekker rein opp mot høyfjellet. 

 

Vinterbeitet er resten av distriktet, sørover til Darjohka som pr i dag er distriktsgrense mot 

karasjok reinsogn. Distriktets vinterbeiteområder ligger klimatisk i en ustabil sone. 
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Distriktsplan for reinbeitedistrikt/ orohat 9  

Čorgas ja Oarje Deatnu / Nordkyn og Vestre Tana 

   

  - 3 - 

Innlandsklimaet med forholdsvis mye snø og kulde om vinteren rekker hit, men også 

kystklimaet med regn og storm som fort kan føre til ising av beitene.  Slike klimatiske 

”værkollisjoner” skjer stadig og er noe distriktet alltid må være forberedt på i fremtiden også. 

 

I januar/februar er det reinskilling ved gjerdeanlegget i Levsse (Tana kommune).  Tidspunktet 

avhenger noe av de årlige snø- og beiteforhold eller av mengde sammenblanding med 

nabodistrikt.  Etter skilling deles flokken vanligvis opp i 3-5 vintersiidaer (driftsgrupper).  

Siidaene kan bestå og beite for seg selv i tradisjonelle driftsområder helt til flytting inn på 

sommerbeite i april/mai. 
 

I et historisk perspektiv var vinterbeitene på finsk side av Tanaelven før grensesperringen i 

1852. Senere er så å si alt tilgjengelig vinterbeitepotensial nede på de lavrike moseslettene i 

Tanadalen borte i dag p.g.a. overtakelse fra andre interesser.  De lavdekte moene var for inntil 

ca. 50-60 år siden med og dannet hovedbeitegrunnlaget for rein om vinteren. 

Vinterbeiteressurssene er derfor begrensede og særlig sårbare for ytterligere inngrep. 

 

 

1.3  Flytteleier 

 

I kartvedlegget er viktige flytte- og trekkleier markert. Flytteveier er særlig viktige for 

reindriften og har et særskilt vern etter reindriftslovens § 22, men trekkveier er og like viktige, 

da det er reinens naturlige leier for forflytning uten å drives av mennesker. 

 

 

1.4 Oppsamlingsområder 

 

Oppsamlingsområder er nødvendige både ved reinsamling for å ta flokken i gjerdet og før 

flytting mellom årstidsbeiter. Disse områdene er anført på kart, og ligger i tilknytning til 

gjerdeanleggene og på vårbeitene. 

 

Oppsamlingsområde før driving over Hopseidet til sommerbeitelandet om våren: 

I forbindelse med reinflytting om våren over Hopseidet foreligger det en rettslig avtale om 

stenging av trafikken gjennom Smielvdalen.  Her er det behov for et oppsamlingsområde før 

selve drivingen over eidet kan starte.  Distriktet bruker oppsamlingen i området på begge sider 

av vegen.  Mot vest til Hovdenakken og mot øst til Skogfjordklubben.  

 

Oppsamlingsområde før driving til Aslakhaugen merke- og slakteanlegg; 

Området fra Aslakhaugen-anlegget i rett østlig retning til Sandfjellet og avgrenset med sjøen 

fra Ivarsfjord til Hopseidet brukes som oppsamlingsområdet i forbindelse med merking og 

slakting ved anlegget i september måned 

 

Oppsamlingsområde før flytting til høstbeiteområde: 

Området fra Blåfjellet til Hopseidet mellom veien i øst og sjøen i vest brukes for oppsamling 

for flokken i september måned før flytting til høst- og vinterbeiteområdet.   

 

 

 

 

-�58�-



Distriktsplan for reinbeitedistrikt/ orohat 9  

Čorgas ja Oarje Deatnu / Nordkyn og Vestre Tana 

   

  - 4 - 

Oppsamlingsområde før flytting til vinterbeiteområde:      

Området fra Tanafjorden og vestover gjennom skogsbelte Golggotvuobmi-Geainnodatvárri-

Máskejohkleahki brukes under brunst og høstbeite. Når disse lavereliggende områdene fylles 

med snø, des/januar, trekker rein opp på høyfjellet og videre sørover mot Lákšjohka. 

 

Oppsamlingsområde før driving i skillegjerdet ved Lefse: 

Distriktet bruker området Gàrpejohka/Lákšjohka og sørover mot Gáhppat/Geahččoaivi til 

oppsamling før rein tas til skillegjerdet ved Lefse. 

 

Oppsamlingsområde før vårflytting 

Områdene rundt Šuoššjohka/ Deanodat brukes som oppsamlingsområde før vårflytting. 

 

Oppsamlingsområder ved samling på nes 

Ved reinsamling på alle større nes/næringer brukes enden som oppsamlingsområde før 

flytting ut av området. 

 

 

1.5 Anlegg  

 

På kartvedlegget er permanente gjeterhytter, sperregjerder, arbeidsgjerder og slakteanlegg 

markert. I hht. reindriftslovens § 24 kan reineiere føre opp midlertidige gjerder ved behov. 

 

Distriktet har merke- og slakteanlegg på Čáloaivi/Aslakhaugen i Gamvik kommune. Anlegget 

brukes under merking og slakting på høsten. Anlegget ble totalrenovert i år 2002 og 

oppgradert i 2015. Distriktet har også planer om et feltslakteanlegg her. 

Distriktet har og et merkegjerde på Skjøtningberghalvøya.                                       

 

På Mehamnfjellet har reineiere ført opp sine gjeterhytter innenfor et regulert område. 

 

Over Hopseidet har reineierne oppført reinsperregjerde for å hindre sammenblanding med rein 

fra distrikt 13, samt hindre rein å trekke ukontrollert ut/inn av distriktet om sommeren/høsten.  

 

Videre har distriktet et sperregjerde som går fra Hopseidet til Čáloaivi/Aslakhaugen og videre 

herfra til Oksevågdalen i Lebesby kommune.  Sperregjerdet skal hindre at rein som har vært i 

gjerdet ved Čáloaivi ikke skal blandes med rein som ennå ikke har vært i arbeidsgjerdet. 

 

Distriktet har to felles gjeterhytter. En i Smielvdalen som brukes i forbindelse med flytting og 

en i Šuoššjohka som brukes under gjeting av flokken i perioder fra oktober til vårflytting.   

Det er og ønskelig og behov for en fellesgjeterhytte i området mellom Ilis og Ifjordveien. 

 

I vinterbeiteområdet er det to skille- og slaktegjerder. Den ene  i Uvjalatnja/Dunkratt Her er 

oppført to private gjeterhytter – hvorav ene hytta opprinnelig er bygget i fellesskap og til 

felles formål, men selve eierskapet tilhører en navngitt driftsenhet. 

I Levsse ligger hovedanlegget for skilling og slakting om vinteren. Her er det i normalår 

aktivitet i januar/februar. Fra hovedgjerdet i Levsse og ned til riksveien er det oppført 

ledekorridor der utskilt slakterein føres ned til bilveg for videre transport til slakteri. 

Ved hovedanlegget i Lefse har de fleste siidaandelene ført opp private gjeterhytter.  

 

-�59�-



Distriktsplan for reinbeitedistrikt/ orohat 9  

Čorgas ja Oarje Deatnu / Nordkyn og Vestre Tana 

   

  - 5 - 

I samarbeid med RBD 13 har man fått tillatelse til sperregjerde mellom distriktene. Det jobbes 

med å finne finansiering til prosjektet. For RBD 9 sin del er formålet med gjerde å hindre at 

rein fra RBD 13 sommerbeiter på RBD 9 sine vinterbeiter. Denne overbeitingen er en stor 

trussel mot distriktets bærekraft og gjør at vinterbeitene ikke får hvile og reproduseres i 

sommerhalvåret.  

 

 

1.6 Uttak av trevirke til materialer og brensel 

 

I henhold til reindriftslovens § 25 har reindriften rett til brensel og trevirke fra skogen i 

forbindelse med lovlig reindrift.  Dette gjøres ved behov. 

 

 

1.7 Distriktets egen motoriserte ferdsel 

 

På sommerbeitelandet brukes terrengkjøretøy i forbindelse med samling og driving av rein.  

Enkelte år kan det være behov for helikopter en kort periode under samling. 

 

På høst- og vinterbeitelandet brukes ATV og snøscootere til samling, gjeting og driving av 

rein, samt beitebefaring og transport. Det vises generell aktsomhet ved å bruke etablerte 

kjørespor der det er mulig, men trase må dog velges i forhold til flokkens beliggenhet. 

 

Distriktet har ikke egne opprettede løyper for barmarkskjøring, men følger etablerte løyper så 

langt det er mulig i forhold til kjøreformålet. Dette ser distriktet som tilstrekkelig i forhold til 

plankravet i reindriftsloven. 

 

 

 

2 Inngrep og forstyrrelser 

 

Den største utfordringen har vært, er og vil fortsatt være å verne beitearealer. 

      

I distriktet har det vært en rekke små og store inngrep som gjennom mange år har ført til en 

vesentlig forringelse av beiteområdene. Dette er f.eks veiutbygging, vindkraft, kraftledninger, 

nye bolig- og hyttefelt og spredt gammebygging m.m. som har vanskeliggjort naturlige 

flyttinger og trekk mellom sesongbeitene. 

I tillegg skaper økt menneskelig ferdsel stadig forstyrrelse for beitedyr. 

 

Økningen av allmenn motorferdselen gjør at det faste løypenettet kan sammenlignes med 

faste inngrep og påvirker reindriftens mulighet til en effektiv utnyttelse av beiteressursene. 

Videre ser man nå at aktiviteter som jakt, hundekjøring, ski, terrengsykling og turløyper blir 

mer og mer populære, og i perioder kan det skape store forstyrrelser og merarbeid om det ikke 

skjer i dialog med reindrifta. Løshunder er og et problem som følger denne type aktiviteter. 

 

Reindrift er arealkrevende og det ligger store utfordringer i å få forståelse for dette fra andre 

interessenter, det være seg utbyggere eller brukere av utmark. En plutselig omlegging av 
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driften vil alltid påføre mye merarbeid og betydelige kostnader, og er således en trussel for 

næringens bærekraft. 

 

 

2.1 Vassdrags utbygging. 

 

Distriktet opplever et sterkt press fra interesser som ønsker å bygge og regulere flere små 

vassdrag på Čorgaš. Slike utbygginger vil være store inngrep i sommerbeiteområdet, og 

samtidig påvirke og forstyrre den etablerte driftsformen man har gjort store investeringer i,  

bl.a. kostbare gjerder, gjeterhytter m.m.. 

 

 

2.2 Vindkraft. 

 

Det er bygd ut vindkraftanlegg på Gartefjellet på Dyfjordhalvøya.  

Gartefjellet var et viktig område for reinen som beite om våren og forsommeren før 

innsektsplagen og om høsten når innsektsplagen er slutt.  Området her har lang beitesesong 

fordi snøen går tidlig om våren og snølaget legger seg seint om høsten. Området brukes 

betydelig mindre nå, og man ser unnvikelse som en stor konsekvens av utbyggingen. Dette 

medfører videre økt press på andre områder. 

 

2.3 Kraftlinjer 

 

Det er idag bygget to parallelle høytspentlinjer fra Hopseidet med forgreininger til Kjøllefjord 

og Mehamn/Gamvik.  Den siste utbyggingen ble foretatt i år 2000.  Det foreligger samtidig 

planer om en 240 kV linje fra Nordkyn til Statnetts samkjøringsnett på Ifjordvidda i 

forbindelse med planer om mer vindkraft.   

 

2.4 Mineralnæring 

 

Distriktet vet at det er økt interesse for mineralutvinning i nordområdene. Pr. i dag kjenner 

ikke distriktet til konkrete planer. 

 

 

2.5 Gammer og hytter 

 

Ønsket om gammer og hytter øker og vil kunne bli til stor forstyrrelse for reindriften, da det 

vil skape mere ferdsel i reinbeiteområder.  Spesielt er dette merkbart innenfor Tana kommune.  

 

 

2.6 Løypenettet for snøscooterkjøring (rekreasjonskjøring) 

 

Løypenettet for snøscooterkjøring i rekreasjonsøyemed vil distriktet betrakte som inngrep på 

lik linje med annen utbygging på fjellet.  Spesielt er det faste løypenettet i vinterbeiteområdet 

en stor forstyrrelse for beitedyr. I tillegg kommer dispensasjonskjøringer utenfor løypenettet.  

Ferdselen er en stadig forstyrrelse for rein på beite, og skaper stress og unødvendig mye 

vandring på reinen. Forstyrrelse gir og en dårlig utnyttelse av beitene, ved at fieski 
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(beitegropområder) fryser til om rein skremmes ut av disse. Trafikken forårsaker og at rein 

unnviker mindre beitelommer mellom løypene. 

 

Fra tid til annen vil distriktet måtte anmode fylkesmannen om å stenge enkelte løyper av 

hensyn til reindrift. Det er fastlagt i Ot.prop om slike løyper at disse og bruken av dem ikke 

skal være til vesentlig skade eller ulempe for reindrift.  

 

2.7 Jaktpress 

 

I de senere årene har distriktet merket økende forstyrrelse fra elgjakt. Forstyrrelsene medfører 

uro i parringstiden og under høstbeitet, og rein presses opp på høyfjellet, noe som kan få 

konsekvenser som; større sammenblandingsfare med nabodistrikt, uro og forstyrret parring, 

og at beitetilgjengeligheten blir ikke utnyttet i rett tid. Dette er landskap som er tilgjengelig i 

barmarkstiden og vil ikke være tilgjengelige senere på vinteren grunnet snø 

 

Jaktpresset er til størst skade i området fra ”Hillagurra barmarksløype” og nordover i hele 

skogsbeltet mot Vestertana/Smalfjord/Rustefjelbma mellom Tanaelva, da det er området rein 

primært beiter i jaktsesongen. 

 

En fremtidig løsning av problemet kan bygge på en fremskyvning av jakttiden i dette området 

og ved å forby bruk av løse hunder. 

 

 

2.8 Rovdyr og andre tap 

 

Bestand av jerv, gaupe og ørn har økt mye i distriktet de siste årene. I forhold til tall for 

bestand, reintall, tap m.m. vises det til årlige publikasjoner fra forvaltningen. 

 

Denne dramatiske økningen av rovviltstammen har påført reineierne store tap, både av rein, 

økonomisk tap, merarbeid og beiteforstyrrelse. Distriktet ønsker en reduksjon av 

rovviltbestanden. 

 

Det er vanskelig å kunne dokumentere alle tapsårsaker. Tapene skisseres grovt i kategoriene 

rovdyrdrept, trafikkdrept og naturlige dødsårsaker.  Tall fremgår av det årlige 

ressursregnskapet for reindriftsnæringen.  

 

Distriktet har utarbeidet en plan for forebygging av rovviltskader og søker hvert år om midler 

til forebyggende tiltak mot rovviltskader. Distriktet føler at man har forsøkt alt, men at det på 

sikt ikke finnes gjennomførbare forebyggingstiltak som kan bidra til å løse problemet uten at 

rovviltbestanden reduseres 
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3: Framtidig utnytting av distriktets samlede beiteressurser 

 

 

3.1 Rammevilkår 

Den første forutsetningen for bærekraftig drift vil være sikring av beitearealer mot inngrep og 

unødvendig forstyrrelse. Et annet nødvendig vilkår vil være at rovviltforvaltningen forbedres 

og at uttak av rovvilt intensiveres. Videre vil gode muligheter for omsetning av både kjøtt og 

biprodukter av rein være avgjørende for næringens fremtid. 

 

 

3.2 Om foring av rein: 

 

Ut ifra det faktum at vinterbeiteområdet ligger i en klimatisk ustabil sone, er det viktig å 

opprettholde kunnskapen om foring av rein som utøverne har opparbeidet seg gjennom 1990-

tallet da en opplevde mange etterfølgende harde vintre med fastlåste beiter. 

 

 

3.3 Om reinbestand og fremtidig rekruttering: 

 

Distriktet har det siste tiåret opplevd en ny optimisme.  Hovedårsaken er at klimaet har vært 

stabilt og beiteforholdene vært gunstig for reinen om høsten og vinteren.  Reproduksjon hos 

simlene har av denne grunn øket og dannet bedre grunnlag for inntektsøkninger for den 

enkelte utøver. Den totale reinbestand ligger på et bærekraftig nivå i dag.   

 

Det vil i fremtiden være en utfordring for distriktet å legge til rette for å opprettholde den 

positive driftssituasjonen.  I de interne bruksreglene for distriktet vil det derfor være viktig å 

stabilisere etablerings- og reintallsutviklingen i distriktet – samtidig som dette ikke hemmer 

og går utover den fremtidige rekrutteringen 
   

 

Distriktsplan vedtatt på styremøte 13.01.16 
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Protokoll fra rovviltnemndsmøte i region 8 den 22.01.2016 
 

Sted: Alta, Scandic hotell Alta 
Tid: 10.00–15.15, 5,5 t møtetid, 3 t forberedelse  
 
Til stede: 
Rovviltnemnda Andre 
John Karlsen (leder) 
Margit Mathiesen 
Per Mathis Oskal 
Widar Skogan 
Ulf Ballo 

Vibeke Elvenes, Mattilsynet  
Berit Gjerstad, Mattilsynet  
Anne Guttormsen, landbruksavdelinga FMFI  
Heidi-Marie Gabler, miljøvernavdelinga FMTR  
Aase Berg, landbruksavdelinga FMTR 
Øystein Ballari, avdeling for plan reindrift og 
samfunnssikkerhet FMTR 
Magne Asheim, SNO  
Thomas Strømseth, SNO 
Saga Svavarsdottir 
Emil Halvorsrud 
 

 
 
Sakliste 
1/16 Godkjenning av innkalling og sakliste      s. 1 
2/16 Orienteringssaker         s. 1 
3/16 Referatsaker          s. 1 
4/16 Rovviltnemnda konstituerer seg, leder og nestleder velges    s. 2 
5/16 Møteplan for 2016         s. 2 
6/16 SNO v/Thomas Strømseth om status jerv samt sluttrapport fra Scandlynx  s. 2 
7/16 Rovviltnemnda evaluerer sin oppfølging av forvaltningsplanen     s. 3 
8/16 Områder der rovviltnemnda anmoder Miljødirektoratet om uttak av jerv  s. 17 
 
 
1/16 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
 
 
2/16 Orienteringssaker 

- Nemnda orienterer om aktiviteter siden forrige møte 

Vedtak: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt med tilførsel av to saker: 
 
9/16 Åpning for jakt på jerv i hele A-området i Troms 
 
10/16 Brev til Finnmarkseiendommen (FEFO) om jervejakt i Finnmark og brev til 
Sametinget om delfinansiering av prosjektet Næring og Rovvilt i Finnmark 
 
 
Innstilling til vedtak: 
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 22.1.2016  
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- Kort orientering fra Fylkesmannen i Finnmark 
- Kort orientering fra Fylkesmannen i Troms 
- Kort orientering fra andre instanser/interessenter som deltar på møtet 

 
3/16 Referatsaker 
Innhold           Dato 
Angående örn som predator av ren        15.10.2015 
Avgjørelser av klager på vedtak om kvote for lisensfelling av bjørn i region 5, 6, 7 og 8 i 2015 9.11.2015 
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe ved Luovosvarri-Vuorji siida i reinbeitedistrikt 16C 4.12.2015 
Gaupe og jerv i reinbeiteland, NINA rapport 1200      nov. 2015 
Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8, 2016     29.11.2015 
NOAH – klage over vedtak om kvote for gaupejakt i region 8     2.12.2015 
Oppnevning av medlemmer fra fylkestinget til rovviltnemnda     22.12.2015 
Oversendelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 – Troms og Finnmark 2016 11.12.2015 
Praktisering av rovviltforliket        12.11.2015 
Maktmisbruk fra offentlig forvaltning        23.10.2015 
Referat fra møte mellom NIBIO og Fylkesmannen i Troms om videreføring av prosjektet Dyr.. 26.11.2015 
Skadefellingstillatelse på jerv i Njeiddan siida og tilgrensende områder – Karasjok kommune 6.1.2016 
Stortingsmelding Natur for livet – sammendrag      2015/2016 
Vedtak om kvote for jakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Ro.. 10.11.2015 
Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 – Nordland i 2016    12.11.2015 
Wildlife in a Politically Divided World: Insularism Inflates Estimates of Brown Bear Abundance 27.4.2015 
 
Referatsakene ble tatt til orientering 
 

4/16 Rovviltnemnda konstituerer seg, leder og nestleder velges 

 
Saksfremstilling: 
John Karlsen ble foreslått om leder og Margit Mathiesen ble foreslått som nestleder av 
rovviltnemda i region 8 for neste periode. Det kom ikke inn andre forslag til leder eller 
nestleder og disse to ble enstemmig valgt.   
 
 
 
5/16 Møteplan for 2016 

 
 
Saksfremstilling  

Vedtak: Enstemmig vedtatt, John Karlsen ble valgt som leder og Margit Mathiesen ble 
valgt som nestleder for Rovviltnemda i region 8. 
  
 
 
 
 
 

Vedtak: Rovviltnemnda i region 8 har vedtatt følgende møteplan for 2016: 
 
Dato Saker         Sted 
11.3. fordeling av FKT-midler, skadefellingskvoter   Tromsø 
2.6. anbefaling lisensfellingskvote bjørn, lisenskvote jerv  Vadsø 
5.7. evt. klagebehandling lisensfellingskvote jerv   telefonmøte 
14.10. kvote for kvotejakt på gaupe, evt. anbefaling om kvote  Tromsø 
24.11.  evt. klagebehandling kvote for gaupejakt    telefonmøte 
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Det er problematisk på forhånd å kunne forutsi eksakt hvor mange møter det kommer til å bli 
behov for, og til hvilke tidspunkt det er behov for møter. Rovviltnemnda har likevel noen faste 
hendelser slik som fastsetting av kvoter for lisensfelling og kvotejakt, vedtak om 
skadefellingskvoter og anmodning om lisensfellingskvote for bjørn evt. også for gaupe.  
 
Miljøverndepartementet har i brev av 16.12.2013 fastsatt frister for saksbehandling. 
Rovviltnemndas møter må tilpasses slik at disse fristene overholdes. Samtidig er det ønskelig at 
vedtakene fattes nært opp til aktuelle lisensfelling, kvotejakt eller skadefelling. Dette for at 
beslutningsgrunnlaget skal være best mulig.  
 
Det kan tenkes at enkelte møter blir avlyst, for eksempel dersom det ikke kommer noen klage på 
vedtaket der det er satt av møtetid for klagebehandling. I slike tilfeller vil det bli sendt ut e-post 
om dette så snart sekretariatet og leder av nemnda har tatt denne avgjørelsen.  
 
Det må også påberegnes at uforutsette saker/henvendelser gjør at det må innkalles til fysisk 
møte/telefonmøte eller avgjørelse per e-post på kortere varsel. 
 
 
6/16 SNO v/Thomas Strømseth om status jerv samt sluttrapport fra Scandlynx 
 
Thomas Strømseth fra Statens naturoppsyn presenterte status for jerv i region 8. Det var en 
veldig nyttig presentasjon som ga oppdatert kunnskap om jerv som nå legges til grunn for 
forvaltningen av jerv i region 8.      
 
 
7/16 Rovviltnemnda evaluerer sin oppfølging av forvaltningsplanen   

 
Saksfremstilling: 
I forvaltningsplanen gir kapittel 1–7 en grundig innføring i hva som ligger til grunn for 
rovviltforvaltning i region 8. Kapittel 12 sier litt om regional forskning på rovvilt. Kapittel 13 
viser kart over forvaltningsområdene som rovviltnemnda har vedtatt. Kapittel åtte, evaluering 
og veien videre, danner, med «referansegruppas anmodning ovenfor rovviltnemnda» samt 
«rovviltnemndas presiseringer til referansegruppas anmodning», grunnlaget for både kapittel 
ni, forvaltningsmål, strategier og virkemidler, kapittel ti, utfordringer i forvaltningen, og 
kapittel elleve, avveininger – valg av forvaltningsgrenser rovvilt. 
 
I årets evaluering vil vi som ved fjorårets evaluering ta utgangspunkt i delmålene i 
forvaltningsplanens kapittel 9, og vurdere hvordan nemnda har arbeidet for å nå delmålene. 
Oppramsingen av tiltak og spørsmål knyttet til disse er ikke fullstendig, men er ment for å 
stimulere til å finne løsninger for hvordan nemnda kan jobbe smartere for å nå sine mål. Det 
er ønskelig at den enkelte nemndsmedlem før møtet gjør seg noen tanker omkring 
måloppnåelsen, og hvordan denne kan bli bedre. Før møte bør den enkelte nemndsmedlem 
lese forvaltningsplanens kapittel 8, og se dette i lys av hva rovviltnemnda har utrettet med 
produktet den ferdige forvaltningsplanen er. Etter å ha gått gjennom delmålene vil vi se på 

Vedtak:  
Ikke fattet vedtak i saken. Saken ble gjennomgått til delmål 6 s 6. Evalueringen fullføres på 
neste møte. 
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rovviltnemndas evaluering fra 2014, og se hvorvidt denne er fulgt opp og hva som har skjedd 
i 2015. 
 
Delmålene i forvaltningsplanen 
Delmål 1. Arbeide for å bedre påliteligheten i bestandsberegningene av rovvilt.  
Rovviltnemnda har videreført sin dusørordning: 

- 10 000 kroner (skattepliktig) for melding om bjørnebinne med én eller flere unger som 
ikke tidligere er kjent for forvaltningen, dersom Statens naturoppsyn etter 
undersøkelse kan bekrefte meldingen 

- 15 000 kroner (skattepliktig) for tips som fører til funn av jerveyngling på lokalitet 
som tidligere ikke er kjent av forvaltningen. Dette forutsetter at lokaliteten blir 
kontrollert og yngling blir dokumentert av Statens naturoppsyn 

- 15 000 kroner (skattepliktig) for meldinger om funn av nye familiegrupper av gaupe 
som dokumenteres av Statens naturoppsyn, og som ikke tidligere er kjent av 
forvaltningen. 

- 5 000 kroner (skattepliktig) for melding om reirlokaliteter for kongeørn som 
dokumenteres av Statens naturoppsyn og som ikke tidligere er kjent av forvaltningen. 

 
Hvert år trekkes det premier både i Finnmark og Troms blant de som har levert ekskrementer 
og hår fra bjørn. DNA-analyser fra disse prøvene er viktige for oversikt over bjørnebestanden.  
 
I brev fra landets rovviltnemnder til Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og 
matdepartementet av 4.2.2014, ble følgende anmodning stilt: 
 

16. I rovviltforliket 2011 var forlikspartene enige i at bestandsmålet for bjørn skal være 
13 årlige ynglinger. I rovviltforliket av 2011 ble antall binner per yngling satt til 6,5. 
Etter rovviltforliket har Det skandinaviske bjørneprosjektet, på oppdrag fra 
Miljødirektoratet utviklet en bjørnekullsimuleringsmodell(BKS-modellen). 
Miljøverndepartementet har lagt til grunn at BKS-modellen gir den best tilgjengelige 
informasjon, og at den følgelig skal brukes til å avgjøre om bestandsmålet er nådd 
eller ikke. Norges rovviltnemnder mener beregninger for fangst – gjenfangst må inngå 
i denne modellen, først da vil den gi et reelt estimat på bestanden. 

 
Svar: (Brev fra Klima- og miljødepartementet v/statsråden til energi- og miljøkomiteen, 
datert 21. mars 2014) 
Jeg går ut fra at "BKS-modellen" det vises til i forslaget er den vitenskaplig baserte 
estimeringsmodellen som ble utarbeidet av Det skandinaviske bjørneprosjektet i 2010 for å 
estimere antall ynglinger av bjørn i Norge basert på resultat fra de årlige DNA-analysene. 
Rovdata ble opprettet høsten 2010, som ansvarlig for drift av det nasjonale 
overvåkingsprogrammet for rovvilt i Norge. Essensielt i begrunnelsen for etableringen av 
Rovdata var at man ønsket et tydeligere skille mellom forvaltning og overvåking. 
Rovviltforliket fra 2011 sier blant annet at Rovdata skal ha det overordnede ansvar for drift 
av overvåkingsprogrammet for rovvilt og sammenstilling, kvalitetssikring og rapportering på 
nasjonalt nivå. Et samlet Storting var altså enige om at Rovdata skal være ansvarlig for drift 
av overvåkingsprogrammet og understreket dermed viktigheten av objektive 
bestandsvurderinger. Forslag til endringer i registreringsmetodikk, og ansvaret for å sikre 
bruk av best mulig metodikk i registreringsarbeidet, skal kvalitetssikres av Fagrådet for 
Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, jf. rovviltforliket. Det vil etter min vurdering være 
uryddig dersom man politisk skal fremme forslag til endringer i overvåkingsmetodikk som kan 
gå på tvers av best tilgjengelig kunnskap og kompetanse, da slike vurderinger skal gjøres 
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faglig av Rovdata. Jeg har for øvrig fått opplyst at det konkrete forslaget som her fremmes, 
om å inkludere fangst-gjenfangst metodikk i modellen for estimering av antall ynglinger av 
bjørn, er noe Rovdata allerede har igangsatt et arbeid på. Utvikling av vitenskapelige 
beregningsmodeller er imidlertid arbeidskrevende. Jeg har tillitt til det arbeidet som utføres 
av Rovdata i overvåkingen av rovvilt. 
 
Det ble også anmodet om: 
 

19. Kartlegging av antall familiegrupper av gaupe gjennom aktiv sporing av SNO 
gjennom hele registreringssesongen er nødvendig for å gi et pålitelig estimat. SNO må 
gis instruks om å lete etter familiegrupper av gaupe også tidlig i 
registreringsperioden. 

 
Svar: (Brev fra Klima- og miljødepartementet v/statsråden til rovviltnemndene datert 21. mai 
2014) 
Vi har i dag et svært solid overvåkingsprogram for rovvilt, og arbeidet er de senere årene 
betydelig styrket gjennom etablering av Rovdata. Sentralt i begrunnelsen for etablering av 
Rovdata var at man ønsket et tydeligere skille mellom forvaltning og overvåking. I tråd med 
rovviltforliket 2011 har Rovdata det overordnede ansvaret for drift av 
overvåkingsprogrammet for rovvilt, og er sekretariat for Fagrådet som har ansvaret for å 
foreta den løpende vurderingen av best mulig overvåkingsmetodikk. Et samlet Storting var 
gjennom rovviltforliket 2011 enige om dette og understreket dermed viktigheten av objektive 
bestandsvurderinger. 
 
Jeg har stor tillitt til det arbeidet som gjøres med bestandsovervåking av rovvilt, og jeg har en 
klar opplevelse av at tillitten til overvåkingsarbeidet har økt generelt blant de ulike berørte 
parter. Jeg mener det er viktig å fastholde prinsippet om at eventuelle endringer i 
overvåkingsmetodikken skal gjøres etter faglige vurderinger av Rovdata og Fagrådet. Jeg 
vurderer det ikke som aktuelt å fremme forslag fra departementet om endringer i 
overvåkingsmetodikken for gaupe, men inviterer rovviltnemndene til å komme med innspill 
direkte til Rovdata og Fagrådet der dere mener det er et forbedringspotensial. Disse 
innspillene vil bli vurdert på faglig grunnlag. 
 
Rovviltnemnda ga i 2015 NINA 200 000 kroner i FKT-midler til innkjøp av 50 viltkamera for 
et prosjekt som tester viltkamera til overvåking av gaupebestanden i Troms. NINA kommer til 
å søke om midler til å drifte kameraene i 2016.  
 
Kunne rovviltnemnda gjort mer for å få bedre pålitelighet i bestandsberegningene? I tilfelle 
hvordan? 
 
Delmål 2. Ivareta beitenæringene gjennom å minimalisere tap av dyr på beite 
Dette er et veldig vidt delmål, alt rovviltnemnda iverksetter gjøres nettopp med sikte å nå 
dette målet. Fra rovviltnemndas strategier er det enkelte punkter som peker seg ut når det 
gjelder akkurat dette målet: 
 
Tydelig differensiert forvaltning: 

- Forvaltningsgrensene og prioritering av FKT-midler. 
 

-�68�-



6 
 

Dette har i stor grad lyktes når det gjelder bjørn og sau samt jerv og sau. Mens det særlig er i 
reindrifta dette ikke har lyktes. Sauetapene til rovvilt ser ut til å være nedadgående, mens en 
ikke har samme gode trend i reindrifta.  
 
Har rovviltnemnda vært tydelige nok? Forslag til forbedringer? 
 
Prioritere ressurser der de virker: 
Kan rovviltnemnda prioriterer bedre? I tilfelle hvordan? 
 
Minimalisere alt tap av rein og husdyr på utmarksbeite 

- Forebyggende tiltak mot rovviltskader på sau, slik som tidlig nedsanking, utvidet 
tilsyn, bruk av kadaversøkekvipasjer eller elektronisk overvåking for å øke 
kunnskapsgrunnlaget, ekstraordinært tilsyn/akutt tilsyn, Prosjekt Beitebruk i utmark 
avsluttet i 2015. 
 

- Forebyggende tiltak mot rovviltskader på rein, slik som fôring i kombinasjon med 
utvidet tilsyn, kalving innenfor gjerde, foring av kalv innenfor gjerde, flytting av rein. 

  
- Bidra til at også tap som ikke skyldes rovvilt minimaliseres.  

 
- Tapene av rein er til dels økende, det vil i det videre være viktig å satse spesielt på 

tiltak som kan redusere rovvilttapet til rein. 
 
Hva gjør rovviltnemnda for dette? Kan nemnda gjøre mer? 
 
Bærekraftig reindrift: 
Hvordan bidrar rovviltnemnda til en bærekraftig reindrift? Kan rovviltnemnda gjøre mer? 
 
Delmål 3. Bestandsregulering ved kvotejakt og lisensfelling 
Rovviltnemnda har igangsatt prosjektene «Næring og rovvilt i Finnmark» og «Dyr i drift». 
En viktig del av prosjektenes arbeid er å gjøre kvotejakt og lisensfelling mer effektivt. 
Dette gjøres blant annet gjennom: 

- Avklare private grunneieres tillatelse til rovviltjakt 
- Opplæring av ekvipasjer for sporing av bjørn 
- Gaupejaktkurs 
- Jervejaktprosjekt 
- Wirebjørn 
- Fasiliteter for testing av hund på bjørn 

 
Videre har rovviltnemnda gjennom rovviltnemndenes ministeranmodning, oversendt KLD og 
LMD den 6.2.2014, spilt inn en rekke forslag til endringer i lovverket som nemnda mener vil 
gjøre lisensfelling og kvotejakt mer effektiv. Dette har i 2015 blant annet ført til 
forskriftsendringer som gjør at region 8 inngår i en treårig prøveordning der fastmontert lys 
ved åtejakt på jerv samt elektronisk overvåking av jervebås utprøves.  
 
Rovviltnemnda har de siste årene regulert gaupebestanden gjennom kvotejakt. Dette har 
lyktes. I Troms har kvoten for jerv i A-området blitt fylt, og denne er utvidet ved å bruke 
utjevningskvoten. Dette tyder på at rovviltnemnda nå nærmer seg å kunne regulere 
jervebestanden effektivt gjennom lisensfellingskvoten.  
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Kan rovviltnemnda jobbe annerledes for å få en mer effektiv bestandsregulering gjennom 
kvotejakt og lisensfelling? 
 
Delmål 4. Prioritere nødvendig bestandsregulering i A-områdene i kalvingsland for rein 
Kan rovviltnemnda gjøre mer for å nå dette målet? 
 
Delmål 5. Effektivt uttak av rovvilt som representerer et skadepotensial i B-områdene 
Rovviltnemnda har satset på en profesjonalisering av interkommunale skadefellingslag.  
 
Rovviltnemnda har dialog både med fylkesmennene og med Miljødirektoratet angående 
ekstraordinære uttak av rovvilt.  
 
Kan rovviltnemnda gjøre mer for å nå dette målet? 
 
Delmål 6. Økt forutsigbarhet og lokal medvirkning 
Viktig for å skape forutsigbarhet er å formidle gjeldende rovviltpolitikk, dette prøver 
rovviltnemnda å gjøre gjennom en tett dialog med beitebrukerne, for eksempel gjennom 
referansegrupper for interessenter i prosjektene Dyr i drift samt Næring og rovvilt i Finnmark. 
Videre har rovviltnemnda i sin forvaltningsplan sagt hvilke områder som anbefales som 
beiteområder for sau, og hvilke områder hvor rovviltnemnda ikke anbefaler sau på 
utmarksbeite.  
 
I arbeidet med lokal medvirkning er referansegruppene viktige. 
 
Har forutsigbarheten og den lokale medvirkningen økt? Kan rovviltnemnda gjøre mer for å nå 
dette målet? 
 
Delmål 7. Mer kunnskap om «rovvilt – beitedyr – samfunn» i forvaltning og hos befolkning 
For å nå dette målet har rovviltnemnda i 2015 støttet en rekke tiltak for å øke 
kunnskapsgrunnlaget, blant annet: 

- Prosjektene Næring og rovvilt i Finnmark samt Dyr i drift i Troms 
- Prosjektet Beitebruk i utmark avsluttet i 2015 
- Arena rovvilt 
- Temadag bjørn i Polar Park  
- Forprosjekt: bruk av droner i utmarksbaserte næringer 
- Kadaverhundprosjekt 2015 
- Utvidet tilsyn med godkjente kadaversøkekvipasjer 
- Radiobjeller i Troms, administrert av Karl Oskar Fosshaug 
- Tiltakspakke Lyngen 
- Reindriftsseminar 2015 

 
I tillegg viser forvaltningsplanen til mye kunnskap om rovvilt og rovviltforvaltning i region 8. 
 
Har forvaltning og befolkning fått mer kunnskap? Kan rovviltnemnda gjøre mer? 
 
Delmål 8. Lett tilgjengelig informasjon om økonomiske virkemidler ovenfor næring og 
privatpersoner 
Rovviltnemnda har i forvaltningsplanen vist til og beskrevet de viktigste økonomiske 
virkemidlene i rovviltpolitikken. For forebyggende og konfliktdempende tiltak har 
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rovviltnemnda i forvaltningsplanen vist kriterier for prioritering av midler, og nemnda har vist 
til lovverket, og til elektronisk søknadssenter, hvor det skal søkes og rapporteres.  
 
Kan rovviltnemnda gjøre mer for å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig? 
 
Oppsummert 
Rovviltnemndas overordnede målsetting: 
«Rovviltnemnda vil forvalte gaupe, jerv, bjørn og ulv presist på regionens bestandsmål 
samtidig som hensynet til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser ivaretas på best 
mulig måte.» 
 
Har rovviltnemnda i løpet av det siste året nærmet seg sin overordnede målsetting? 
 
Hvordan fungerer forvaltningsplanen som verktøy for å nå den overordnede målsettingen? 
 
Oppfølging av rovviltnemndas evaluering fra 2014 
Ved evalueringen i 2014 gikk rovviltnemnda gjennom forvaltningsplanens kapittel 8, 
evaluering og veien videre. Da ble det vurdert i hvilken grad rovviltnemnda hadde fulgt opp 
referansegruppas anmodning ovenfor rovviltnemnda. I denne oppfølgingen har vi gitt en 
statusoppdatering for noe av det som har skjedd i 2015. 
 
Estimert antall bjørneynglinger 
Referansegruppa fremhever at det er vesentlig at det kommer tydelig frem hvordan antall 
bjørneynglinger skal regnes, så en vet hvor mange bjørner regionen skal ha. I 
forvaltningsplanen kapittel 10, utfordringer i forvaltningen, har rovviltnemnda et kapittel 10.5 
om å forbedre metodikken for beregning av reell bjørnebestand. Dette er fulgt opp i 
rovviltnemndenes ministeranmodning av 4.2.2014, punkt 16. Rovdata har igangsatt arbeid for 
å inkludere fangst-gjenfangst metodikk i modellen for estimering av antall ynglinger av bjørn. 
 
2015: Sammen med forskerkolleger fra Norge og Frankrike har Rovdata i det siste året jobbet 
med romlige fangst-gjenfangst modeller for DNA innsamlingen på bjørn i Norge. Dette både 
for å se på estimater av gjenfangbarhet (oppdagbarhet) og aktivitetssenter på leveområdene til 
hunnbjørnene påvist i DNA materialet i Norge i femårsperioden 2009-2013. Dette er 
sammenskrevet i en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Conservation Letters. Figur 3 gir en 
grei oppsummering av hovedfunnene. 
 
Resultatene viser blant annet at det er i størrelsesorden 70-80 % av hunnbjørnene som påvises 
(oppdages i DNA-materialet) et gitt år. Et annet viktig resultat å merke seg er at den romlige 
fangst-gjenfangst modellen estimerer at i den undersøkte femårsperioden har 30-49 % av 
hunnbjørnene sentrum av leveområdet sitt på andre siden av riksgrensen (i Sverige, Finland 
eller Russland). 
 
Sammen med de tidligere nevnte forskningsmiljøene er det tatt et initiativ i form av et 
prosjektforslag overfor Naturvårdsverket og Miljødirektoratet om videre arbeid med slike 
romlige fangst-gjenfangst modeller for flere av de store rovdyrene og for begge kjønn. 
 
Overvåking og forvaltningsstrategi for kongeørn 
Referansegruppa mente det var viktig at kongeørnbestanden blir bedre overvåket, og at det 
kommer en tydelig forvaltningsstrategi for kongeørn i regionen. Rovviltnemnda har i 
forvaltningsplanen kapittel 10.2 tatt opp forvaltning av kongeørn i region 8. Dette har 
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rovviltnemnda fulgt opp gjennom fokus på kongeørn ved Arena rovvilt 2013, og gjennom 
fokus på kongeørn ved vurdering av søknader om midler til forebyggende og 
konfliktdempende tiltak. Rovviltnemndene har i ministeranmodningen av 4.2.2014, punkt 18, 
etterlyst et verktøy for bestandsregulering av kongeørn. Rovdata, som ansvarlig for 
rapportering av bestandsstatus til rovvilt, har opplyst at det jobbes med kvalitetssikring av 
data, og det er en målsetning å presentere oppdatert bestandsnivå i løpet av året. Når et 
oppdatert bestandsestimat foreligger vil Klima- og miljøministeren komme tilbake til en 
vurdering av bestandsregulering av kongeørn.   
 
2015: Oppdatert bestandsestimat kom i april 2015, NINA rapport 1158, Estimering av antall 
hekkende par kongeørn basert på kjent forekomst i Norge for perioden 2010–2014. 
Kongeørna har en svært stor utbredelse over hele den nordlige halvkule (NINA rapport 1158), 
og den totale bestanden antas å være større enn 170 000 individer (BirdLife International 
2015). I 2014 anslo Heggøy & Øyen at den norske populasjonen var på 1224–1545 par. 
Bestanden av kongeørn i Norge antas å utnytte sitt potensiale fullt ut gjennom dagens 
bestandsutbredelse og antall. Kongeørn ble ved norsk rødliste for arter 2010 vurdert som 
livskraftig. Den mest omfattende kartleggingen som er gjennomført i region 8 er: 
«Kartlegging av kongeørn på kysten av Nord-Norge», ved Karl Birger Strann (2008). I Troms 
ble det estimert at bestanden var på 200–230 hekkende par, hvorav omtrent 50 % hekket på 
innlandet. I Finnmark ble det estimert 140–160 hekkende par, hvorav omtrent 40 prosent 
hekket på kysten. I NINA rapport 1158, Estimering av antall hekkende par kongeørn basert 
på kjent forekomst i Norge for perioden 2010–2014 er populasjonen estimert til 963 (652–
1139) hekkende par i perioden 2010–2014. Dette estimatet bygger kun på kjent forekomst av 
kongeørn fra Rovbase og inkluderer ikke en vurdering av bestanden i tomme arealer, dvs. 
arealer hvor det ikke er kjent forekomst av kongeørn, enten som følge av mangelfull 
kartlegging, mangelfullt datagrunnlag i Rovbase eller at områdene er reelt tomme for 
kongeørnterritorier. Gitt en 10 km buffer rundt kjente reirlokaliteter er ca. 30 % av brutto 
landareal i fylker med hekkende kongeørn tomme arealer uten kjent forekomst av kongeørn. 
Størst andel av den norske populasjonen finnes i våre tre nordligste fylker. I Troms er 
usikkerheten stor, fordi forholdsvis lite data er registrert i rovbase for den siste 
femårsperioden. Estimatet for okkuperte kongeørnterritorier med øvre og nedre 95 % 
konfidensintervall i Troms for perioden 2010–2014 er 127 (47–167), for Finnmark er 
tilsvarende tall 112 (90–127) (NINA rapport 1158). 
 
På bakgrunn av blant annet oppdatert bestandsestimat fikk Miljødirektorat i oppdrag fra 
Klima- og miljødepartementet å levere en rapport før nyttår 2015, med en tilrådning på 
framtidig forvaltning av kongeørn. 
 
Motorferdselloven og saksbehandlingstid bremsekloss for uttak av rovvilt 
Referansegruppa trakk frem at motorferdselloven og sen saksbehandling i avgjøring om 
dispensasjon til bruk av motorferdsel er en bremsekloss for uttak av rovvilt. Rovviltnemnda 
har satset på interkommunale skadefellingslag, erfaringer fra disse viser at saksbehandling 
angående dispensasjon til bruk av motorferdsel går raskt når skadefellingen administreres av 
disse. Rovviltnemndene har gjennom ministeranmodningen av 4.2.2014, punkt 10, anmodet 
om lettere adgang til bruk av snøskuter til uttransport av åte og bås/åtebu ved jervejakt. 
Klima- og miljøministeren vil vurdere åpning for adgang til bruk av snøskuter til 
uttransportering av åte og bås/åtebu ved lisensfelling av jerv. Samtidig viser ministeren til at 
en slik adgang forutsetter tillatelse fra grunneiere og berørte kommuner etter 
motorferdselloven. 
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2015: Følgende har blitt en permanent ordning: 
Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for tilsyn med 
jervebåser som er tillatt av fylkesmannen. Kjøring skal skje etter bestemte traseer som angis i 
kommunens vedtak. Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på 
vinterføre for utkjøring av åte og åtebuer i forbindelse med felling av jerv. Kjøring skal skje 
etter bestemte traseer som angis i kommunens vedtak. Antall tillatte turer skal avgrenses og 
framgå av tillatelsen. Lisenshaver skal føre logg som på forespørsel må forevises til 
naturoppsynet. Av hensyn til kontrollerbarhet og erfaringsinnnhenting stilles krav om føring 
av kjørebok, der opplysninger om når, hvem og hvor man har kjørt skal framgå. Kjøreboka 
skal framvises på forespørsel til naturoppsynet. Antall turer det kan kjøres skal framgå av 
tillatelsen, og normalt vil utkjøring av åtebu og bås kun kreve én transportering pr. 
lisensfellingsperiode. Åte vil kreve flere turer pr. periode, men vil avgrenses ved kommunens 
tillatelse.  
 
Stimuleringstiltak ovenfor lokale jegere 
Referansegruppa skrev at de imøteser en innføring av stimuleringstiltak ovenfor lokale jegere. 
Både i Finnmark og i Troms har rovviltnemnda satset mye på dette, for eksempel gjennom 
jervejaktprosjektet i Troms. Gjennom dette prosjektet er det gjennomført fagdager for 
jervejegere, det er kjøpt inn fire nye åtebuer. Disse er isolert og større enn tidligere slik at det 
kan være to personer samtidig (med tanke på rekruttering/opplæring). Disse er tildelt i 
områder hvor det er lite åtebuer fra før og hvor tapene er store. De er tildelt til jaktlag hvor 
etablering av aktive jaktmiljøer er i fokus. Prosjektet har også omplassert en eldre bu som har 
stått inaktiv i to år. Disse åtebuene og flere andre tiltak har fått tildelt åtekamera og/eller 
åtevarsler. Som et resultat av denne satsningen er det etablert to helt nye åteplasser og et 
jaktmiljø knyttet til disse. I tillegg er fire andre åteplasser revitalisert. Lisensjegere får tilbud 
om hjelp til utplukk av åteplass evt. besøk med veiledning på etablert åteplass. Videre er 
informasjon om jervejakt intensivert til målgruppen gjennom facebook-gruppen «Rovviltjakt i 
Troms» 
 
2015: Dyr i drift har videreført/videreutviklet satsingen i jervejaktprosjektet. Hovedfokus har 
vært strategisk etablering av nye åteplasser der det manglet slike tidligere samt 
styrking/motivering av etablerte jaktlag. Det er gjennomført en fagsamling for jervejegere i 
Troms i august på Andslimoen. Det er tildelt to nye jervejaktbuer på nye lokaliteter. Den ene 
er i Skibotndalen hvor det ikke er noen kjent lokalitet fra før og hvor tap til sau og rein er 
store. Denne driftes av erfarne jervejegere fra Kitdalen. Den andre bua er tildelt jaktlag i 
Tamokdalen som har en veldig aktuell åteplass for jerv. Dette er et nytt jaktlag med ivrige og 
motiverte jegere. To andre lokaliteter har fått innvilget støtte til å bygge buer i egen regi. Det 
er i alt tildelt 10 viltkameraer samt 3 åtevarslere. I tillegg administrerer Dyr i drift den nye 
prøveordningen for innføring av nye virkemidler for mer effektiv jervejakt i hele Troms. 
Dette består i hovedsak av etablering av fastmontert, kunstig lys på åteplass og bruk av 
viltkamera ved tilsyn av jervebås. I alt er det 12 lokaliteter som har fått tildelt åtebelysning fra 
prosjektet og 2 jervebåslokaliteter som har fått tildelt åtekamera for bruk til tilsyn.  Pr 7. 
januar 2016 er det felt 8 jerver på åte hvorav en av dem er felt ved bruk av åtebelysning. I 
samarbeid med SNO har prosjektet også besøkt to jaktlag på åtelokalitet for å gi veiledning av 
både jaktfaglig art, teknisk utstyr og gjeldende regelverk. Pr i dag er det i alt 29 
jervejaktlokaliteter med anslagsvis 50-70 jegere som er registrert i jervejaktprosjektet. 
Lokalitetene er noenlunde jevnt fordelt over de mest aktuelle konfliktområdene i Troms.  
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Det er ikke gjennomført tiltak med henhold til jakt på gaupe eller bjørn i 2016 da målene på 
dette området ansees som oppnådd. Gaupekvoten tas nå ut ved ordinær jakt. Når det gjelder 
bjørn er det først og fremst ved skadefelling vi har utfordringer. 
 
Oversikt over rovviltbestandene 
Referansegruppa mente det var for dårlig oversikt over rovviltbestandene, og den ønsket at 
rovviltnemda jobber for at Statens naturoppsyn får tilført mer ressurser og midler.    
Rovviltnemnda arbeider politisk for å få en bedre kartlegging av rovviltbestandene, blant 
annet gjennom rovviltnemndenes ministeranmodning av 4.2.2014, punkt 16 og 19. Videre har 
rovviltnemnda dusørordninger for å stimulere til innmeldinger som bidrar til bedre oversikt 
over rovviltbestandene. Imidlertid er ikke rovviltnemnda tilfreds med 
påliteligheten/etterprøvbarheten i dagens bestandsestimater. Rovviltnemnda vil prioritere 
midler til eventuelle prosjekter som kan øke påliteligheten/etterprøvbarheten i 
bestandsberegningene.   
 
2015: Rovviltnemnda ga i 2015 NINA 200 000 kroner i FKT-midler til innkjøp av 50 
viltkamera for et prosjekt som tester viltkamera til overvåking av gaupebestanden i Troms. 
NINA kommer til å søke om midler til å drifte kameraene i 2016.  
 
Lokal medvirkning 
Referansegruppa ønsker økt lokal medvirkning. Rovviltnemnda har lagt stor vekt på 
referansegruppas arbeid i forvaltningsplanen, denne evalueringen skal kaste lys over 
oppfølgingen av dette. Videre har prosjektene Næring og rovvilt i Finnmark og Dyr i drift, 
invitert referansegrupper med representanter fra bufenæringen, reindriftsnæringen og andre 
interessenter, for å sikre lokal medvirkning. Rovviltnemnda vil også vise til at møtene som 
nemnda holder er åpne, og det er mulig i forkant av møtene å be om å få presentere saker for 
nemnda på møtet. Rovviltnemnda viser videre til forvaltningsplanens kapittel 9.3.8 
Rolleavklaring for sekretariat, det utvidede sekretariat og observatører. 
 
2015: I Troms skjer lokal medvirkning først og fremst gjennom Arena Rovvilt, møter i 
referansegruppa, gjennom facebook og på kurs og konferanser prosjektet arrangerer. Spesielt 
for 2015 kan nevnes reindriftskonferansen som ble holdt i februar i regi av prosjektet. I 
Finnmark er det arrangert Arena rovvilt, referansegruppemøte samt flere kurs og andre 
arrangementer. 
 
Gjensidig forståelse mellom næring og forvaltning 
Referansegruppa påpekte at næringen følte de ikke hadde full forståelse fra forvaltningen for 
sine utfordringer når det gjelder rovvilt. Rovviltnemnda har prøvd å møte opp på ulike areaen 
hos næringen, både for å formidle hvilke rammer rovviltnemda forvalter innenfor, og for å få 
kunnskap fra næring og andre interessenter. Rovviltnemnda vil fortsette med dette. Samtidig 
ser nemnda at den har vært for lite ute til næringene i deres daglige arbeid. Rovviltnemnda vil 
i det videre satse på å gjennomføre besøk/befaringer ved ulike aktiviteter i reinnæringen og 
sauenæringen.    
 
2015: I Troms er det gjennomført reindriftskonferanse. I begge fylker er det gjennomført 
Arena rovvilt. Prosjektene Næring og rovvilt i Finnmark og Dyr i drift har hatt nær kontakt og 
dialog med næringene. Og Fylkesmennen i Finnmark og Troms har hatt flere dialogmøter 
med næringene. Imidlertid har ikke rovviltnemnda hatt organiserte besøk ute hos 
næringsutøvere.  
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Kunnskapsbasert forvaltning 
Referansegruppa skrev at de imøteser bedre opplysning om forskningsresultater innen reintall 
og tapsproblematikk, og en forvaltning som i større grad enn i dag er basert på kunnskap. 
Rovviltnemnda støtter ulike forskningsprosjekter som skal gi bedre kunnskap, for eksempel 
Bestandstilvekst og tap i svenske samebyer med sommerbeiter i indre Troms.  
 
2015: Rovviltnemnda har støttet Scandlynx som i 2015 kom med Sluttrapport for Scandlynx 
Troms og Finnmark 2007–2014, NINA rapport 1200. Rovviltnemnda ga midler til å lage 
NINA Minirapport 536, Kongeørnas predasjonsadferd på beitedyr og mulige forebyggende 
tiltak. Videre har Lyngenprosjektet som rovviltnemnda har støttet bidratt med kunnskap om 
tapsårsaker i sauenæringa. 
 
Kortfattet informasjon på søknadskriterier for virkemidler 
Referansegruppa etterlyste kortfattet informasjon på kriterier for å kunne søke om 
virkemidler, evt. henvisninger til hvor en finner slik informasjon. Rovviltnemnda har gitt 
kortfattet informasjon og henvisninger i forvaltningsplanen.  
 
2015: I Troms er det utviklet informasjon samt søknadsskjemaer for deltakelse i 
jervejaktprosjektet samt bruk av nye virkemidler for mer effektiv jervejakt, ligger på 
prosjektets hjemmesider.  Ellers ble det allerede for 3 år siden utviklet en 
informasjonsfolder/beredskapsfolder med kortfattet informasjon til sau- og reindriftsnæringen 
om hvordan de skal forholde seg ved akuttsituasjoner vedrørende skadefelling og 
forebyggende tiltak (kontaktinformasjon til viktige personer/forvaltning, rutiner m.m.). Det er 
også en egen side på prosjektets hjemmeside som tar for seg informasjon om dette 
(forebyggende tiltak samt skadefelling). 
 
Lokal deltagelse og ressurstilgang til skadefellingslagene 
Referansegruppa trakk frem at det blir viktig at lokale jegere inngår i regionale/kommunale 
skadefellingslag, og at de får de ressurser og den opplæring de trenger for å kunne 
gjennomføre skadefellingsoppdrag effektivt og i minst mulig konflikt med andre interesser, så 
som jakt, friluftsliv, reindrift, og allmennhetens oppfatning av etikk og moral. I Finnmark 
jobbes det med interkommunale skadefellingslag, i Troms er det nå fire interkommunale 
skadefellingslag. Rovviltnemnda støtter opplæring av disse lagene med FKT-midler.   
 
2015: I løpet av 2015 har Dyr i drift sluttført kompetanseprogrammet for 
skadefellingspersonell som ble avtalt med partene (vertskommunene og Fylkesmannen) i 
2013. Dette har omhandlet kursing i HMS/vintersikkerhet, jaktkurs på bjørn, gaupe og jerv 
samt skadefellingsledelse. I tillegg har prosjektet i samarbeid med Fylkesmannen hatt årlige 
møter med kontaktpersonene i vertskommunene der hovedtema har vært administrasjon og 
drift av lagene. Skadefellingspersonellet har også i løpet av 2015 hatt anledning til å benytte 
seg av nytt skyteanlegg for rovvilt på Andselv som NJFF-Troms har etablert i samarbeid med 
Fylkesmannen og Dyr i drift. I Finnmark er det nå et lag i Porsanger og Karasjok. Det er et 
kommunalt lag i Nesseby og snart et kommunalt lag i Tana. I høst ble det arrangert samlinger 
for det interkommunale laget i 2014. på bjørnebanen i Neiden (skytetrening og teori). De to 
kommunale lagene i øst (Tana og Nesseby) vil få tilbud om kursing i 2016 og 2017 (blir 
sikkert de samme kursene som i Troms).  
 
Erstatningsordningene 
Referansegruppa ønsket at rovviltnemnda skulle arbeide for at alt tap over normaltap skulle 
bli erstattet. Referansegruppa ønsket en speilvendt bevisførsel, hvor det er forvaltninga som 
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må bevise at tapet ikke skyldes rovdyr, om ikke alt tap utover normaltap skal bli erstattet. 
Allerede i høringsuttalelse av 31.5.2012, skrev rovviltnemnda i høringsuttalelse til 
Miljøverndepartementets brev av 10. mars 2012 om forslag til endringer i 
erstatningsordninger for husdyr og tamrein, følgende angående erstatning for husdyr på beite: 
 Vi ønsker at det jobbes videre med modellen som gir erstatning for alt tap på beite. 
Dette ønsket nådde ikke frem. 
 
2015: Ved søknad om erstatning for sau tatt av rovvilt er det nå et krav at individspesifikke 
data på individene i besetningen vedlegges søknaden. Ny erstatningsordning for rein skal 
begynne å virke i 2016. 
 
Midler til gjeting og uttak av rovvilt i prioriterte beiteområder 
Referansegruppa ønsket at rovviltnemnda skulle gi mer midler til gjeting, og mer midler til å 
ta ut rovdyr i beiteområder. Rovviltnemnda har ikke anledning i følge forskrift om tilskudd til 
forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, til å gi midler til gjeting 
alene, bare når gjeting er kombinert med andre direkte tapsreduserende tiltak kan det gis 
tilskudd til dette. Nemda har gitt tilskudd til for eksempel bruk av kadaverhunder, og til 
ekstraordinært tilsyn av rein i kombinasjon med fôring. Midlene som rovviltnemnda har satt 
av til skadefellinger har ikke vært begrensende for skadefellingstillatelsene som har vært gitt 
av Fylkesmannen.  
 
2015: Status samme som i 2014. 
 
Robuste beitelag og samarbeid om beiteplaner mellom sauenæring og reinnæring 
Referansegruppa mente at rovviltnemnda må arbeide aktivt for å få bedre oppslutning om 
beitelag, og mer fungerende beitelag. Videre mente referansegruppa at rovviltnemnda må 
stimulere til samarbeid om beiteplaner mellom sauenæringa og reinnæringa. Rovviltnemnda 
støtter prosjektet Beitebruk i utmark som jobber for økt og målrettet aktivitet i fylkets mange 
beitelag, kompetanseheving innen tema dyrevelferd i utmark, driftsledelse samt etablering av 
beitearealplaner i det kommunale planverktøyet. Rovviltnemnda har gitt Fylkesmannen 
føringer om å prioriterer FKT-søknader som bidrar til samarbeid innen og mellom 
beitenæringene og de ulike arenaene i Troms og Finnmark. 
 
2015: Prosjektet Beitebruk i utmark ble avsluttet i 2015. 
 
Bruksregler i reindrifta 
Referansegruppa skrev at de imøteser bruksregler i reindrifta, regler som møter forståelse og 
aksept både innen reindrifta selv og blant andre. Uten at rovviltnemnda har kunnet påvirke 
dette, har det kommet regler for høyeste reintall, og klare føringer på at rovvilterstatning skal 
bortfalle dersom ikke disse overholdes.    
 
Arena rovvilt 
Referansegruppa skriver at det er viktig at rovviltnemnda bygger ut og videreutvikler «Arena 
rovvilt» Rovviltnemnda mener Arena rovvilt har vært, og er en viktig møteplass. Imidlertid 
har det til dels vært liten oppslutning om møtene, dårligst oppslutning har det vært i Troms. I 
Finnmark har det i oktober vært avholdt Arena rovvilt – sau 2014, i Varangerbotn, Tana bru, 
Lakselv og i Alta, med unntak av i Alta var det stor oppslutning om disse møtene. Arena 
rovvilt – rein skal også avholdes i Finnmark. I Troms har Dyr i drift, sammen med 
samarbeidspartnere, gjennomført tiltak som er målrettet mot de forskjellige målgruppene i 
prosjektet. Jegermiljøene (inkl. skadefellingslagene) har fått meget aktiv oppfølging fra 
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prosjektet og Fylkesmannen gjennom hele året i form av kurs, fagdager og andre 
informasjonstiltak. Dette pågår fortsatt (jervejaktprosjektet). Sauenæringen, spesielt de som er 
mest utsatt, har også fått aktiv oppfølging i form av rådgiving og befaringer i eget 
beiteområde. I tillegg har alle beitelag v/leder blitt invitert til møte med Fylkesmannen (og 
prosjektet) i oktober for å diskutere beitesesongen og hva dette betyr for neste års sesong. 
Også reindrifta har fått mye oppmerksomhet da prosjektet har tatt direkte kontakt med alle 
distrikter i problemområder og fulgt opp dette i etterkant. I februar 2015 blir det også arranger 
reindriftskonferanse for reindrifta i Troms. Dette er et samarbeid mellom prosjektet og 
Fylkesmannen og tar for seg både problemer knyttet til rovvilt og reindriftsforvaltning 
generelt. Fylkesmannens overtakelse av reindriftsforvaltningen er også et viktig tema.   
 
Fylkesmannen har gjennom «byråkrater på beite» satset på å møte beitebrukere på deres 
arena. Videre er det satset på beitelagsmøter der Fylkesmannen deltar. Prosjektene Næring og 
rovvilt i Finnmark, samt Dyr i drift i Troms er et viktig bindeledd mellom forvaltning og 
næring. På nyåret har disse prosjektene referansegruppemøte, disse skal i 2015 være åpne 
møter, hvor alle som ønsker det kan delta. Rovviltnemnda har vanskelig for å legge ned 
møteplasser, rovviltnemnda ser likevel at bruken av FKT-midler for å arrangere en serie med 
møter ute i distriktet, ikke står i forhold til næringenes gevinst, når oppmøtet er så lite som det 
har vært de siste årene i Troms. Derfor mener rovviltnemnda aktiviteten som er gjennomført i 
2014 samt det planlagte reindriftsseminaret i februar 2015, gir tilfredsstillende arenaer i 
Troms tilsvarende «arena rovvilt» for inneværende år. Rovviltnemnda mener 
forvaltningsplanens overordnede målsetting i år nås bedre gjennom å bruke midlene direkte 
på forebyggende tiltak. Rovviltnemnda vil samtidig oppfordre alle som har interesse i 
rovviltforvaltning i Troms om å møte på referansegruppemøte for Dyr i drift på nyåret 2015. 
 
2015: I 2015 ble det gjennomført Arena rovvilt i både Finnmark og Troms. I samarbeid med 
Fylkesmannen har Dyr i drift opprettholdt de samme aktivitetene på dette området som i 
2014. I slutten av november ble det som vanlig gjennomført tre Arena rovvilt-møter på 
forskjellige steder i fylket, men oppslutningen om disse var dårlig selv om det var brukt ekstra 
ressurser for annonsering/bekjentgjøring. Det ble også arrangert en konferanse for reindrifta i 
2015 som hadde god oppslutning fra reinbeitedistriktene med beiter i Troms. Denne ga 
muligheter for faglig påfyll men også innspill til forvaltningen. Det var også planlagt en 
lignende konferanse for beitebrukere med sau i samarbeid med prosjekt Beitebruk i utmark, 
men denne ble avlyst pga. lite påmelding. I Finnmark ble Arena rovvilt – Sau avholdt i 
november. Møtene var av mindre skala en året før (direkte kontakt med bønder og ikke 
annonsert i avisen). Prosjektet kontaktet bønder i Alta og Porsanger for å høre om dem ønsket 
et møte i år, det var det interesse for. Det ble gjennomført møte i Porsanger men møtet i Alta 
ble avlyst i siste liten pga. innstilt flyavgang fra Vadsø den dagen møtet skulle være (hverken 
representanter fra prosjektet eller Fylkesmannen kunne da møte). Fylkesmannen arrangerte 
egne oppfølgingsmøter i Vadsø (bønder i Tana/Nesseby/Vadsø) og Neiden for å følge opp 
bjørnesituasjonen og planlegge for neste beitesesong, derfor ikke arrangert møte i Øst-
Finnmark.  
 
Referansegruppemøter for prosjektene Næring og rovvilt i Finnmark samt Dyr i drift i Troms 
gjennomføres i januar 2016. 
 
Bygge kompetansemiljø rundt rovviltjakt med hund 
Referansegruppa skriver at rovviltnemnda bør bidra til å bygge kompetansemiljø rundt 
rovviltjakt med hund. Rovviltnemnda har gitt midler til opplæring av hundeekvipasjer på Flå, 
Rovviltnemnda har gitt midler til bygging av wirebjørn, til fasiliteter for testing av hund på 
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bjørn i Polar Park. Videre har nemnda gitt midler for opplæring av ekvipasjer i sporing av 
bjørn. Aktiviteten for å bygge kompetansemiljø rundt rovviltjakt med hund har vært høy.  
 
2015: Prosjektet med opplæring av ekvipasjer for sporing av bjørn er videreført i 2015. Det er 
i alt gjennomført tre fagsamlinger hvor SWDI (instruktører fra Sverige) har deltatt på 
to.  Status pr. dato er at en ekvipasje er godkjent som sporingsekvipasje ved skarpe 
skadefellingsoppdrag, en annen ekvipasje er klar for godkjenning i løpet av sommeren 2016. 
Det er i løpet av året tatt opp to nye rekrutter i prosjektet og prosessen med å overføre 
instruktøransvaret til prosjekt Dyr i drift er oppstartet. Målet er at vi i egen region skal bli 
selvforsynt med instruktørkompetanse for å opprettholde kunnskapsnivået samt lære opp nye 
rekrutter. I tillegg er det gjennomført en fagsamling/seminar for interesserte rovviltjegere med 
hund der en hadde både teoretisk og praktisk gjennomgang av anerkjente 
forelesere/instruktører fra Sverige. Også i 2015 har Dyr i drift administrert kursstøtte til en 
person for gjennomføring av to kursmoduler i sporing av rovvilt på jakt og fiskesenteret på 
Flå (NJFF).  
 
Forvaltningsansvar for rovvilt 
Referansegruppa skriver at rovviltnemnda må arbeide for at Fylkesmannen får 
forvaltningsansvar for lisens- og kvotejakt samt skadefellinger gjennom hele året. I 
rovviltnemndenes ministeranmodning av 4.2.2014, punkt 13, anmoder rovviltnemndene om: 

Rovviltnemndene må ha myndighet til å vedta skadefellingskvoter gjennom hele året, 
og Fylkesmannen må kunne forvalte disse kvotene, med nødvendige tekniske 
hjelpemidler, hele året. 

 
2015: Her er det fortsatt brev fra Klima- og miljødepartementet v/statsråden til energi- og 
miljøkomiteen datert 21. mars 2014 som gjelder. Dette sier: 
I perioden 1. juni til 15. februar fatter rovviltnemndene vedtak om betinget skadefellingskvoter. 
Det følger av rovviltforliket og rovviltforskriften at nemndene har myndighet til å gjøre dette når 
bestandsmålet for arten ligger på eller over bestandsmålet i regionen. Unntaket er for bjørn, der 
rovviltforliket sier at dersom 10 ynglinger er nådd nasjonalt, overføres forvaltningen av bjørn til 
nemndene selv om de regionale bestandsmålene ikke er nådd. For jerv og gaupe fremgår det av 
rovviltforskriften at myndigheten bestemmes ut fra et tre års gjennomsnitt. I perioden 1. juni til 
15. februar fatter Fylkesmannen vedtak om skadefelling basert på kvoter fastsatt av nemnda, jf. 
rovviltforskriften. I perioden 16. februar til 31. mai er det Miljødirektoratet som fastsetter kvoter 
og fatter vedtak om skadefelling. Vedtak om uttak i denne perioden er i stor grad ekstraordinære 
uttak, der direktoratet fatter vedtakene og Statens naturoppsyn utfører uttakene. Myndigheten til å 
fatte vedtak om skadefelling blir også i visse tilfeller delegert til Fylkesmennene i denne perioden. 
For eksempel er dette gjort de siste årene for gaupe i tamreinområder. Jeg mener det på 
nåværende tidspunkt ikke er fremkommet informasjon som tilsier at denne myndighetsfordelingen 
bør vurderes endret, men jeg vil fortløpende vurdere hvordan vi kan gjøre rovviltforvaltningen 
mest mulig forsvarlig, forutsigbar og effektiv. 
 
Soneinndeling   
Referansegruppa oppfordrer rovviltnemnda til å vurdere nøye, etter at bestandsmålet er nådd 
innenfor A-sonen, hvor store A- og B-sonene bør være. Rovviltnemnda ser at det i 2014 ble 
registrert fire ynglinger av jerv innenfor A-sonen i Troms, og det ble registrert to ynglinger av 
jerv innenfor A-sonen i Finnmark. I Troms ble det i 2014 registrert tre ynglinger av jerv i B-
sonen, to av disse ble tatt ut ved hiuttak, i Finnmark ble det også registrert tre ynglinger av 
jerv i B-sonen, hvorav to ble tatt ut ved hiuttak (NINA rapport 1086). For at rovviltnemnda 
skal kunne føre en tydelig differensiert forvaltning er det avgjørende at A-områdene er store 
nok til at bestandene kan forvaltes på bestandsmålet innenfor disse. Først da kan 
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rovviltnemnda opprettholde sin myndighet samtidig som rovvilt som representerer et 
skadepotensial i B-områdene blir tatt ut. For gaupe har ikke rovviltnemnda klart å oppnå 
bestandsmålene for regionen innenfor A-sonen. Når det gjelder bjørn er regionen under 
bestandsmålet.   
 
2015: NINA rapport 1200, Gaupe og jerv i reinbeiteland skriver følgende i sin konklusjon: 
Vi har vist at dagens forvaltningssoner i nord bryter en av de grunnleggende forutsetningene 
for at sonering skal fungere tapsreduserende, nemlig at rovdyrsonene er store nok til at 
rovdyrbestanden oppholder seg i sonen gjennom hele året. Det er grunn til å stille spørsmål 
om det har noen hensikt å ha soneforvaltning i disse tamreinområdene, da det også er 
krevende å iverksette effektive forebyggende tiltak rettet mot tamrein. Dagens rovviltsoner er 
delvis designet for å holde rovvilt ute fra kalvingsland, men den vidstrakte arealbruken til 
rovdyrene gjør at alle rovdyrindivider i regionen uansett plassering av soner vil måtte berøre 
kalvingsland. Vi anbefaler at man tar utgangspunkt i gaupenes og jervens biologi når man 
utarbeider fremtidige forvaltningsplaner, som også bør ta hensyn til at gaupe og jerv 
forflytter seg over sonegrenser, fylkesgrenser og landegrenser (Gervasi m.fl.2015). 
 
Rovviltnemnda må likevel forholde seg til regjeringens klare føringer om at den todelte 
målsettingen skal nås ved en tydelig differensiert forvaltning. Også i tamreinområdene skal 
rovviltforvaltningen skje ved tydelig soneforvaltning mellom prioriterte yngleområder for 
rovdyr og prioriterte beiteområder. Dette jf. brev fra Klima- og miljødepartementet datert 
12.3.2015 om videre oppfølging om tydelig soneforvaltning og høy beredskap. 
 
Rask saksbehandling ved tap til rovvilt 
Referansegruppa skriver at rovviltnemnda må arbeide for et operativt regelverk som 
forvaltningen kan henvise til, for en saksbehandling som er rask og effektiv når det gjelder 
tillatelse til uttak ved skadefrekvens på ulike nivåer. Når det gjelder dette har rovviltnemnda 
gjort noen viktige presiseringer i forvaltningsplanens kapittel 8.2.  
 
2015: presiseringene i forvaltningsplanen kapittel 8.2 står seg. Tilbake i 2013 ga det 
daværende Miljøverndepartementet instruks om tidsfrister i saker knyttet til rovvilt fastsatt av 
Miljøverndepartementet 16. desember 2013. I kraft fra 1. januar 2014. Kjernen av instruksen 
er følgende: 
1. Skriftlige søknader om skadefelling, som inneholder tilstrekkelige opplysninger for at 
forvaltningen kan fatte en beslutning, skal besvares så raskt som mulig, og senest innen tre 
virkedager fra den dagen søknaden er registrert i arkivsystemet til forvaltningsmyndigheten. 
Dersom søker samtykker kan saksbehandlingsfristen på tre virkedager fravikes.  
 
2. Førsteinstansen skal behandle eventuelle klager som gjelder skadefelling så raskt som 
mulig, og senest innen to uker etter klagefristens utløp.  
 
3. Klageinstansen skal avgjøre klager som gjelder skadefelling så raskt som mulig, og senest 
innen tre uker etter at den har fått oversendt den behandlede klagen fra førsteinstansen.  
 
4. Saksbehandlingsfristene kommer ikke til anvendelse for behandling av søknad eller klage 
når:  
a) det på søknadstidspunktet ikke er husdyr på beite eller tamrein på beite i det aktuelle 
området det søkes uttak i. 
b) det søkes om uttak av bjørn og bjørnen fortsatt ligger i hi.  
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c) det søkes om hiuttak av jerv, og forvaltningen må lokalisere/registrere jervehi før søknaden 
kan avgjøres.  
d) det er behov for DNA-analyser for å avklare om skadefellingssøknad om ulv gjelder et 
genetisk viktig individ. 
 
Enhetlig rovviltpolitikk  
Referansegruppa ba rovviltnemnda arbeide for at rovviltpolitikken på sikt går mot en enhetlig 
politikk, minimum på skandinavisk nivå. Rovviltnemndene i Norge fremmet i 
rovviltnemndenes ministeranmodning av 4.2.2014 punkt 20. følgende: 
 Samarbeidet med våre naboland må styrkes, det er behov for en enhetlig og 
forutsigbar forvaltning av rovvilt også over landegrenser. Punkt 4.1. i Stortingets 
rovviltforlik, ulv, er nevnt som en særlig utfordring.  
Samarbeidet innen rovviltforvaltning over landegrensene er i stadig utvikling, og på sikt går 
det mot en mer enhetlig politikk. 
 
2015: Fagrådet for Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt som det heter, består av 
eksperter på de store rovdyrene fra de skandinaviske landene. Fagrådet hadde møte den 25. 
mars 2015. Her anbefalte de blant annet at det nedsettes en felles skandinavisk arbeidsgruppe 
som jobber frem felles overvåkingsmetodikk for kongeørn på lik linje med det arbeidet som 
har vært gjort for de fire store rovdyrene. De mente det også må vurderes å involvere Finland 
i gruppes arbeid. 
 
Forutsigbarhet 
Referansegruppa skriver det er viktig at rovviltforvaltningen innen det nasjonale regelverket 
preges av forutsigbarhet, og en rollefordeling mellom de ulike aktørene, som de 
utmarksbaserte næringene har kunnskap om og kan forholde seg til. Rovviltnemnda har i 
forvaltningsplanen gitt plass til å beskrive rollefordeling for ulike aktører i 
rovviltforvaltningen. Rovviltforvaltningen er kompleks, derfor vil rovviltnemnda fortsatt ha 
fokus på å formidle gjeldende rovviltpolitikk og hvilke rammer den setter.   
 
2015: Samme fokus som tidligere. 
 
 
8/16 Områder der rovviltnemnda anmoder Miljødirektoratet om uttak av jerv

Vedtak: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt 
 
Innstilling til vedtak: 
Disse områdene bør nå prioriteres med særlig fokus på uttak av tisper:  

1. B – området Sværholt 
2. B – området Loppa vest for Langfjorden 
3. B – området Porsangerhalvøya nord for Skaidi 
4. B – området Karasjok, syd for RV 92 og 93 
5. B – området Digermulen – Ifjordfjellet, Nordkinn halvøya 
6. B – området i Sør – Varanger kommune 
7. B – området Varangerhalvøya – Austertana, Berlevåg, Båtsfjord  
8. A-området i Sør-Varanger og Nesseby 

Videre bør Miljødirektoratet fortløpende vurdere uttak her: 
1. B – området i Nordreisa 
2. B – området i Skånland/Gratangen 
3. B – området i Hjerttind reinbeitedistrikt 
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I Finnmark har mange områder i forvaltningsområde B en etablert jervebestand, dette er 
gjerne i kalvingsområder for rein, uten at det pågår lisensjakt i området. I flere områder på 
ytterste kyst er det påvist forekomst av tisper. Statens naturoppsyns erfaringer viser at vind 
gjør sporingsforholdene vanskelige med svært få gode sporingsdager, noe som gjør ynglinger 
vanskelig å påvise. Disse områdene bør nå prioriteres med særlig fokus på uttak av tisper.  

1. B – området Sværholt 
2. B – området Loppa vest for Langfjorden 
3. B – området Porsangerhalvøya nord for Skaidi 
4. B – området Karasjok, syd for RV 92 og 93 
5. B – området Digermulen – Ifjordfjellet, Nordkinn halvøya 
6. B – området i Sør – Varanger kommune 
7. B – området Varangerhalvøya – Austertana, Berlevåg, Båtsfjord  
8. A-området i Sør-Varanger og Nesseby 

I Troms har lisensfellingsuttaket i A-området vært bra. I B-området har uttaket ikke vært som 
ønsket, men det har også vært mindre jerveaktivitet i B-området enn Fylkesmannen hadde 
ventet.  Fylkesmannen i Troms vil tilrå å anmode Miljødirektoratet om å fortløpende vurdere 
ekstraordinære uttak av jerv i tre områder hvor det på lik linje med året før har vært noe 
jerveaktivitet. Dette er i: 

1. B – området i Nordreisa 
2. B – området i Skånland/Gratangen 
3. B – området i Hjerttind reinbeitedistrikt 

 
 
9/16 Åpning for jakt på jerv i hele A-området i Troms 

 
Saksfremstilling 
Det er til dags dato tatt ut 9 jerv under lisensjakt på jerv i A-området i Troms, i hovedsak sør 
for Storfjord. Lisensjakta på jerv er stoppet i A-området i Troms sør for Storfjord for å styre 
uttak til nord-Troms der det ikke er felt jerv til nå i jakta, og av hensyn til tap av rein. 
Gjenværende kvote er nå ett dyr i A-området i kommunene Storfjord, Kåfjord og Nordreisa.  
 
I vedtaket for kvote for lisensjakt på jerv i Region 8 ble det vedtatt en utjevningskvote på seks 
dyr, «tre som kan trekkes fra kvoten og tre som kan legges til kvoten. Disse kan være hanner eller 
tisper og kan trekkes fra eller legges til der Fylkesmannen i samråd med rovviltnemnda finner 
dette formålstjenlig etter en fortløpende vurdering av bestandssituasjonen for jerv og av 
skadesituasjonen som jerv volder på beitedyr» 
 
Nemda ønsker at tre dyr nå blir lagt til kvoten i A-området og at det åpnes for jakt i hele A-
området med en resterende kvote på total 4 dyr derav to tisper. Dette etter påtrykk fra jegere og 
reindriftsutøvere, samt at det meldes om observasjoner av flere jerv A-området sør for Storfjord 
etter at jakta er stoppet.   
 
 

Vedtak: Hele A-området i Troms åpnes for lisensjakt på jerv med en resterende kvote på 
totalt 4 -fire- dyr derav inntil 2 – to- tisper. Vedtaket gjøres gjeldende fra dags dato dvs 
22.1.2016. 
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10/16 Brev til Finnmarkseiendommen (FEFO) om jervejakt i Finnmark og brev 
til Sametinget om delfinansiering av prosjektet Næring og Rovvilt i Finnmark 
 

 
Saksfremstilling 
Det er uklarhet i praksis og formaliteter rundt utplassering av åtebu til bruk under lisensjakt på 
jerv på Finnmarkseiendommens arealer. Prosjekt Næring og Rovvilt ønsker at rovviltnemda 
sender et formelt brev til FEFO for å belyse og avklare denne problemstillingen nærmere.   
 
Prosjektet Næring og Rovvvilt i Finnmark omfatter samisk kultur og næring og det er naturlig 
å søke Sametinget om delfinansiering av prosjektet. Det er ønskelig at rovviltnemda sender et 
brev til Sametinget for politisk behandling av en delfinansiering av prosjektet på  
kr. 500.000,-  
 
 
 

Vedtak: Nemda ber Fylkesmannen i Finnmark/prosjektet Næring og Rovvilt i Finnmark om 
å skrive et utkast til brev til FEFO for å belyse og avklare problematikken knyttet til åtebuer 
til bruk under lisensjakt på jerv på FEFO sin eiendom.  
 
Nemda ber også Fylkesmannen i Finnmark/prosjektet Næring og Rovvilt i Finnmark om å 
skrive et utkast til brev til Sametinget med søknad om delfinansiering av prosjektet Næring 
og Rovvilt i Finnmark.   
 
Begge brev sendes til sekretariatet som forelegger teksten for godkjenning hos leder av 
nemda før de sendes formelt ut fra Rovviltnemda.  
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REGNSKAP FOR BRUKEN AV VILTFONDET I 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Gjelder forprosjektet «Migrasjon, populasjonsutvikling og forvaltningsmål hos elg i Finnmark» som ble 

gjennomført i 2014/2015. Tilskuddet til Bioforsk Nord ble ikke utbetalt i 2014, og er derfor belastet 2015-

regnskapet.  

** Omfatter årsgodtgjørelser til ettersøkspersonell både for 2014 og 2015 (utbetalt henholdsvis i januar og 

desember) på totalt 84.000,. samt utgifter i forbindelse med kurset «ettersøk videregående».  

Utskrift fra regnskapet:  

 

 

 

Kostnadstype  Kostnadsart Art i 

regnskapet 

Utgifter 

(NOK) 
Inntekter (NOK) 

Balanse pr 1. januar 
2015 

   402.585,95* 

Renteinntekter 2015  190000  5309,- 

Fellingsavgift for 2015  177000  106800,- 

Bankgebyrer  113090 750,-  

Tiltak for å styrke 
kunnskapene om viltet 

Prosjekter* 112040          135.000,-  

Ettersøk av skadet  
vilt og fallvilt 

Lønn til 
ettersøkspersonell** 

105000 146.715,64  

Kursavgifter 
(Ettersøkskurs) 

115010 1500,  

Reise (kjøreutgifter) 116000 11409,2  

Leie av lokaler 119010, 
142900 

1500,-  

Mva kompensasjon 172900  111,11 

Totalt ettersøk skadet 
vilt 

 161.013,73  

Utgifter/inntekter 
2015 

  296.874,84 112.220,11 

Resultat    184.654,73 

Bruk av viltfondet Bruk av bundne fond 195000 184.654,73  

Balanse per 31.12.2015    217.931,22 
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Forskrift om kommunale viltfond:  

Se: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-15-537 
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BESTANDSPLANMØTER 2016  
for TANA-VARANGER BESTANDSPLANOMRÅDE  

Referat fra bestandsplanmøter i Varangerbotn og Kongsfjord, 10.februar 2016 

 

SAKSLISTE 

Sak 1. Bestandsplangruppa 2016 – sammensetning og kontaktinfo 

Sak 2. Forskningsprosjekt Tana-Varanger-stammen - status   

Sak 3. Bestandsstatistikk og kvote 2016 

Sak 4. Trekning av stjernefelt 2016  

 
SAK 1 - Bestandsplangruppa 

Bestandsplangruppa for  Tana-Varanger bestandsplanområde består i 2016 av følgende 
medlemmer:  
 
Ansgar Aslaksen Tana kommune 
Anne F. Smeland Tana kommune 
Harald Persen  Tana EJF  

Birger Dervo  Tana JFF (ikke tilstede på møtet i Varangerbotn) 
Saga Svavarsdottir Nesseby kommune 
Jan Hansen  Nesseby kommune 
Tor Gunnar Henriksen Nesseby EJF  
Torbjørn Bernhardsen  Vadsø kommune 
Rune Stock  Vadsø JFF 
Trond A. Bernhardsen  Vestre Jakobselv JFF 

Knut Svendsen  Berlevåg kommune 

Sigve Franzen  Berlevåg JFF (ikke tilstede på møtet i Kongsfjord) 
Ivar Øystein Ottesen Båtsfjord kommune 
Jon Ivar Kvivesen Båtsfjord JFF 
Lena Kristiansen Finnmarkseiendommen 
Anders Aarthun Ims Finnmarkseiendommen 

 
Trond Henriksen fra Tana JFF deltok på møtet i Varangerbotn på vegne av Birger Dervo. 
Erlend Eide fra Tana kommune deltok som observatør. 
 

 

SAK 2 – Forskningsprosjekt Tana-Varanger-stammen – hva er statusen ? 

Anne F. Smeland fra Tana kommune orienterte om status for forskningsprsjektet. Bestandsplan-
gruppa presiserte at det var svært viktig med lokal deltakelse i planleggingen av prosjektet, 
eksempelvis i hvilke områder dyr bør merkes for å få best mulig resultater.  

 
Det vil trolig bli arrangert folkemøter i forbindelse md oppstart av prosjektet. Anne tar kontakt med 
prosjektleder Rolf Rødven om dette. 

 

SAK 3 – Bestandsstatistikk og ny kvote for 2016 

FeFo v/ Anders Aa. Ims presenterte forslag til kvoter for hvert vald/delbestand for 2016. Forslaget 
var basert på et statistisk faggrunnlag, som sammen med kvoteforslaget var sendt ut til 
bestandsplangruppa på forhånd. FeFo ga også noen korte vurderinger av bestandsutviklingen for 
hvert enkelt vald sett i forhold til mål fastsatt i bestandsplan for 2015-18.  
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1.0. TANA-VARANGER BESTANDSPLANOMRÅDE 

Tabell 1.1 gir en oversikt over målsetninger fastsatt i bestandsplan for de ulike valdene 
(delbestandene) i Tana-Varanger bestandsplanområde.   

Tabell 1.1. Målsetninger i bestandsplan for de ulike valdene (delbestandene) i Tana-Varanger 
bestandsplanområde, planperiodene 2011-14 og 2015-18. Endrede bestandmål er markert med rødt. 

VALD/DELBESTAND BESTANDSMÅL 2011-14 BESTANDSMÅL 2015-18 PRODUKTIVITETSMÅL 2015-18

Tana redusere bestand 1 redusere bestand 2 ku/okse holdes på 1:1 / øke slaktevekter 3

Nesseby stabilisere bestand/redusere litt stabilisere bestand ku/okse fra 1:1 til 1,5:1 / øke kalvevektene
Vadsø øke bestand øke bestand ku/okse fra 1:1 til 1,5:1 / øke kalvevektene
Berlevåg redusere bestand stabilisere bestand ku/okse fra 1:1 til 1,5:1 / øke kalvevektene
Båtsfjord moderat øke bestand stabilisere bestand ku/okse fra 1:1 til 1,5:1 / øke kalvevektene

 

1 Opprinnelig mål (fra 2011) i Tana var å redusere til 2002-nivå. Seinere (fra 2013) ble målet revidert til  
   ytterligere reduksjon. 
2 Bestanden i Tana skal reduseres moderat fra estimert 907 dyr i 2014 til 800 dyr i 2018. 
3 Målvekter satt til 67 kg (kalv), 125 kg (kvige) og 127 kg (ungokse) 

 
Som generelt referansegrunnlag for å vurdere om bestandsutviklingen går i ønsket retning, legger 

FeFo til grunn sett-elg-indeksene fra foregående planperiode, med hovedvekt på siste år. For de 
fleste bestander i Finnmark er datagrunnlaget såpass begrenset at det er nødvendig å se på 
trender over tid og eventuelt bruke gjennomsnittstall fra hele foregående planperiode som 
referansegrunnlag. Som generelt grunnlag for å vurdere om bestandsutviklingen går i ønsket 
retning, legger FeFo til grunn sett-elg-indeksen fra siste år i foregående planperiode, det vil si 2014  

Som tabellen viser er det satt målsetning om stabile bestander i Nesseby, Berlevåg og Båtsfjord. 
Siden det neppe lar seg gjennomføre å holde en vill hjorteviltbestand stabil i størrelse fra det ene 

året til det neste, velger FeFo å tolke stabiliseringsmålsetningen som at bestanden i gjennomsnitt 
gjennom planperioden skal holdes på omtrent samme nivå som ved utgangen av foregående 
planperiode. På grunn av lite datamateriale for bestandene i Berlevåg og Båtsfjord nyttes 
gjennomsnittlig indeks fra hele foregående planperiode som referanse istedenfor bare siste året 
(2014).  

 
Tabellene 1.2 og 1.3 samt figurene 1.2, 1.3 og 1.4 viser fellings-, sett-elg- og slaktevektdata for 

Tana-Varanger bestandsplanområde bakover i tid.  
 
Tabell 1.2. Tildelte kvoter, felte dyr og fellingsprosent i Tana-Varanger bestandsplanområde 2007-15. 

ÅR

kvote fellings- felte fellings-% fellings-% okse ku kalv/
totalt mål totalt kvote mål 1,5 år+ 2,5 år+ ungdyr

2007 162 6 165 3 177 74 73 56 54 93 513 430 350 68 % 81 % Målprofil er satt for delbestander, 

2008 102 6 106 3 171 60 49 47 51 88 388 328 295 76 % 90 % ikke for hovedbestand

2009 89 6 94 3 37 50 23 40 43 52 229 227 208 91 % 92 %

2010 92 4 96 21 171 49 50 69 61 92 384 334 321 84 % 96 % Fellingsprofil 2007-10:

Totalt 445 22 461 30 556 233 195 212 209 325 1514 1319 1174 78 % 89 % 75 % 8 % 59 % 39 %

2011 150 5 107 19 159 68 52 58 39 83 440 358 300 68 % 84 % Målprofil er satt for delbestander, 

2012 161 4 125 1 149 79 45 60 61 78 440 357 323 73 % 90 % ikke for hovedbestand

2013 161 5 126 1 109 77 46 40 58 85 402 327 306 76 % 94 %

2014 180 7 99 118 74 60 54 47 73 404 327 308 76 % 94 %
Totalt 652 21 457 21 535 298 203 212 205 319 1686 1369 1237 73 % 90 % 56 % 16 % 59 % 26 %
2015 149 15 99 2 118 79 39 54 57 86 383 315 315 82 % 100 % Målprofil er satt for delbestander, 
2016 ikke for hovedbestand
2017
2018 Fellingsprofil 2015-18:
Totalt 149 15 99 2 118 79 39 54 57 86 383 315 315 82 % 100 % 58 % 12 % 63 % 27 %
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Figur 1.2.  Felt elg i Tana-Varanger bestandsplanområde 2000-15. 

 

Tabell 1.3. Sett-elg-data for Tana-Varanger bestandsplanområde 2007-15. 

TANA/VARANGER-STAMMEN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011-14 2015-18

Antall observasjoner 1557 1928 1840 2481 2277 2469 2334 2274 2629 9354 2629
Sett elg per jegerdagsverk 0,33 0,40 0,44 0,55 0,46 0,53 0,48 0,45 0,46 0,48 0,46

Sett elg per 8-timers dag 0,36 0,42 0,47 0,61 0,48 0,54 0,53 0,48 0,49 0,50 0,49

Sett kalv pr ku 0,63 0,79 0,79 0,74 0,73 0,83 0,71 0,76 0,75 0,76 0,75

Sett kalv pr kalvku 1,21 1,26 1,34 1,29 1,25 1,31 1,30 1,26 1,34 1,28 1,34

Andel ku med kalv 0,52 0,61 0,58 0,55 0,55 0,62 0,53 0,58 0,55 0,57 0,55

Sett ku per okse 1,27 1,25 1,28 1,24 0,99 1,13 1,10 0,98 1,09 1,05 1,09

Andel kalv i bestanden 26 % 31 % 31 % 29 % 27 % 31 % 27 % 27 % 28 % 28 % 28 %

Andel okse i bestanden 33 % 31 % 30 % 32 % 37 % 33 % 35 % 37 % 34 % 35 % 34 %  
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Figur  1.3. Sett elg per jegerdagsverk for Tana-Varanger bestandsplanområde 2000-15.  
               *For årene etter 2002 er ”sett-elg per 8-timers-dag” brukt. 
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Figur 1.4. Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv, ungokse og kvige i Tana-Varanger  
bestandsplanområde 2000-15. 

 

Kommentar: 

Dersom en ser hele Tana-Varanger bestandsplanområde under ett, tyder sett-elg data fra de siste 
årene på at bestanden holder et noenlunde stabilt nivå (se fig. 1.3). Utviklingen i slaktevekter er 
ikke entydig (se fig. 1.4). Kalvevektene viser en markert oppgang etter bunnivået i 2013 og 2014. 
Ungdyrvektene spriker, med en liten oppgang for ungokse og en fortsatt nedgang for kvige.   
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2.0. TANA-VALDET 

Bestandsplanens mål for Tana-valdet er at bestanden skal reduseres moderat fra estimert 907 
dyr i 2014 til 800 dyr i 2018. Ku/okse-forholdet skal holdes på 1:1, mens sett kalv per ku og sett 
kalv per kalvku skal holdes på henholdsvis 0,8 og 1,3. Det er et mål å øke slaktevektene til 67 kg 
for kalv, 125 kg for kvige og 127 kg for ungokse. 

Tabellene 2.2 og 2.3 samt figurene 2.2, 2.3 og 2.4 viser fellings-, sett-elg- og slaktevektdata for 
Tana-valdet bakover i tid.  

 
Tabell 2.2. Tildelte kvoter, felte dyr og fellingsprosent i Tana-valdet 2007-15.   
                Røde tall er avvik fra målprofilen. 

ÅR

kvote fellings- felte fellings-% fellings-% okse ku kalv/
totalt mål totalt kvote mål 1,5 år+ 2,5 år+ ungdyr

2007 80 80 120 44 48 30 28 68 280 240 218 78 % 91 %

2008 60 60 100 39 38 27 31 63 220 200 198 90 % 99 % max max min min

2009 60 60 10 33 14 23 19 34 130 130 123 95 % 95 % 55 % 20 % 50 % 25 %

2010 60 60 110 26 37 51 46 60 230 210 220 96 % 105 %

Totalt 260 260 340 142 137 131 124 225 860 780 759 88 % 97 % 51 % 18 % 63 % 30 %

2011 106 70 124 53 38 34 24 50 300 250 199 66 % 80 %

2012 108 71 121 62 33 34 38 50 300 250 217 72 % 87 % max max min min

2013 108 71 81 55 34 27 29 57 260 220 202 78 % 92 % 60 % 30 % 40 % 25 %

2014 132 47 81 58 48 34 27 57 260 220 224 86 % 102 %
Totalt 454 259 407 228 153 129 118 214 1120 940 842 75 % 90 % 57 % 18 % 55 % 25 %
2015 112 70 98 56 31 40 43 67 280 235 237 85 % 101 %
2016 max max min min
2017 55 % 20 % 50 % 30 %
2018
Totalt 112 70 98 56 31 40 43 67 280 235 237 85 % 101 % 56 % 13 % 63 % 28 %
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*Grunnet måljustering i 2013 ble målprofilen litt endret for 2013-14 (okseandelen ble justert opp fra 55% til 60%). 
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Figur 2.2. Felte elg i Tana-valdet 2000-15. 

 

Tabell 2.3. Sett-elg-data for Tana-valdet 2007-15. 

TANA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011-14 2015-18

Antall observasjoner 948 1353 1197 1866 1545 1734 1671 1669 2084 6619 2084
Sett elg per jegerdagsverk 0,49 0,57 0,60 0,85 0,53 0,65 0,61 0,58 0,57 0,59 0,57

Sett elg per 8-timers dag 0,55 0,61 0,66 0,95 0,57 0,64 0,65 0,60 0,60 0,61 0,60

Sett kalv pr ku 0,64 0,79 0,89 0,76 0,74 0,84 0,77 0,75 0,71 0,78 0,71

Sett kalv pr kalvku 1,19 1,25 1,34 1,31 1,23 1,31 1,36 1,25 1,33 1,29 1,33

Andel ku med kalv 0,56 0,61 0,66 0,57 0,56 0,62 0,55 0,58 0,53 0,58 0,53

Sett ku per okse 1,25 1,24 1,21 1,24 0,95 1,10 1,06 0,94 1,12 1,01 1,12

Andel kalv i bestanden 26 % 31 % 33 % 30 % 26 % 30 % 28 % 27 % 27 % 28 % 27 %

Andel okse i bestanden 33 % 31 % 31 % 31 % 38 % 33 % 35 % 38 % 34 % 36 % 34 %  
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Figur 2.3. Sett elg per jegerdagsverk for Tana-valdet  2000-15.  
               *For årene etter 2002 er ”sett-elg per 8-timers-dag” brukt. 
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Figur 2.4. Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv, ungokse og kvige i Tana-valdet 2000-15. 

 

Vurdering: 

Sett-elg-data tyder på en nokså stabil bestand (se fig. 2.3). Høy fellingsprosent under siste års 
jakt, på tross av en en mer restriktiv tilleggsdyrtildeling underveis i jakta, tyder også på at 
bestanden ikke er særlig redusert. Det høye uttaket i 2014 (224 dyr), som i tillegg hadde større 

andel ku enn tidligere år, synes dermed ikke å ha vært tilstrekkelig for å få i gang den ønskede 
reduksjonen. Det gjenstår å se om det enda høyere uttaket i 2015 (237 felte dyr) er stort nok til å 

få i gang en bestandsreduksjon. 

Fellingsprofilen for 2015 er tilnærmet innenfor målprofilen, med mindre avvik for okse og kalv (se 
tab. 2.2).  Økning i ku/okse-forholdet til 1,1:1 og i sett kalv per kalvku til 1,3 tyder på at 
bestanden er blitt litt i overkant produktiv i forhold til planmålsetningen (maks 1:1 og 1,3). Sett i 
lys av den høye andelen ku i uttaket 2014, er den registrerte produktivitetsøkningen uventet.  

Avgangen utenom jakt er så langt i planperioden (per 18.02.2016) på 6 dyr for Tana kommune, 
hvorav 4 er trafikkdrepte. Dette er betydelig lavere enn årsgjennomsnittet fra perioden 2011-14 

(14 dyr per år). 

Når det gjelder slaktevekter (se fig. 2.4) så gjør kalvevektene et vesentlig hopp i riktig retning (fra 
54 kg i 2014 til 61 kg i 2015). For ungdyr er derimot trenden ikke like positiv. Ungoksevektene 
(122 kg) er i snitt uendret, mens kvigevektene går noe ned (114 kg). For alle kategorier er det et 

godt stykke igjen til målene satt i bestandsplan (67 kg for kalv, 125 kg for kvige og 127 kg for 
ungokse). 
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På bakgrunn av målsetningen om moderat bestandsreduksjon, og siste års utvikling i sett og felt 

elg, anbefalte FeFo et fortsatt høyt jakttrykk i 2016, med et høyere fellingsmål og stor andel fridyr 
på kvoten. Dette på bakgrunn av at en ennå ikke ser tydelige signaler på den ønskede 
bestandsreduksjonen, samtidig som at produktiviteten i bestanden synes å øke utover 
målsetningene i planen. FeFo foreslo under tvil ingen endring i antall jakttilbud. Dersom det etter 
jakta 2016 viser seg at den ønskede bestandsreduksjonen lar vente på seg, bør ytterligere økning 
av jakttrykket vurderes.  

 

Fellingskvote for 2016 - Tana-valdet:  

På grunnlag av bestandsplan vedtatt med hjemmel i Forskrift om hjortevilt, og løpende vurderinger 
underveis, øker FeFo i samråd med bestandsplangruppa fellingsmålet til 250 dyr. Kvotestørrelsen 
på 280 dyr videreføres, men med en større andel fridyr på kvoten:     

131 fridyr + 51 ungdyr + 98 tilleggsdyr = 280 dyr totalt 

Kvoten fordeles på 51 jaktlag, med grunnkvote på 3 eller 4 dyr per lag.  
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3.0. NESSEBY-VALDET 

Bestandsplanens mål for Nesseby-valdet er at bestanden skal holdes stabil. En moderat høy 
produktivitet skal sikres gjennom et ku/okse-forhold på mellom 1:1 og 1,5:1. Det er videre et mål 
å øke kalvevektene. 

Tabellene 3.2 og 3.3 samt figurene 3.2, 3.3 og 3.4 viser fellings-, sett-elg- og slaktevektdata for 
Nesseby-valdet bakover i tid.  
 

Tabell 3.2. Tildelte kvoter, felte dyr og fellingsprosent i Nesseby-valdet 2007-15.  
                For 2015 og foregående planperioder er fellingsprofilen innenfor målprofilen. 

ÅR

kvote fellings- felte fellings-% fellings-% okse ku kalv/
totalt mål totalt kvote mål 1,5 år+ 2,5 år+ ungdyr

2007 61 60 44 15 17 13 20 18 165 132 83 50 % 63 %

2008 21 21 58 9 7 12 15 14 100 70 57 57 % 81 % max max min min

2009 21 21 14 9 4 15 16 11 56 56 55 98 % 98 % 55 % 20 % 50 % 25 %

2010 21 21 10 44 13 8 13 12 24 96 80 70 73 % 88 %

Totalt 124 123 10 160 46 36 53 63 67 417 338 265 64 % 78 % 50 % 14 % 69 % 25 %

2011 33 27 15 25 11 11 17 13 26 100 75 78 78 % 104 %

2012 41 40 19 11 8 21 17 23 100 75 80 80 % 107 % max max min min

2013 41 40 19 12 10 11 21 21 100 75 75 75 % 100 % 60 % 20 % 50 % 25 %

2014 38 37 25 11 10 14 17 13 100 75 65 65 % 87 %
Totalt 153 144 15 88 45 39 63 68 83 400 300 298 75 % 99 % 50 % 13 % 72 % 28 %
2015 35 7 21 17 17 7 9 13 16 80 64 62 78 % 97 %
2016 max max min min
2017 60 % 15 % 50 % 25 %
2018
Totalt 35 7 21 17 17 7 9 13 16 80 64 62 78 % 97 % 57 % 11 % 61 % 26 %
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Figur 3.2. Felte elg i Nesseby-valdet 2000-15. 

 

Tabell 3.3. Sett-elg-data for Nesseby-valdet 2007-15. 

NESSEBY 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011-14 2015-18

Antall observasjoner 376 387 432 470 644 624 509 493 406 2270 406
Sett elg per jegerdagsverk 0,20 0,29 0,35 0,39 0,43 0,41 0,35 0,33 0,26 0,38 0,26

Sett elg per 8-timers dag 0,22 0,30 0,36 0,43 0,45 0,44 0,39 0,37 0,28 0,41 0,28

Sett kalv pr ku 0,69 0,77 0,68 0,64 0,72 0,80 0,65 0,76 1,05 0,74 1,05

Sett kalv pr kalvku 1,25 1,24 1,28 1,20 1,28 1,29 1,15 1,28 1,43 1,25 1,43

Andel ku med kalv 0,52 0,61 0,52 0,51 0,53 0,61 0,56 0,59 0,70 0,57 0,70

Sett ku per okse 1,35 1,52 1,29 1,43 1,19 1,24 1,34 1,14 1,12 1,23 1,12

Andel kalv i bestanden 28 % 32 % 28 % 27 % 28 % 31 % 27 % 29 % 36 % 29 % 36 %

Andel okse i bestanden 30 % 27 % 32 % 30 % 33 % 31 % 31 % 33 % 30 % 32 % 30 %  

 

-�92�-



0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

Sett elg per jegerdagsverk*
Nesseby-valdet 

 
Figur 3.3. Sett elg per jegerdagsverk for Nesseby-valdet 2000-15.  
               *For årene etter 2002 er ”sett-elg per 8-timers-dag” brukt. 
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Figur 3.4. Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv, ungokse og kvige, Nesseby-valdet  2000-15. 

 

Vurdering: 

Sett-elg-data for Nesseby indikerer en bestand som har vært jevnt avtakende siden 2011 (se fig. 
3.3). For foregående planperiode (2011-14) var dette en ønsket utvikling. Den nedadgående 

utviklingen synes imidlertid å ha fortsatt også i 2015 på tross av at målsetningen fra 2015 ble 

endret fra stabil bestand med evt. litt reduksjon til «bare» stabil bestand.  FeFo velger å tolke 
stabiliseringsmålsetningen som at bestanden i gjennomsnitt gjennom 4-års-perioden skal holdes på 
samme nivå som siste år i foregående planperiode.  

I 2015 ble fellingsmålet tilnærmet nådd, og fellingsprofilen var «som vanlig» innenfor målprofilen 
(se tab. 3.2). Sett-elg-data viser en positiv utvikling i bestandens produktivitet, med økning både i 
sett kalv per ku og sett kalv per kalvku (se tab. 3.3). Kjønnsfordelingen i bestanden (ku/okse-

forholdet) er på 1,1:1, som er innenfor bestandsplanens målsetning (fra 1:1 til 1,5:1). Lavere 
andel hodyr i avskytingen sammenlignet med foregående år, kombinert med god produktivitet, bør 
tilsi god kalveproduksjon i 2016. Dette sammen med noe redusert avskyting i 2015 bidrar 
forhåpentligvis til at sett-elg for 2016 ikke vil gå ned ytterligere. 

Avgangen utenom jakt er så langt i planperioden (per 18.02.2016) på 4 dyr for Nesseby kommune, 
hvorav 3 er trafikkdrepte. Dette er noe over gjennomsnittet fra perioden 2011-14 (3 dyr per år). 

Når det gjelder slaktevekter (se fig. 3.4) så gjør kalvevektene et lite hopp i riktig retning (fra 51,9 

kg i 2014 til 53,4 kg i 2015). For ungdyr er derimot utviklingen mer sprikende. Ungoksene har økt i 
vekt (fra 116 kg til 122 kg), mens kvigene har gått noe ned i vekt (fra 115 kg til 112 kg). 
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På bakgrunn av målsetningen om stabil bestand, og siste års utvikling i sett og felt elg, foreslo 

FeFo for 2016 noe redusert fellingsmål og kvotestørrelse. FeFo var videre positive til en 
videreføring av begrensningen på maksimalt 3 tilleggsdyr per jaktlag.  

Fellingskvote for 2016 - Nesseby-valdet:  

På grunnlag av bestandsplan vedtatt med hjemmel i Forskrift om hjortevilt, og løpende vurderinger 
underveis, viderefører FeFo i samråd med bestandsplangruppa fellingsmålet på 64 dyr og 
kvotestørrelsen på 80 dyr. På grunn av god produksjon i bestanden gjøres noen av oksene om til 
fridyr. Kvotefordelingen blir da som følger:     

4 okser + 38 fridyr + 21 ungdyr + 17 tilleggsdyr = 80 dyr totalt 

Kvoten fordeles på 21 jaktlag, med grunnkvote på 3 dyr per lag.  

De enkelte jaktlag kan tildeles inntil 3 tilleggsdyr hver. 

 

 

-�94�-



4.0. VADSØ-VALDET 

Bestandsplanens mål for Vadsø-valdet er at bestanden skal økes. En moderat høy produktivitet 
skal sikres gjennom et ku/okse-forhold på mellom 1:1 og 1,5:1. Det er videre et mål å øke 
kalvevektene. 

Tabellene 4.2 og 4.3 samt figurene 4.2 og 4.3 viser fellings- og sett-elg-data for Vadsø-valdet 
bakover i tid.  
 

Tabell 4.2. Tildelte kvoter, felte dyr og fellingsprosent for Vadsø-valdet 2007-15.  
                 Røde tall er avvik fra målprofilen. 

ÅR

kvote fellings- felte fellings-% fellings-% okse ku kalv/
totalt mål totalt kvote mål 1,5 år+ 2,5 år+ ungdyr

2007 20 4 24 9 13 7 11 6 4 57 49 41 72 % 84 %

2008 20 4 24 9 10 4 5 5 8 57 49 32 56 % 65 % max max min min

2009 7 4 11 10 6 4 1 5 5 32 32 21 66 % 66 % 60 % 20 % 50 % 25 %

2010 7 4 11 7 13 7 2 3 2 3 42 29 17 40 % 59 %

Totalt 54 16 70 7 41 36 17 20 18 20 188 159 111 59 % 70 % 62 % 15 % 52 % 18 %

2011 5 4 7 3 4 1 2 5 1 4 23 18 13 57 % 72 %

2012 5 4 11 3 3 2 4 5 3 23 18 17 74 % 94 % max max min min

2013 5 4 11 3 4 1 1 7 3 23 17 16 70 % 94 % 60 % 15 % 60 % 20 %

2014 4 6 10 5 3 6 2 25 17 11 44 % 65 %
Totalt 19 18 39 3 15 11 5 16 15 10 94 70 57 61 % 81 % 57 % 9 % 72 % 18 %
2015 8 8 6 4 1 2 16 10 13 81 % 130 %
2016 max max min min
2017 70 % 10 % 60 % 20 %
2018
Totalt 8 8 6 4 1 2 16 10 13 81 % 130 % 91 % 54 % 15 %
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Figur  4.2. Felte elg i Vadsø-valdet  2000-15. 

 

Tabell 4.3. Sett-elg-data for Vadsø-valdet 2007-15. 

VADSØ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011-14 2015-18

Antall observasjoner 202 137 149 80 46 72 47 45 64 210 64
Sett elg per jegerdagsverk 0,25 0,13 0,17 0,09 0,12 0,18 0,11 0,09 0,20 0,12 0,20

Sett elg per 8-timers dag 0,26 0,14 0,18 0,10 0,12 0,20 0,12 0,10 0,21 0,13 0,21

Sett kalv pr ku 0,44 0,91 0,64 0,83 0,91 0,90 0,39 0,77 0,33 0,73 0,33

Sett kalv pr kalvku 1,14 1,48 1,64 1,27 1,43 1,38 1,17 1,25 1,00 1,32 1,00

Andel ku med kalv 0,36 0,58 0,39 0,61 0,64 0,62 0,33 0,62 0,33 0,54 0,33

Sett ku per okse 1,40 0,96 1,75 0,50 0,58 0,95 1,20 0,72 0,78 0,85 0,78

Andel kalv i bestanden 20 % 31 % 29 % 22 % 25 % 31 % 18 % 24 % 13 % 25 % 13 %

Andel okse i bestanden 33 % 35 % 26 % 52 % 48 % 35 % 38 % 44 % 49 % 40 % 49 %  
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Figur  4.3. Sett elg per jegerdagsverk for Vadsø-valdet  2000-15.  
               *For årene etter 2002 er ”sett-elg per 8-timers-dag” brukt. 

 

Vurdering: 

Sett-elg-data for Vadsø-bestanden er noe begrenset og må derfor tolkes med varsomhet. Sett-elg- 

og fellingsdata fra høsten 2015 kan indikere en opptur i bestandsstørrelse (se fig. 4.3), men 
datagrunnlaget er for tynt til å konkludere sikket. Sett-elg-data gir dessverre også indikasjoner på 
at bestanden sliter med lav kalveandel og svak produktivitet. Kjønnsfordelingen tyder i tillegg på 
lav andel ku i forhold til okse (0,8:1), som i tillegg er godt under bestandsplanens målsetning 
(ku/okse-forhold på minst 1,1:1). Den skjeve kjønnsfordelingen kan nok delvis tilskrives at Vadsø-
valdet ligger i ytterkant av Tana-Varanger-stammens leveområder, og at det meste av voksne 
hodyr og kalv oppholder seg nærmere kjerneområdene i Tana. Det kan i den sammenheng stilles 

spørsmål ved om det med dagens bestandstørrelse gir noen mening å tolke produktivitetsdata for 
Vadsø isolert fra Tana-Varanger-stammen som helhet. 

Med rein okse/ungokse-kvote i 2015 ble det som forventet i all hovedsak felt hanndyr (se tab. 4.2). 
Fellingsprofilen ligger i hovedsak utenfor målprofilen, med noe for lav andel av både ungdyr og kalv 
i avskytingen (se tab. 4.2). Lav kalveavskyting må sees i sammenheng med at det ble observert 
svært lite kalv innenfor valdet. 

På bakgrunn av målsetningen om bestandsvekst, og de siste års utvikling i sett og felt elg, foreslo 

FeFo å videreføre fellingsmål og kvotestørrelse på samme moderate nivå som i 2015. FeFo bad 
bestandsplangruppa vurdere om noen av ungoksene på kvoten skal byttes ut med kalv. Vadsø-
representantene i gruppa ønsket å videreføre rein okse/ungokse-kvote ett år til. 

 
Fellingskvote for 2016 - Vadsø-valdet:  

På grunnlag av bestandsplan vedtatt med hjemmel i Forskrift om hjortevilt, og løpende vurderinger 

underveis, viderefører FeFo i samråd med bestandsplangruppa fellingsmålet på 10 dyr og 
kvotestørrelsen på 16 dyr. Kvotefordelingen blir som i 2015:     

8 okser + 8 ungokser = 16 dyr totalt 

Kvoten fordeles på 8 jaktlag, med grunnkvote på 2 dyr per lag.  
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5.0. BERLEVÅG-VALDET 

Bestandsplanens mål for Berlevåg-valdet er at bestanden skal holdes stabil i forhold til 2014-nivå. 
En moderat høy produktivitet skal sikres gjennom et ku/okse-forhold på mellom 1:1 og 1,5:1. Det 
er videre et mål å øke kalvevektene. 

Tabellene 5.2 og 5.3 samt figurene 5.2 og 5.3 viser fellings- og sett-elg-data for Berlevåg-valdet 
bakover i tid.  
 

Tabell 5.2. Tildelte kvoter, felte dyr og fellingsprosent i Berlevåg-valdet  2007-15.  
                  Røde tall er avvik fra målprofilen. 

ÅR

kvote fellings- felte fellings-% fellings-% okse ku kalv/
totalt mål totalt kvote mål 1,5 år+ 2,5 år+ ungdyr

2007 1 1 1 2 2 1 5 4 3 60 % 75 %

2008 1 1 1 2 1 1 5 4 2 40 % 50 % max max min min

2009 1 2 1 1 1 1 1 2 5 4 5 100 % 125 % 60 % 15 % 60 % 30 %

2010 2 4 2 2 1 2 2 1 3 10 10 9 90 % 90 %

Totalt 2 3 8 5 7 3 3 5 2 6 25 22 19 76 % 86 % 62 % 16 % 68 % 32 %

2011 5 3 4 2 2 1 3 12 10 8 67 % 80 %

2012 5 3 4 2 2 1 1 2 12 10 8 67 % 80 % max max min min

2013 6 4 4 4 1 1 4 14 10 10 71 % 100 % 55 % 30 % 40 % 25 %

2014 6 3 5 1 1 1 14 10 3 21 % 30 %
Totalt 22 13 17 9 4 3 4 9 52 40 29 56 % 73 % 60 % 14 % 55 % 31 %
2015 2 2 3 1 1 1 7 6 3 43 % 50 %
2016 max max min min
2017 60 % 20 % 60 % 30 %
2018
Totalt 2 2 3 1 1 1 7 6 3 43 % 50 % 50 % 33 % 67 % 33 %

Målprofil 2015-18:

Fellingsprofil 2015-18:

TILDELTE KVOTER FELTE DYR FELLINGSPROSENT FELLINGSPROFIL
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Figur  5.2. Felt elg i Berlevåg-valdet  2001-15. 

 

Tabell 5.3. Sett-elg-data for Berlevåg-valdet 2007-15. 

BERLEVÅG 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011-14 2015-18

Antall observasjoner * 20 38 43 25 36 42 8 17 111 17
Sett elg per jegerdagsverk * 1,05 0,78 0,46 0,45 0,71 0,47 0,08 0,20 0,37 0,20

Sett elg per 8-timers dag * 1,24 0,97 0,49 0,46 0,83 0,62 0,07 0,24 0,40 0,24

Sett kalv pr ku * 0,33 0,43 1,08 1,17 1,43 0,75 0,50 0,60 0,94 0,60

Sett kalv pr kalvku * 1,00 1,29 1,22 1,40 1,67 1,20 1,00 1,00 1,35 1,00

Andel ku med kalv * 0,33 0,33 0,69 0,83 0,86 0,63 0,50 0,60 0,70 0,60

Sett ku per okse * 0,60 2,63 1,08 0,67 1,00 1,60 2,00 0,71 1,18 0,71

Andel kalv i bestanden * 11 % 24 % 36 % 32 % 42 % 32 % 25 % 20 % 34 % 20 %

Andel okse i bestanden * 56 % 21 % 31 % 41 % 29 % 26 % 25 % 47 % 30 % 47 %  
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Figur  5.3. Sett elg per jegerdagsverk for Berlevåg-valdet  2001-15.  
               *For årene etter 2002 er ”sett-elg per 8-timers-dag” brukt. 

 

Vurdering: 

Datagrunnlaget for sett elg er begrenset i en så liten bestand som Berlevåg, og må derfor tolkes 
med varsomhet. Sett-elg indikerer en bestand som mer eller mindre har avtatt i størrelse siden 
2008 (se fig. 5.3). Bestandsreduksjon var en ønsket utvikling ut fra dagjeldende bestandsplaner 
(2007-10 og 2011-14).  

Fra 2015 er målet derimot endret fra reduksjon til stabilisering av bestanden i forhold til 2014-nivå. 
Datagrunnlaget for 2014-indeksen er heller tynt, og bør etter FeFo’s vurdering suppleres med sett-
elg-data fra foregående år. FeFo velger inntil videre å tolke stabiliseringsmålsetningen som at 

bestanden i gjennomsnitt gjennom 4-års-perioden skal holdes på samme nivå som gjennomsnittet 
fra foregående planperiode.  

FeFo registrerer at jegerne felte bare 3 dyr i både 2014 og 2015, det vil si under halvparten av 
fellingsmålet totalt sett for begge år (se tab. 5.2). Lave fellingsprosenter kan tyde på at bestanden 

«sliter. Dette inntrykket forsterkes ved at lokale elgjegere har observert lite dyr også etter jakta, 
hvorav ingen voksne kyr. Riktignok peker sett-elg-pila oppover siste året, men tynt datamateriale 
medfører stor usikkerhet i hvilken retning betandsutviklingen peker.  

På bakgrunn av målsetningen om stabil bestand og de siste års utvikling i sett og felt elg, legger 
FeFo, etter samråd med resten av bestandsplangruppa, opp til en halvering av fellingsmål og 
kvotestørrelse for 2016. I tillegg skjermes kyr ved at fridyrkvoten fra 2015 erstattes av oksekvote. 
Videre slås de to jaktfeltene i valdet sammen til ett jaktfelt. 

 

Fellingskvote for 2016 - Berlevåg-valdet:  

På grunnlag av bestandsplan vedtatt med hjemmel i Forskrift om hjortevilt, og løpende vurderinger 
underveis, reduserer FeFo fellingsmål og kvotestørrelse til 3 dyr for 2016.  Kvotefordelingen blir 
som følger: 

2 okse + 1 kalv = 3 dyr totalt 

Kvoten fordeles på 1 jaktlag.  
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6.0. BÅTSFJORD-VALDET 

Bestandsplanens mål for Båtsfjord-valdet er at bestanden skal holdes stabil. En moderat høy 
produktivitet skal sikres gjennom et ku/okse-forhold på mellom 1:1 og 1,5:1. Det er videre et mål 
å øke kalvevektene. 

Tabellene 6.2 og 6.3 samt figurene 6.2 og 6.3 viser fellings- og sett-elg-data for Båtsfjord-valdet 
bakover i tid.  
 
 
Tabell 6.2. Tildelte kvoter, felte dyr og fellingsprosent for Båtsfjord-valdet  2007-13.  
                Røde tall er avvik fra målprofilen. 

ÅR

kvote fellings- felte fellings-% fellings-% okse ku kalv/
totalt mål totalt kvote mål 1,5 år+ 2,5 år+ ungdyr

2007 1 1 2 2 2 1 2 6 5 5 83 % 100 %

2008 1 1 2 2 1 2 3 6 5 6 100 % 120 % max max min min

2009 1 1 2 2 1 1 2 6 5 4 67 % 80 % 60 % 15 % 60 % 30 %

2010 2 2 2 2 1 2 6 5 5 83 % 100 %

Totalt 5 3 8 8 6 2 3 2 7 24 20 20 83 % 100 % 69 % 10 % 60 % 35 %

2011 1 1 1 2 1 1 5 5 2 40 % 40 %

2012 2 1 2 1 5 4 1 20 % 25 % max max min min

2013 1 1 1 2 2 1 5 5 3 60 % 60 % 60 % 15 % 60 % 30 %

2014 1 2 2 1 1 3 5 5 5 100 % 100 %
Totalt 4 3 2 3 8 5 2 1 3 20 19 11 55 % 58 % 75 % 18 % 36 % 27 %
2015 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 5 5 100 % 100 %
2016 max max min min
2017 60 % 20 % 60 % 30 %
2018
Totalt 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 5 5 100 % 100 % 67 % 20 % 60 % 40 %
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Figur  6.2. Felte elg i Båtsfjord-valdet  2002-15. 

 

Tabell 6.3. Sett-elg-data for Båtsfjord-valdet 2007-15 

BÅTSFJORD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011-14 2015-18

Antall observasjoner 31 31 24 22 17 3 65 59 58 144 58
Sett elg per jegerdagsverk 0,38 0,43 0,27 0,21 0,13 0,09 0,62 0,70 1,29 0,41 1,29

Sett elg per 8-timers dag 0,40 0,52 0,28 0,20 0,14 0,09 0,70 0,78 1,57 0,45 1,57

Sett kalv pr ku 1,00 0,73 0,00 0,67 0,00 0,00 0,04 0,76 0,89 0,35 0,89

Sett kalv pr kalvku 2,00 1,17 * * * * 1,00 1,60 1,45 1,55 1,45

Andel ku med kalv 0,43 0,55 0,00 0,44 0,00 0,00 0,04 0,48 0,61 0,22 0,61

Sett ku per okse 0,50 0,92 0,82 1,29 0,33 0,50 0,67 0,95 0,75 0,71 0,75

Andel kalv i bestanden 25 % 26 % 0 % 27 % 0 % 0 % 2 % 27 % 28 % 13 % 28 %

Andel okse i bestanden 50 % 39 % 55 % 32 % 75 % 67 % 59 % 37 % 41 % 51 % 41 %  
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Figur  6.3. Sett elg per jegerdagsverk for Båtsfjord-valdet  2003-15.  
               Sett-elg-indeksen bygger på ”sett-elg per 8-timers-dag”. 

 

Vurdering: 

Datagrunnlaget for sett elg er begrenset i en så liten bestand som Båtsfjord, og må derfor tolkes 
med varsomhet. Sett-elg indikerer en bestandsøkning siden 2012 (se fig. 6.3). Denne utviklingen 
understøttes av at jegerne både i 2014 og 2015 felte hele kvoten. Bestandsøkning var en ønsket 
utvikling i foregående bestandsplan (2011-14).  

Fra 2015 er målet derimot endret fra økning til stabilisering av bestanden.  FeFo velger å tolke 

stabiliseringsmålsetningen som at bestanden i gjennomsnitt gjennom 4-års-perioden skal holdes på 
samme nivå som gjennomsnittet fra foregående planperiode. FeFo registrerer at bestanden det 
første året synes å ha økt. Sett-elg for 2016 vil vise om denne trenden fortsetter og om det er 
behov for sterkere justeringstiltak.  

På bakgrunn av målsetning om stabil bestand og de siste års utvikling i sett og felt elg, legger 
FeFo, etter samråd med bestandsplangruppa,  opp til en liten økning i fellingsmål og kvotestørrelse 
for 2016.  

 
Fellingskvote for 2016 - Båtsfjord-valdet:  

På grunnlag av bestandsplan vedtatt med hjemmel i Forskrift om hjortevilt, og løpende vurderinger 
underveis, øker FeFo fellingsmål og kvotestørrelse til 6 dyr for 2016. Kvotefordelingen blir som i 
2015, men med ett ekstra tilleggsdyr:     

1 fridyr + 1 okse + 1 ungdyr + 1 kalv + 2 tilleggsdyr = 6 dyr totalt 

Kvoten fordeles på 1 jaktlag.  
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Jaktfelt, kvoter og grunnpriser 2016 - Finnmarkseiendommen

Kommune Vald/delbestand Feltnr Feltnavn okse ku fridyr ungdyr ungokse kalv sum Jakttid Lokale reguleringer

Berlevåg Berlevåg 1 Gulgo-Berlevåg(*) 2 1 3 25.09-31.10

Grunnkvote Berlevåg 2 0 0 0 0 1 3

Tilleggsdyr Berlevåg 0 0

TOTALKVOTE Berlevåg 2 0 0 0 0 1 3 Berlevåg

Båtsfjord Båtsfjord 1 Syltefjorddalen(*) 1 1 1 1 4 25.09-31.10

Grunnkvote Båtsfjord 1 0 1 1 0 1 4

Tilleggsdyr Båtsfjord 2 2

TOTALKVOTE Båtsfjord 1 0 3 1 0 1 6 Båtsfjord

Nesseby Nesseby 1 Oddajohka/Nyelv(*) 2 1 3 25.09-31.10 Maksimalt 3 tilleggsdyr pr lag

Nesseby Nesseby 2 Diergi(*) 2 1 3 25.09-31.10 Maksimalt 3 tilleggsdyr pr lag

Nesseby Nesseby 3 Sabetvuopmi/Skidalen(*) 2 1 3 25.09-31.10 Maksimalt 3 tilleggsdyr pr lag

Nesseby Nesseby 4 Reikejohka(*) 2 1 3 25.09-31.10 Maksimalt 3 tilleggsdyr pr lag

Nesseby Nesseby 5 Geresborri(*) 2 1 3 25.09-31.10 Maksimalt 3 tilleggsdyr pr lag

Nesseby Nesseby 6 Stivrranat/Styrene 2 1 3 25.09-31.10 Maksimalt 3 tilleggsdyr pr lag

Nesseby Nesseby 7 Suovka/Suki (*) 2 1 3 25.09-31.10 Maksimalt 3 tilleggsdyr pr lag

Nesseby Nesseby 8 Rovvejohka 2 1 3 25.09-31.10 Maksimalt 3 tilleggsdyr pr lag

Nesseby Nesseby 9 Čiesttarákkas(*) 2 1 3 25.09-31.10 Maksimalt 3 tilleggsdyr pr lag

Nesseby Nesseby 10 Rássejohka/Rasjok nedre 2 1 3 25.09-31.10 Maksimalt 3 tilleggsdyr pr lag

Nesseby Nesseby 11 Rássejohka/Rasjok øvre 2 1 3 25.09-31.10 Maksimalt 3 tilleggsdyr pr lag

Nesseby Nesseby 12 Aljjaveadji/Allevei 2 1 3 25.09-31.10 Maksimalt 3 tilleggsdyr pr lag

Nesseby Nesseby 13 Nieidavárri(*) 2 1 3 25.09-31.10 Maksimalt 3 tilleggsdyr pr lag

Nesseby Nesseby 14 Álddajohka/Meskelv(*) 2 1 3 25.09-31.10 Maksimalt 3 tilleggsdyr pr lag

Nesseby Nesseby 15 Stallenvárri 2 1 3 25.09-31.10 Maksimalt 3 tilleggsdyr pr lag

Nesseby Nesseby 16 Máttavárjohka/Bergeby vest(*) 2 1 3 25.09-31.10 Maksimalt 3 tilleggsdyr pr lag

Nesseby Nesseby 17 Skoarrojohka(*) 1 1 1 3 25.09-31.10 Maksimalt 3 tilleggsdyr pr lag

Nesseby Nesseby 18 Eametoaivi/Kjerringhaugen 1 1 1 3 25.09-31.10 Maksimalt 3 tilleggsdyr pr lag

Nesseby Nesseby 19 Suovvejohka/Bergeby øst 2 1 3 25.09-31.10 Maksimalt 3 tilleggsdyr pr lag

Nesseby Nesseby 20 Bealátjohka/Hammernes(*) 1 1 1 3 25.09-31.10 Maksimalt 3 tilleggsdyr pr lag
Nesseby Nesseby 21 Gohppejohka 1 1 1 3 25.09-31.10 Maksimalt 3 tilleggsdyr pr lag

Grunnkvote Nesseby 4 0 38 21 0 0 63

Tilleggsdyr Nesseby 17 17

TOTALKVOTE Nesseby 4 0 55 21 0 0 80 Nesseby

Tana Tana 1 Lakta(*) 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 2 Searbbat(*) 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 3 Nurki 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 4 Buolbmátvuopmi/Polmakdalen(*) 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 5 Riŋgi(*) 2 1 3 25.09-31.10

Tana Tana 6 Gollevárri(*) 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 7 Skiippagurra(*) 2 1 3 25.09-31.10

Tana Tana 8 Sáttovárri/Seidafjell(*) 2 1 3 25.09-31.10

Tana Tana 9 Luovttajohka(*) 2 1 3 25.09-31.10

Tana Tana 10 Háná(*) 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 11 Lievlan(*) 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 12 Hárrejávri/Harrevann 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 13 Petterlund(*) 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 14 Juovlavuotna/Austertana - opplæringsfelt 2 1 3 25.09-31.10

Tana Tana 15 Juovlaleahki/Juladalen(*) 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 16 Riidoveadji/Riddovei(*) 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 17 Goškesvággi/Lille Molvik 2 1 3 25.09-31.10

Tana Tana 18 Alggašvárri(*) 2 1 3 25.09-31.10

Tana Tana 19 Ráttovuotna/Smalfjord 2 1 3 25.09-31.10

Tana Tana 20 Bokcá 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 21 Leiboš 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 22 Deanudat/Vestertana 2 1 3 25.09-31.10

Tana Tana 23 Golggotjohka/Gulbojok(*) 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 24 Geassájávri/Sommervann(*) 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 25 Ridoaivi 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 26 Máskevárri 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 27 Čoarveskáidi(*) 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 28 Hánáskáidi 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 29 Mohkkeveadji(*) 2 1 3 25.09-31.10

Tana Tana 30 Lišma 2 1 3 25.09-31.10

Tana Tana 31 Horma 2 1 3 25.09-31.10

Tana Tana 32 Hillagurra(*) 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 33 Fanasgieddi/Båteng(*) 2 1 3 25.09-31.10

Tana Tana 34 Bildam 2 1 3 25.09-31.10

Tana Tana 35 Lákšjohka(*) 2 1 3 25.09-31.10

Tana Tana 36 Gurte 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 37 Sirbmá 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 38 Buljjošvuopmi(*) 2 1 3 25.09-31.10

Tana Tana 39 Levsse(*) 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 40 Ovddaldasvárri 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 41 Borsi 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 42 Loddevárri-Linduvárri 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 43 Áitevárri 2 1 3 25.09-31.10

Tana Tana 44 Leavvajohka/Levajok 2 1 3 25.09-31.10

Tana Tana 45 Darjohka(*) 2 1 3 25.09-31.10

Tana Tana 46 Àitejohka(*) 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 47 Gieddeoaivi(*) 2 1 3 25.09-31.10

Tana Tana 48 Vesterbukt(*) 2 1 3 25.09-31.10

Tana Tana 49 Rustefjelbma(*) 3 1 4 25.09-31.10

Tana Tana 50 Basàvzi(*) 3 1 4 25.09-31.10
Tana Tana 51 Savetvuopmi(*) 2 1 3 25.09-31.10

Grunnkvote Tana 0 0 131 51 0 0 182

Tilleggsdyr Tana 98 98

TOTALKVOTE Tana 0 0 229 51 0 0 280 Tana

Vadsø Vadsø 1 Goaivbæski-Æimenbæ 1 1 2 25.09-31.10

Vadsø Vadsø 3 Flintelva(*) 1 1 2 25.09-31.10

Vadsø Vadsø 4 Jakobselv(*) 1 1 2 25.09-31.10

Vadsø Vadsø 5 Østervann 1 1 2 25.09-31.10

Vadsø Vadsø 6 Jålma-Andersby 1 1 2 25.09-31.10

Vadsø Vadsø 8 Vinikka 1 1 2 25.09-31.10

Vadsø Vadsø 9 Gammerabben(*) 1 1 2 25.09-31.10
Vadsø Vadsø 10 Sabelhaugen-Skallelv(*) 1 1 2 25.09-31.10

Grunnkvote Vadsø 8 0 0 0 8 0 16

Tilleggsdyr Vadsø 0 0

TOTALKVOTE Vadsø 8 0 0 0 8 0 16 Vadsø
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Til

kommunen, v/viltforvalter og r�dmann

Fylkesmannen, v/milj�vernavdelinga

Vi ber om at denne mailen med vedlegg blir videreformidlet til kommunens viltforvalter og 

r�dmann, og til milj�vernavdelinga hos Fylkesmannen.  P� forh�nd takk.

Skadefelling

NOAH legger ved et skriv om skadefelling.

Vi vil igjen oppfordre kommuner og fylkesmenn om � v�re restriktive med � gi tillatelse til 

skadefelling, og legge vekt p� annet lovverk i vurderingen av slike saker.  

Den n�v�rende skadefellingsforskriften er i utakt med annet regelverk.  I Lov om forvaltning 

av naturens mangfold heter det under Artsforvaltning � 15 (forvaltningsprinsipp):

"Un�dig skade og lidelse p� viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unng�s. 
Likeledes skal un�dig jaging av viltlevende dyr unng�s."

I Lov om dyrevelferd heter det under � 14, S�rskilte forbud:

"Det er forbudt � 

b) hensette dyr i hjelpel�s tilstand"

Skadefellingsforskriften som �pner for � ta livet av dyr i yngletiden, legger opp til store og 

omfattende dyretragedier hvert �r, i strid med annet lovverk.  Dyreunger hensettes i hjelpel�s 

tilstand og overlates til � d� av sult eller bli offer for andre dyrs predasjon n�r foreldredyr 

felles.  Ofte er en slik felling kun begrunnet i dyrenes naturlige adferd og n�ringss�k.

Skadefellingsforskriften stiller krav om at skade skal ha skjedd i innev�rende sesong og v�re 

av et omfang som er av vesentlig �konomisk betydning for den skadelidte.  Det er ogs� et 

krav at den skadelidte i rimelig utstrekning skal ha gjennomf�rt tiltak for � begrense eller 

hindre skade.  I forhold til predasjon m� det foreligge dokumentasjon p� predasjon av 

n�ringsmessig verdi, i tillegg til at predasjonen m� ha et omfang som vesentlig reduserer 

andre arters reproduksjon.  Ogs� her er det krav om forebyggende tiltak, som at eventuell 

felling skal skje innenfor ordin�r jakttid.  

Ny rapport fra Milj�direktoratet viser at flere arter i norsk natur er i nedgang og st�r i fare for 

� bli truet.  Stadig flere arter f�yes til den nasjonale r�dlista.  Vi ber om at kommuner og 

fylkesmenn legger vekt p� naturmangfoldloven og dyrevelferdsloven i vurdering av 

skadefellingssaker, og gir viltlevende dyr det vern som lovverket er ment � gi dem.   
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Hjortedyr:

NOAH oppfordrer til toleranse for hjortedyr og forst�else for deres vanskelig situasjon etter en 

hard vinter, og ber om at det unng�s � gi fellingstillatelse p� dyr som trekker 

mot n�ringseiendommer, hager og kirkeg�rder for � s�ke etter mat.  N�r mattilgangen 

bedrer seg, og i forbindelse med yngletida som n�rmer seg, vil oftest dyrene trekke bort.  I 

forhold til hjortedyr som beiter p� kirkeg�rder har det vist seg at oppsetting av gjerde med 

elektriske tr�der er det eneste som gir varig effekt.  Dette er blant annet blitt gjort p� Flor� 

kirkeg�rd.  Tidligere ble det gitt en rekke fellingstillatelser p� hjort som beitet p� 

kirkeg�rden, uten at det hadde effekt - nye dyr kom stadig til og nye fellingstillatelser ble gitt.  

Med gjerdet, som knapt er synlig og som er blitt m�tt med bare positive reaksjoner fra 

publikum, holdes hjortene unna kirkeg�rden.  Bilde av gjerdet og mer info om saken i denne 

artikkelen:   http://www.hjortesenteret.no/index.php

Vi ber ogs� om forst�else for elgkuer som forsvarer kalvene sine.  Disse er ikke n�dvendigvis 

aggressive, men kan i situasjoner som de oppfatter som stressende eller truende reagere med 

� g� mot folk.    Gjennom opplysning kan viltforvaltningen bidra til kunnskaper om hvordan 

folk b�r forholde seg i m�te med ville dyr for � unng� � skremme og fremprovosere 

forsvarsadferd.

Vi p�f�rer ville dyr store lidelser med blant annet v�r trafikk som mange steder g�r gjennom 

dyrenes leveomr�der og krysser deres trekkruter.   Utbygging av boligfelt og hyttefelt i 

naturomr�der �ker konfliktniv�et med dyrelivet, og ender altfor ofte med at dyrene skytes.  

Vi ber kommuner og fylkesmenn om � velge andre l�sninger enn avliving, og p� den m�ten 

�ke toleranseterskelen og forst�elsen for de ville dyrene.

Vennlig hilsen

NOAH - for dyrs rettigheter

v/Jenny Rolness
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Skadefellingog yngletidsfredning

NOAH vil bekommuneneomå leggevektpåhensynettil dyr i hekke-og yngletiden,og være
restriktivei sin praktiseringav skadefellingsforskriften. Denneforskriftenstridermot flere
bestemmelseri lov om forvaltningavnaturensmangfold. Blant annethardenpåsin artslisteen
rekkeartersomer rødlistet- somstær,krykkje, hettemåkeog fiskemåke- og undergraverdermed
naturmangfoldlovensintensjonom bevaringav arter.

Det harvist segat søknaderomskadefellingofte innvilgesaltfor lettvint - noengangeretteren
telefonhenvendelse,selvom deterkrav omskriftli g søknad.Ofte stillesdetikke kravom
forebyggendetiltak ellerdokumentasjonpåskadeav vesentligøkonomiskbetydning,elleratskade
harskjeddi inneværendesesong.

Grågås

Et eksempelpåfelling utenatskadeharskjedderskytingav grågjessom våren.I slike tilfeller
fungererskadefellingensombestandsregulerendetil tak,noeforskriftenikke åpnerfor. Som
skremselvil felling somregelhaeffektbarei enbegrensetperiode.

Med tidlig jaktstartpågrågjessi mangekommuner- ofte før alle ungeneer flygedyktigeog de
voksnefuglenesvingefjærer fullt utvoksteetterfjørfellingen,ogmedfarefor å drive fuglenepå
tidlig trekk og før alle er i kondisjontil trekket- ergrågjesseneutsattfor felling merellermindre
gjennomhelehekkeperioden.Detteer ikke skadefellingsforskriftensintensjon.

Hijakt på rev

Det harværtrettetkritikk motenkeltekommunerfor lettvint tillatelsetil hijakt pårev.Noen
kommunerhargitt beitelagståendetillatelsetil hijakt, utengeografiskog tidsmessigavgrensing,og
ofteutenat detharværtdokumentertskadeav vesentlig økonomiskbetydning.I enkommuneble
deti fjor gitt tillatelsetil hijakt pågrunnlagav ett dokumenterttilfelle av skadefra revåretfør. Flere
stederharrevensomfølgeav skadefellingmistetsin statussomfredeti yngletiden. Detteer ikke i
trådmedlovverket.

Hjortedyr

Enkeltekommunergir fellingstillatelsepåhjortedyr somoppholdersegi bynærestrøk. Folks
hageplantervurderesgjernesomviktigereenndyrsliv, ogensubjektivoppfatningav farefra dyr,
selvom detikke finnesdokumentasjonpåat enslik fareer reell,kanogsåværeutslagsgivende.
Hjortedyrsombeiterpåinnmarkkanogsåbli felt på skadefelling,selvetterkalvingstid,dadekan
hasmåkalverliggendei skjul. Detteer i stridmedalleetiskeprinsipp.

Måker

Måkenesnaturligeforsvaravungene,somvarernoenukeromsommeren,måaksepteresogkan
ikke gi grunnlagfor skadefelling.Heller ikke måkenestilhold vedfiskevanneller badeplasser,
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uterestauranter,etc. Det er ikke påvistatmåkeroverførerparasittertil fiskevann.Forskningav
professorReidarBorgstrømvedUniversitetetfor Mi ljø- ogBiovitenskap,viseratmåkerikke har
betydningfor parasittinfeksjonerhosørret. Borgstrømharundersøktinnvollenepåtusenvisavørret
fra Hardangervidda,menennåikke settparasittersom kantilskrivesmåker. Detble ellersikke
funnetsporav rypekyllingeri diettentil fiskemåker.

* * * * * *

Dyrevelferdslovenoghensynettil dyrsegenverdibør vektlegges.Skadefellingi hekke-og
yngletideninnebærerstorelidelserfor etterlatteoghjelpeløseunger.Dyr somharoverlevdenhard
vintermedmangepåkjenninger,børfå leveog værei freddekortevår-og sommermånedene,før
enny jaktsesongog enny hardvinter venterdem.

Toleransenfor dyrsnaturligeadferd,somnæringssøk og omsorgfor avkom,er genereltlav. Her
bidrardenomfattendeskadefellingeni negativretning. En telefonhenvendelsetil kommunenkan
noengangerværetilstrekkeligtil atdyr blir skutt. Fuglersomharnaturligtilhold påstrender
risikererå bli skuttfor atbadendeikke skalsjeneres.Skadepånæringog eiendomtrengerikke å
væreomfattendefør dyr drepes.Dyrs liv tilkjennes genereltliten verdi,og i konflikt med
menneskeligeinteressermådessverreoftedyrenesinteresser– og liv - vike.

Direktoratetfor Naturforvaltningharpåtredjeåret utsattferdigstillingenav dennyeforskriftensom
skalstrammeinn påskadefellingogblantannetfjernerødlistaarterfra skadefellingslista.Dyrevern
og artsvernprioriteresgenereltlavt av norskemyndigheter.NOAH henstillertil kommuneneomå
værebevisstepåetikk oghensynettil enkeltindivid i behandlingenav skadefellingssaker,og ta
ansvarfor artsvernogbiologiskmangfold. Det børogsåleggesvektpåallmennhetensfølelserfor
dyr og gledeavå hadyr i nærmiljøet.

NOAH vil setteprispåtilbakemeldingom hvilke artersomeventuelterutsattfor skadefellingi de
ulike kommunene,ogsåhjortedyr. Påforhåndtakk.

Vi ønskeralleengodsommer,oghåperatogsådyreneogderesungerkangåenfin og trygg tid i
møte.

Vennlighilsen
for NOAH - for dyrsrettigheter
JennyRolness
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