
 

Deanu gielda - Tana kommune 
 

Møteinnkalling 

 
Utvalg: Dispensasjonsutvalget 
Møtested: Møterom 1, Tana rådhus 
Dato: 26.06.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
Det innkalles med dette til møte i dispensasjonsutvalget onsdag 26.06.2019, kl. 10:00.  
 
Vedlagt oversendes saksliste med innkomne saker, samt referat/orienteringssaker. 
Vedlegg som er unntatt offentlighet deles ut på møtet. 
 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til  
postmottak@tana.kommune.no.   Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Håvald Hansen 
Leder i dispensasjonsutvalget 
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Saksliste til møte i dispensasjonsutvalget den 26.06.2019: 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

PS 306/2019 Godkjenning av innkalling   
PS 307/2019 Godkjenning av saksliste   
PS 308/2019 Godkjenning av protokoll fra forrige møte den 

06.06.2019 
  

PS 309/2019 Raymond Tapio - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med henting av 
vinterteltleir - barmark 2019 

 2019/1355 

PS 310/2019 Arnt H. Dervola - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel - barmark 2019 

 2019/1421 

PS 311/2019 Henry Henriksen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel - barmark 2019 

 2019/1580 

PS 312/2019 Jan Magnar Henriksen - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel - barmark 2019-2023 

 2019/1581 

PS 313/2019 Susanne Krogh - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel - barmark 2019 

 2019/1615 

PS 314/2019 Leif Arne Wahl - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2019 

 2019/1336 

PS 315/2019 Hans Mikal Johnsen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2019-2022 

 2019/1349 

PS 316/2019 Ingunn Foslund - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019-2024 

 2019/1353 

PS 317/2019 Jon Are Erikstad - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019-2024 

 2019/1354 

PS 318/2019 Eivind Måsø - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1374 

PS 319/2019 Sofie Saua Ravna - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019-2022 

 2019/1389 

PS 320/2019 Mette Beddari - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019-2023 

 2019/1410 

PS 321/2019 Steinar Hirsti - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019-2024 

 2019/1429 
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PS 322/2019 Janet C. Amble - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

2019/1430 

PS 323/2019 Ruben Amble Hirsti - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1431 

PS 324/2019 Johan Amble Hirsti - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1432 

PS 325/2019 Børge Staveli - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1433 

PS 326/2019 Rolf Inge Bjørkås - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019-2022 

 2019/1434 

PS 327/2019 Stein Ivar Iversen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019-2022 

 2019/1435 

PS 328/2019 Leif Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking - 
barmark 2019 

 2019/1437 

PS 329/2019 Gry Hege Lille - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking - 
barmark 2019 

 2019/1438 

PS 330/2019 Sinikka Kolstrøm - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1359 

PS 331/2019 Frank Inge Aslaksen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1394 

PS 332/2019 Kjell Magne Rasmus - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1471 

PS 333/2019 Ann Helen Andresen - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1472 

PS 334/2019 Nils Osvald Anti - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1473 

PS 335/2019 Geir Andresen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1474 

PS 336/2019 John Laiti - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1475 
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PS 337/2019 Ravna Rasmus - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

2019/1476 

PS 338/2019 Ole Kristian Varsi Rasmus - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske 
og bærplukking - barmark 2019 

 2019/1477 

PS 339/2019 Maria Varsi Rasmus - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1478 

PS 340/2019 Vegar Jakobsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1479 

PS 341/2019 Line Larsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1470 

PS 342/2019 Tor Erik Eriksen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1485 

PS 343/2019 Anja Ballovara Varsi og Ronny Larsen - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med fiske og bærplukking - barmark 2019 

 2019/1487 

PS 344/2019 Oddvar Rødven - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med fiske - barmark 2019 

 2019/1500 

PS 345/2019 Roger Olsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med fiske - barmark 2019 

 2019/1499 

PS 346/2019 Kristian Lillevik Eriksen - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske 
og bærplukking - barmark 2019 

 2019/1502 

PS 347/2019 Nils Andreas Henriksen - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1504 

PS 348/2019 Trond Are Anti - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1521 

PS 349/2019 Majja Smuk Solbakk - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1522 

PS 350/2019 Ingvald Bomban - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking - 
barmark 2019 

 2019/1456 

PS 351/2019 Hege Maja-Bakken - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1459 

PS 352/2019 Truls Halvari - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019-2020 

 2019/1460 
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PS 353/2019 Stig Arve Eriksen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1552 

PS 354/2019 Audun S. Hågensen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1579 

PS 355/2019 Hanne Marie Olsen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1585 

PS 356/2019 Bjørn, Magnus, Øyvind og Martin Munkebye - 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - barmark 
2019 

 2019/1505 

PS 357/2019 Jens Siri Eriksen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019-2022 

 2019/1614 

PS 358/2019 Arvid Henriksen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med henting av vinterleir - 
Barmark 2019 

 2019/1335 

PS 359/2019 Kjell-Olaf Larsen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med bærplukking - 
Barmark 2019 

 2019/1340 

PS 360/2019 Sten-Ove og Gunn Marit Nilsen - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 2019-2021 

 2019/1342 

PS 361/2019 Kjell Asle Pettersen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2019 

 2019/1345 

PS 362/2019 Tore Kollstrøm og Ida Marie Kollstrøm Remso - 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 
2019 

 2019/1346 

PS 363/2019 Arne Rolstad - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019-2024 

 2019/1356 

PS 364/2019 Reidar Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1358 

PS 365/2019 Tom-Frode Hansen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1360 

PS 366/2019 Torgrim Olsen og Helena Orti - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med jakt, fiske og bærplukking - barmark 2019-2025 

 2019/1366 
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PS 367/2019 Lars Jøran Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

2019/1376 

PS 368/2019 Tanja Therese Haugen - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1378 

PS 369/2019 Håvard Haugen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1379 

PS 370/2019 Marit Kristine Haugen - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1380 

PS 371/2019 Øyvind  og Benny Bakken - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske 
og bærplukking - barmark 2019 

 2019/1384 

PS 372/2019 Nils Øyvind og Ole Benny Bakken - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med jakt, fiske og bærplukking - barmark 2019 

 2019/1385 

PS 373/2019 John Brinchmann Njarga - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske 
og bærplukking - barmark 2019 

 2019/1392 

PS 374/2019 Rune Aslaksen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019-2023 

 2019/1393 

PS 375/2019 Anders Rydmark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019-2023 

 2019/1401 

PS 376/2019 Nils Sverre Eriksen og Klemet A. Mienna - Søknad 
om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med jakt, fiske og bærplukking - barmark 2019 

 2019/1418 

PS 377/2019 Knut Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1420 

PS 378/2019 Tor-Jonny Remso og Natalia Tarkiainen - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med jakt, fiske og bærplukking - barmark 2019 

 2019/1439 

PS 379/2019 Ole Anders Varsi og Karen Inga Vars - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med jakt, fiske og bærplukking - barmark 2019 

 2019/1419 

PS 380/2019 Tommy Halonen og Hanne Kjærra - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med jakt, fiske og bærplukking - barmark 2019-2023 

 2019/1441 

PS 381/2019 Ronny Bjørnar Persen - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med fiske og 
bærplukking - barmark 2019-2023 

 2019/1466 
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PS 382/2019 Bjørnar Persen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i i forbindelse med fiske og bærplukking 
- barmark 2019-2023 

2019/1467 

PS 383/2019 Tommy Rune Johansen - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1468 

PS 384/2019 Petteri Soini - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1469 

PS 385/2019 Anne og Ari Kokko - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019-2023 

 2019/1486 

PS 386/2019 Stein-Erik Anti - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med kultiveringsfiske - 
barmark 2019 

 2019/1509 

PS 387/2019 Stein-Erik Anti - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1510 

PS 388/2019 Rune Larsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1506 

PS 389/2019 Johanne Daniloff - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1507 

PS 390/2019 Dagfinn Lindbæck - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1559 

PS 391/2019 Rolf Are Gustavsen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1560 

PS 392/2019 Leif Erik Kolstrøm - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1575 

PS 393/2019 Ingvald Andreas Ravna, Stig Gøran og Susan Helen 
Kaspersen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1452 

PS 394/2019 Stig Olav Bruun - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1453 

PS 395/2019 Eskil J. Berg - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019-2023 

 2019/1454 

PS 396/2019 Even Berg og Laila Johannessen - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med jakt, fiske og bærplukking - barmark 2019-2023 

 2019/1455 
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PS 397/2019 Terje Fjellstad - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med bærplukking - barmark 
2019 

 2019/1462 

PS 398/2019 Frode Helander - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold 
av gamme, samt jakt, fiske og bærplukking - Barmark 
2019 

 2019/1337 

PS 399/2019 Jan, Kristian og Martin Aslaksen - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med tilsyn og vedlikehold av hytte, samt jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1361 

PS 400/2019 Steinar Pedersen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med tilsyn av gamme, samt 
fiske og bærplukking - barmark 2019 

 2019/1365 

PS 401/2019 Martin Arneng Varsi - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av hytte, samt jakt, fiske og bærplukking - 
barmark 2019 

 2019/1381 

PS 402/2019 Jan Ole Ravna - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019-2022 

 2019/1391 

PS 403/2019 Jan Ole Ravna - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold 
av gamme, samt jakt, fiske og bærplukking - barmark 
2019-2022 

 2019/1390 

PS 404/2019 Ragnhild og Ingvar Olsen - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1528 

PS 405/2019 Trude Aslaksen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold 
av hytte, samt jakt, fiske og bærplukking - barmark 
2019 

 2019/1458 

PS 406/2019 Kurt Våga - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold 
av gamme, samt jakt, fiske og bærplukking - barmark 
2019 

 2019/1612 

PS 407/2019 Erik Brenli - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med tilsyn av gamme - 
barmark 2019 

 2018/1347 

PS 408/2019 Edgar Olsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold 
av hytte - barmark 2019-2021 

 2019/1383 

PS 409/2019 Aina Pavel og Erling Mathisen - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med tilsyn og vedlikehold av gamme - Barmark 2019 

 2019/1386 
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PS 410/2019 Karl Petter Foslund - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme - barmark 2019 

2019/1508 

PS 411/2019 Trygve Bertheussen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr 
og bagasje til gamme - barmark 2019 

 2019/1513 

PS 412/2019 Stein Tore Pedersen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme - barmark 2019 

 2019/1551 

PS 413/2019 Aslak Einar Måsø - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av hytte - barmark 2019 

 2019/1613 

PS 414/2019 Arild Ramstad - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold 
av gamme - barmark 2019 

 2019/1616 

PS 415/2019 Arne Rolstad - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med vedhogst - barmark 
2019-2021 

 2019/1574 

PS 416/2019 Laksefiske og utmarksturisme i Tana/Porsanger 
v/Torgrim Olsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med turisme - barmark 
2019-2021 

 2019/1561 

PS 417/2019 Fanasgitte guovllu Gilisearvi/Båteng og omegn 
bygdelag v/Niillas Beaska - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold 
av barmarkstraseer - barmark 2019 

 2019/1527 

PS 418/2019 Seida og Luftjok bygdelag v/Bjørn Munkebye - 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
forbindelse med vedlikehold av Rødekorshytta 
v/Botnvann - barmark 2019 

 2019/1611 

PS 419/2019 Danior AS v/Daniel A. Gjerde - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med rydding av branntomt - barmark 2019 

 2019/1555 

PS 420/2019 Anne-Kathrin Kristiansen - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske 
og bærplukking - barmark 2019-2029 

X 2019/1357 

PS 421/2019 Johan Aslak Store - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2019-2024 

X 2019/1343 

PS 422/2019 Nils Øyvind og Kaisa R. Helander - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med jakt, fiske og bærplukking - barmark 2019-2024 

X 2019/1411 

PS 423/2019 Odd Bavda - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking - 
barmark 2019-2023 

X 2019/1436 
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PS 424/2019 Finn-Are Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel - barmark 2019-2024 

X 2019/1450 

PS 425/2019 NIVA v-Atle Hindar - Søknad om løyve til å lande 
med helikopter i forbindelse med undersøkelse av 
landets vannressurser - Barmark 2019 

 2019/1352 

PS 426/2019 Ettersøkslaget i Tana kommune – Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel – Barmark 2019 
– Ny behandling 

             2019/1087 

 
PS 427/2019 

 
Referatsaker/Orienteringer 

  

RS 31/2019 Ny kraftledning Skaidi - Varangerbotn : vedrørende 
planleggingsarbeider og varsel om motorisert ferdsel i 
utmark 

 2009/2256 

RS 32/2019 Tana videregående skole v/rektor - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med overnattingstur - Barmark 2019 

 2019/1196 

RS 33/2019 Johan Aslak Store - Opplysning om brukere av 
gamme ved Sommerelva 

 2019/1440 

RS 34/2019 TOV-E Finnmark v/Tom Roger Østerås - Anke på 
vedtak om motorferdsel / landing med helikopter 

 2019/69 

RS 35/2019 Anne E. Hansen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel - Barmark 2019 

 2019/1160 

RS 36/2019 Hugo Hansen, Kevin Kjeldsen og Knut Birger 
Sørensen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel - Barmark 2019-2023 

 2019/1161 

RS 37/2019 Håvald og Anne Christine Hansen - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019-
2023 

 2019/1315 

RS 38/2019 Hartvik Hansen og Marit Hildonen - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019-
2023 

 2019/1316 

RS 39/2019 Hjalmar Hansen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel - Barmark 2019 

 2019/1332 

 
PS 428/2019   Marit Kristine Knotten – Søknad om dispensasjon fra          2019/1617
    lov om motorferdsel i forbindelse med fiske og      
               bærplukking – Barmark 2019  
PS 429/2019  Reidar Pettersen – Søknad om dispensasjon fra lov om          2019/1618
   motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking -     
              Barmark 2019  
PS 430/2019  Áilu, Mihkkal-Áigin, Oskar og Ann-Cathrin Mosesen        2019/1620 
             Trosten – Søknad om dispensasjon fra lov om      
             motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring/jakt,     
             fiske og bærplukking – Barmark 2019   
PS 431/2019  Lars Svonni – Søknad om dispensasjon fra lov om         2019/1621 
              motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og      
              bærplukking – Barmark 2019-2023  
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PS 432/2019     Hans Terje og Astrid Anti Johnsen – Søknad om           2019/1622
    dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse    
    med tilsyn og vedlikehold av reingjeterhytte -      
    Barmark 2019-2023  
PS 433/2019  Gunnar Kjellmo – Søknad om dispensasjon fra lov om         2019/1627
   motorferdsel i forbindelse med fiske – Barmark 2019  
PS 434/2019  Gerd og Kalevi Partanen – Søknad om dispensasjon          2019/1628 

fra lov om motorferdsel i forbindelse med fiske og                    
bærplukking – Barmark 2019-2023  

PS 435/2019 Øyvind W. Johansen – Søknad om dispensasjon fra  X         2019/1626
  lov om motorferdsel – Barmark 2019-2023    
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PS 306/2019 Godkjenning av innkalling

PS 307/2019 Godkjenning av saksliste

PS 308/2019 Godkjenning av protokoll fra forrige møte den 06.06.2019



Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: K2M7QW Registrert dato:29.05.2019 21:59:52

Søker(e)

Søker

Fornavn

Raymond 
Etternavn

Tapio
Adresse

Amtmannsgata 66
Postnr

9800
Poststed

VADSØ
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

C Periode 

D Enkeltdager 

Dag

01.07.2019

Kjøretøy

ATV med henger
Antall turer

1
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

14



C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

D Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Hadde satt opp teltleir ved Gurteluoppal før påske. Fikk ikke hentet denne pga bråtining rett før påske. Det var ikke 
mulig å krysse Deavkkehanjokka på løype 2A. Ønsker å hente restene av venorgammen, ovn,tregolv etc..

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

15



%  MOTTÅTE'T

ua JUN 2019

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ
BARMARK I TANA KOMMUNE  I  PERIODEN 01.07  — 31.10

Søker: ”(M)? 770— 35,6 (/OL/4

Adresse:  7403. f—t—£ THMI? Vf/[Å/ 9/633 9875— ?.;q

g/Å” Antall  turer:  3Kjøretøy:

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke over 500 kg:

[:l 2A Ved  Åtejohka (Nils  O.  Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjévri under Miennavérri  -  over Miennavérri  -

Gieddeoaivvejohka (til åpen  trase  1C fra Sirbmå)

[: ZB Ved  Åitejohka (Nils  O.  Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri  under  Miennavåm' -  vest langsmed
Lakåjohka -til elvesamløpenc - Gieddeoaivvejohka - Lådnajåvri -Nj'manjévn' ( Oivoé  /  Utløpet )

l:l 4  Hillågurra  -  Doardna  — Uvjalådnjå -Åkkajåvn'

7 Dcanodat /Vestertana  -  Heargeéohkka — Geassejévn'

1  ] Ålleknjarga -Savetjåvn' -Savetvårri

For kjøretøy uten vektbegrensinger

1A Sirbmå  -  Njuorggånjåvri -Gurtejävri — Lavnjusjohka

lB Sirbmå -Njuorggånjåvn' ,, Miennajåvri

6 Linkstasjonen  på Méskevårri  -  Giezzi

9  Rv 890 ved Stjemevann -Kommunegrensen  mot  Vadsø

EDEN] DU

Beskrivclsc av cventuell annen kjaretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges:

70% feVØM »  %»CACC-"ÅLWETÅ/iA/G! 66144574 weave]

Må fylles ut! Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

(%

Stem °”- 05 7"? omga;—
Underskrift:
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BARMARKSLØYPER i  TANA  KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE I TIDEN 01.07  -  31.10

Forskrift  om  bruk  av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer  i  Deanu
gielda  -  Tana kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 20. juni 2001 med hjemmel  i  forskrifi av 28. juli 1989 nr. 749 om bruk av
motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10. juni 1977 nr. 82 om

motorferdsel iutmark og vassdrag § 4a. Endret 10 juni 2004 nr. 1004,  8  sep 2005 nr. 1028.

§ 1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer i Deanu
gielda -Tana kommune i forbindelse med transport til hytter 0g i forbindelse med jakt, fangst, fiske og
bærsanking:

Løype l: Sirma  -  Stuorra  llis

Fra enden av jordbruksvegen i Sirma, etter etablert traktorspor vest for høyde 245, derfra nordover vest for
høyde 370 på Un'oaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., over Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde
323, fram til elvemøte mellom Gurtrejohka og Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og
nord- og nordvestover parallelt med Garpejohka til Illisrappat. derfra mot nordøst øst for høyde 357 på

Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til kommunegrensa på Stuorra Illis.

Løype 2:  Galdujohka - Saddumiellevuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert traktorspor på vestsiden av Galdujohka,
videre øst for Garcujéwi og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover

til endepunktet i Saddumiellevuovdi.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 2000 kg.

Løype 3: Masjok  -  Spierkuvårri

Fra vegen i Masjokdalen langs traktorvegen sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårn'.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  3000  kg.

Løype 4: Austertana  -  1 km sør for Boatka  i Hanadalen

Fra vegende i Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til 1 km sør for Boatka.

Løype 5:  Luftjokdalen  -  Hanajåvri

Fra enden av jordbruksvei. Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajavri

(sørenden).

§  2. Løypene skal være merket og skiltet i terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og

hvor den slutter. Det er ikke tillatt å kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§  3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tida før 1. juli eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stenge
løypene for trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og
vegetasjon. Fylkemannen kan også åpne enkelte løyper før l. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet
søknad fra kommunen.

§  4. Denne forskrift trer i kraft straks.
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%  MOTTATT

1 7 JUN 2019

 

SØKNAD OM  TILLATELSE  TIL Å  KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ BARMARKI
TANA KOMMUNE  I PERIODEN 01.07 — 31.10

Søker:

Adresse: »  .- 1.) O 5

A  N

Kjøretøy: V Antall  turer:

Tradisjonelle barmarkstraseer  (dispensasjonstraseer) som er vedtatt  av  kommunestyret:

For  kjøretøy ikke over  750 kg:

)C 4  Hillégurra  -  Doardna  -  Uvjalédnjé  -  Åkkajåvri

11 Alleknjarga  — Savetjévri  -  Savetvérri

For  kjøretøy med delt  vektbegrensinger

$  2A Ved Åtejohka (Nils O. Antis eiend.) — Skruvaöohkka -Guhkcsjåvri  under Miennavérri  -  over

Miennavérri  -  Gieddeoaivvejohka(ti1  åpen  trase IC fra Sirbmå) (1500 kg)

2B Ved Åtejohka (N ils O. Antis eiend.) -Skruvaöohkka  -  Guhkesjåvri  under  Miennavåm' —vest
>< langsmed Lakéjohka  —  til  elvesamløpene  — Gieddeoaiwejohka (  inntil  1500 kg) — fra Ladnafieldmé  -

Ladnajévri  -  Njirranjévri(0ivo§/ Utløpet, inntil 3000 kg)

X 7  Deanodat /Vestertana  -  Heargeéohkka  — Geassejåvri  inntil 1500 kg

For  kjøretøy uten vektbegrensinger

>< lA Sirbmå -Njuorggånjåvri -Gurtejåvri  — Lavnjusjohka
)< 1B Sirbmå  -  Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

K  6  Linkstasjonen på  Måskevån'i -Giezzi
9 Rv 890 ved Stjemevann  -  Kommunegrensen mot Vadsø

Beskrivelse  av  eventuell annen kjøretrasé  som det søkes om tillatelse til  å  kjøre langs.  Kart  må  vedlegges:

Begrunnelse  for  søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må  vedlegges.

I
Sted: Dato: 6  "  l

Underskrift: (

M WW
\
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BARMARKSLØYPER  i  TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE  I  TIDEN  01.07  -  31.10

F  orskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorvcgcrltradisjonclle fcrdselsårcr  i  Deanu gielda -  Tana

kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen i F innmark 20. juni 2001 med hjemmel i forskrift av 28.  juli  1989 nr. 749 om bmk av motorkjøretøy
på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag §
421. Endrct  luni  2004 nr. 1004, 8 sep 2005 nr. 1028.

§  1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer i Deanu gielda  -  Tana

kommune i forbindelse med transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Laypc  I:  Sirma  -  Stuorra  His

F ra enden av jordbruksvegen  i  Sirma, etter etablert traktorspor vest for høyde 245, derfra nordover vest for høyde 370 på

Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., over Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde 323, fram til elvemøte

mellom Gurtrejohka og Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og nord— og nordvestover parallelt med

Garpejohka til lllisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til

kommunegrensa på Stuorra Illis.

Loypc 2: Galdujohka  -  Saddumicllcvuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert traktorspor på vestsiden av Galdujohka, videre øst for

Garcujavri og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujolika 0g nordvest og senere vestover til endepunktet  i
Saddumiellevuovdi.

Løypcn er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 2000 kg.

Løype 3:  Masjok — Spicrkuvårri

F ra vegen i Masjokdalcn langs traktorvegen sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårri.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 3000 kg.

Løypc 4: Austertana  — 1  km sør for Boatka  i  Hanadalen

Fra vcgcnde  i  Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til 1 km sør for Boatka.

Lnypc 5:  Luftjokdalcn  — Hanajåvri

Fra enden av jordbruksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajåvri (sørenden).

§  2. Løypene skal være merket og skiltet i terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går 0g hvor den

slutter. Det er ikke tillatt å kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§  3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tida før 1. juli eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for

trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for  å  hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemannen

kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§ 4. Denne forskrift trer i kraft straks.
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%  MOTTATT
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SØKNAD OM  TILLATELSE  TIL Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ BARMARKI
TANA KOMMUNE  I  PERIODEN 01.07  — 31.10

Søker: Q0 ' h  (— \. V. &e I'N

Adresse: * Vl * O  $  s

Kjøretøy:  T\/- Antall  turer:

Tradisjonelle  barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er  vedtatt  av  kommunestyret:

For  kjøretøy ikke over 750 kg:

X  4  Hillégurra  -  Doardna  -  Uvjalédnjé  -  Åkkajåvri
11 Ålleknjarga -Savetjåvri  -  Savetvårri

For  kjøretøy med delt  vektbcgrensinger

2A Vcd Åtejohka (Nils O. Antis eicnd.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjévri under Miennavén'i  -  over

Miennavérri  -  Gieddeoaivvejohka (til åpen  trase  lC fra Sirbmå) (1500  kg)

2B Ved Åtejohka (Nils O. Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri under Miennavåm' —vest

X  langsmed Lak§johka  — til elvesamløpcne  — Gieddeoaivvejohka ( inntil  1500  kg) — fra Ladnafleldmå  -
Ladnajévri  -  Njirranjévri(0ivo§/ Utløpet, inntil  3000  kg)

K  7  Deanodat  /  Vestertana  -  Heargeéohkka  — Geassejévri inntil 1500 kg

x

For  kjøretøy uten  vektbegrensinger

'( lA Sirbmå -Njuorggånjåvri -Gurtejåvri  — Lavnjusjohka

IB Sirbmå  — Njuorggånjåvri  — Mieunajåvri

6  Linkstasjonen på Måskevårri  -  Giezzi

9  Rv 890 ved Stjemevann  -  Kommunegrensen mot Vadsø

Beskrivelse av  eventuell annen kjøretrasé  som det søkes om tillatelse til  å  kjøre  langs. Kart  må  vedlegges:

Begrunnelse  for  søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må  vedlegges.

ädbcw/ Oø'
q

Sted: ' Dato: til;, 20  (  Q

W
Underskrift:
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BARMARKSLØYPER i TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE  l  TIDEN  01.07 -31.10

F  orskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorvegcr/tradisjoncllc fcrdsclsårcr  i  Deanu gielda -Tana

kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen i F innmark 20. juni  2001  med hjemmel  i  forskrift av 28. juli  1989  nr. 749 om bruk av motorkjøretøy

på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10. juni  1977  nr.  82  om motorferdsel  i  utmark og vassdrag §

421. Endret  10juni 2004  nr.  1004,  8 sep 2005 nr. 1028.

§ 1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer  i  Deanu gielda  — Tana

kommune  i  forbindelse med transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Løypc  I: Sinna -Stuorra His

F ra enden av jordbruksvegen i Sirma,  etter  etablert traktorspor  vest  for høyde  245,  derfra nordover vest for høyde  370  på
Urroaivi, videre nordover vest for vatn  302  moh., over Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde  323, fram til elvemøtc

mellom Gurtrejohka og Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og nord- og no1dvestove1' parallelt med
Ga1pcjohl<a til Illis1appat, derfra mot  no1døst øst for høyde 357 på Maddcmusalas og mot nord  oven  Gaskalas til
kommunegrensa på Stuoua Illis.

Loypc  2: Galdujohka  — Saddumicllcvuovdi

Fra E6 ved Galdujol1ka(nord for Storfosscn camping),  etter  etablert  traktorspor  på vestsiden av Galdujohka, videre øst for

Garcujävri og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover til endepunktet  i
Saddumiellevuovdi.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  2000  kg.

Løypc  3: Masjok  — Spicrkuvårri

F ra vegcn i Masjokdalen langs traktorvegen sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spicrkuvårri.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  3000  kg.

Løypc  4: Austertana  ~  1 km sør for Boatka  i  Hanadalen

Fra vcgcnde i I-Ianadalen (Austertana) langs traktorspor til 1 km sør for Boatka.

Løypc  5:  Luftjokdalen  — Hanajåvri

Fra enden av jordbwksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajåvri (sørenden).

§  2. Løypene skal være merket og skiltet  i  terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den

slutter. Det er ikke tillatt  å  kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§  3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tida før 1. juli eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for

trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for  å  hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemannen
kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§  4. Denne forskrift trer  i  kraft straks.
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1 7 JUN 2019

 

SØKNAD OM  TILLATELSE  TIL  Å KJØRE  MED  MOTORKJØRETØY PÅ BARMARKI

TANA KOMMUNE  I  PERIODEN 01.07  — 31.10

Søker:  (SKISQD e,

Adresse:  Z  //0  U  &  Å'Q/ / g , 7—

Kjøretøy:  74 FV Antall turer:  ;

Tradisjonelle barmarkstraseer  (dispensasjonstraseer) som er  vedtatt  av kommunestyret:

For  kjøretøy ikke over  750 kg:

;(  4  Hillågurra  -  Doardna  -  Uvjalådnjå  — Åkkajåvri

11 Ålleknjarga  -  Savetjåvri  -  Savetvårri

F or  kjøretøy med delt  vektbegrensinger

2A Ved Åtejohka (Nils O. Antis ciend.) — Skruvaéohkka  -  Guhkesjévri under Miennavérri  -  over
Y  Miennavérri  -  Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 1C fra  Sirbmå) (1500  kg)

2B Ved Åtcjohka (Nils O. Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri  under  Miennavårri —vest
langsmed Lakåjohka  — til  elvesamløpcne  — Gieddeoaivvejohka  (  inntil  1500  kg) — fra Ladnafleldmå  -

Ladnajåvri  -  Njirranjévri(0ivo§/ Utløpet, inntil  3000  kg)

>< 7 Deanodat  /  Vestenana  -  Heargeéohkka  — Geassejévri inntil  1500  kg

For  kjøretøy uten vektbegrensinger

lA Sirbmå  — Njuorggånjåvri  -  Gunejåvri  — Lavnjusjohka
1B Sirbmå  — Njuorggånjåvri  — Mieunajåvri

X  6  Linkstasjoncn på  Måskevårri -Giezzi

9  Rv 890 ved Stjemevann  -  Kommuncgrensen mot Vadsø

Beskrivelse  av  eventuell annen  kjøretrasé som det  søkes  om  tillatelse  til  å kjøre langs. Kart  må  vedlegges:

Begrunnelse  for  søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må  vedlegges.

.,,

Sted:  / Dato:  /é/é '  /9

Underskrift:
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BARMARKSLØYPER  i  TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE I  TIDEN 01.07  -  31.10

Forskrift  om bruk av motorkjøretøy på barmark langs  traktorvcgcr/tmdisjoncllc  fcrdsclsårcr  i  Deanu gielda  — Tana
kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 20. juni 2001 med hjemmel i forskrift av 28. juli  1989  nr. 749 om bruk av motorkjøretøy

på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag §
421. Endrct luni  2004  nr. 1004, 8 sep 2005 nr. 1028.

§  1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonellc ferdselsårer i Deanu gielda -Tana

kommune  i  forbindelse med transport til hytter og i forbindelsc med jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Løypc 1:  Sirma — Stuorra  [118

Fra ena av jordbruksvegen i Sirma, etter etablert traktorspor vest for høyde 245, derfra nordover vest for høyde 370 på

Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., over Njoaskcoaivi og nordøstover vest for høyde 323, fram til elvemøte
mellom Gurtrejohka og Dcavkehanjohka. Derli'a over elva østover over Garpejohka og nord— og nordvestover parallelt med

Gaipcjohka til lllisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til

kommunegrensa på Stuorra Illis.

Løp 2: Galdujohka -Saddumicllcvuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert traktorspor på vestsiden av Galdujohka, videre øst for

Garcujåvri og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover til endepunktet  i
Saddumiellevuovdi.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 2000 kg.

Løypc 3:  Masjok  — Spicrkuvårri

Fra vegen i Masjokdalen langs traktorvegen sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårri.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 3000 kg.

Løype 4: Austertana  -  1  km sør for Boatka  i Hanadalcn

Fra vegende i Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til 1 km sør for Boatka.

Løypc 5:  Luftjokdalcn — Hanajåvri

Fra enden av jordbruksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajåvri (sørenden).

§ 2. Løypene skal være merket og skiltet i terrenget på en  slik  måte at det klart går fram hvor løypctraseen går og hvor den

slutter. Det er ikke tillatt  å  kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§ 3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tida før 1. juli eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for

trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for  å  hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemaimen

kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§ 4. Denne forskrift trer i kraft straks.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: TMIMYQ Registrert dato:28.05.2019 19:18:13

Søker(e)

Søker

Fornavn

Leif Arne
Etternavn

Wahl
Adresse

Fjordvegen 2
Postnr

9990
Poststed

BÅTSFJORD
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2019

Kjøretøy

ZZ 2571
Antall turer

3
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 
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D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Jeg søker dispensasjon for å frakte bagasje/utstyr i forbindelse med tradisjonell utmarkshøsting, jakt og fiske

Barmarkstraseer

D 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

D 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

D 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

D 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

D 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: BIQ42U Registrert dato:29.05.2019 11:05:40

Søker(e)

Søker

Fornavn

Hans mikal
Etternavn

Johnsen
Adresse

Roavvegeaidnu 5
Postnr

9845
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Bernt Ove Johnsen Roavvegeaidnu 5 9845 Tana
Laila Synøve Johnsen Roavvegeaidnu 5 9845 Tana

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2022

Kjøretøy

Atv
Antall turer

15
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 
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C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Transort av bagasje og utstyr i forbindelse med bærplukking, fiske og jakt

Barmarkstraseer

D 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

D 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

D 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

D 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: P4ITW8 Registrert dato:29.05.2019 16:26:11

Søker(e)

Søker

Fornavn

Ingunn
Etternavn

Foslund 
Adresse

Garggogeasgeaidnu 154
Postnr

9845
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 01.11.2019

Kjøretøy

ATV
Antall turer

4 turer PR. År i 5 år
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 
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D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Skal drive fiske, fangst, bærplukking

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

D 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: RS6HT5 Registrert dato:29.05.2019 16:33:36

Søker(e)

Søker

Fornavn

Jon Are
Etternavn

Erikstad
Adresse

Garggogeasgeaidnu 154
Postnr

9845
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 01.11.2019

Kjøretøy

ATV
Antall turer

4turer PR år i 5 år
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 
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D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Jeg skal drive fiske, fangst og bærsanking

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

D 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: KAGDPR Registrert dato:31.05.2019 11:30:14

Søker(e)

Søker

Fornavn

eivind
Etternavn

måsø
Adresse

postboks 251
Postnr

9735
Poststed

KARASJOK
Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

niklas måsø postboks 251 9735 karasjok

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 30.09.2019

Kjøretøy

utv
Antall turer

5
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 
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C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

fiske,multeplukking

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 2VMQVI Registrert dato:02.06.2019 15:28:49

Søker(e)

Søker

Fornavn

Sofie Saua
Etternavn

Ravna
Adresse

Tanafjordveien 222
Postnr

9845
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 30.09.2022

Kjøretøy

ATV
Antall turer

8
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 
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D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Frakt av utstur ved fiske, bærplukking..

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

D 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: Q8HPJP Registrert dato:03.06.2019 07:00:25

Søker(e)

Søker

Fornavn

Mette

Etternavn

Beddari

Adresse

Alleknjarg

Postnr

9845

Poststed

TANA

Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning

Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2023

Kjøretøy

ATV

Antall turer

25
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Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

det søkes disp for transport av utstyr i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking. det søkes om 10 turer pr år

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

D 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 

1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 
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C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

39



% MOTTATT

U 3  JUN 2019
&...—J
w

'—-—/

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ BARMARK  I

TANA KOMMUNE  I  PERIODEN 01.07  — 31.10  20 (  «( .- 2 a  Z y

Søker: ?z’KI-fl/A /Z [/1  r  (  '!

Adresse: (— Å/Å/f/E JLf'c— ' r  0 OR??? WM”

Kjøretøy: (/ Antall turer: [:'( [(,/L

Tradisjonelle bcrmarkstnseer (dispensasjonsu'aseer) som er vedtatt av kommunstyret:

For kjøretøy ikke  over  750 kg:

4Hi'llågum—Doardna-Uvjalådnjå-Åkkajåvn'
11 Alleknjarga -  Savetjåvri - Savetvån'i

For kjøretøy med delt vektbegrensinger

2A Ved Åtejohka (Nils O.  Antis  eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkæjåvri under  Miennavårri -over
Miennavårri-Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 1C fm Sirbmå) (1500 kg)
213 Ved Aæjohka  (Nils  0. Antis eiend.) -  Skruvaéohkka - Guhkæjåvri under Miennavån'i —vest
langsmed Lakåjohkn — til elvaamløpene  — Gieddeoaivvejohka( inntil 1500 kg) - fia Ladnafieldmé -
Ladnajévfi - Njinanjévfi(0ivo§/ Utløpet, inntil 3000 kg)

X 7 Deanodat/ Vætertana -  Heargeöohkka- Geessejåvri inntil 1500 kg

mam ="- egr‘ .  . ger

IA Sm '  i'æånjåvri — Gurtejåvri — Lavnjusjohka13 sm  -  Niuorggénjawi _ Mi jam
X 6Linkstasj0nm på".! i  ._Gmimi

9 Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot  Vadsø

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det  søkes  om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges:

Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

fam; rm 1  pc/ uff 7 m  '/m pr/le; Beta I’wm‘w, 344/

Sted: 74U4 Dato: 2V1; »[9

Underskrift:
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%  MOTTATT

03 JUN 2019

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ BARMARK  I

TANA KO J I PERIOIDEN 01.07 —- 31.10

Søker: (År »» "  WW 9  «»

Adresse: < '  $70 U  *.

Kjøretøy: /\’ Antall lurer: /

Tradisjonelle barmarkstnseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke over 750 kg:

4  mmguna- Doardna - Uvjalådnjå- Åkkajåvd
ll Alleknjarga  -  Savetjåvri - Savetvårri

For kjøretøy med delt vektbegrensinger

2A Ved Åtejohka  (Nils  O. Amis eiend.) - Skruvaéohkka  -  Guhkæjåvri  under  Miennavårri -  over

Mennavårri  — Gieddeoaiwejohka (til åpen  trase lC fm Sirbmå) (1500  kg)
2B Ved Atejohka  (Nils  O.  Antis eiend.) - Skruvaéohldca - Guhkæjåvri under Miennæ'a'm' —vest
langsmed Lakäjohka — til ehmbpene — Gieddeoaiwejohka ( inntil  1500  kg) — fm Ladnafieldmå -

Ladnnjåvri  -  NjinanjåeOivoä/ Utløpet, inntil 3000 kg)
Y 7  Danoda: /  Varenna  -  Heargeéohkka— Gæssejåvri inntil 1500 kg

Forwiuäåvaäieérensinger

IA Sirbmå  — Njuorgga'njåvri-Guræjåvri — Lavnjusjohka
1B Sirbmå  -  Njuorggn'njåvri — Miennajåvri

>? 6 Linkstasjonen påMa'skevån-i -  Giezzi
9 Rv 890 ved Stjemevann - Kommunegrensa mot  Vadsø

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det  søkes  om tillatelse til å  kjøre  langs. Kart må vedlegges:

Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

— . —  P  Mf/z
fiwuflax-w AV u  fffc/fz #0 Am oC 5M 6

Sted:  . I Data: 252 f” fla/fl/

.- .w.p.4_w.‘m.
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%  MOTTATT—

03 JUN 2019

SØKNAD OM TILLATELSE TIL  Å  KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ BARMARK I
TANA KOMMUNE I PERIODEN 01.07  -  31.10

sum L/L' ' I  "". lfigisg V__

Admin: 7~ €14 30 , 67300WM,)”

Kilmy: Antall turer: /

Tndhjonollo  barmlrlutrueer (dilpennsjonstlueer) som er vedtatt av kommunestyret:

For "'My ikka over 750 kg:

4 Himum- Domina -Uvjnudnjå- Åkknjåvri
u  Auduuuga-Snvqjåvn' .  Suvetvårri

For kjøretøy med delt vektbegreminger

2A Ved Åtejohh  (Nils  O. Anti:  eiend.) -Slauvaéohkkn  -  Guhkæjåvri under Miennavåni  -  over

Mieumvh-ri -Gieddeoaivvejohh(til  åpen true lC fn Sirbmå)(1500 kg)

28 Ved Åtejohh (Nik 0. Anti:  ciencL) - Skruvabohkka-Guhkæjåvn' under Micnnn-irri west
llnpned djohh  — til elveumløpene -Gieddeoaiwcjohk” inntil  1500  kg) -— fra  Ladnafieldmå -
Lndnqitvri -  NiinmjåeOivoi/  Utløpet, inntil 3000 kg)

%  7 Dennodxt / Vamma  .  Hmm  — Gassejivri inntil 1500 kg

Form?» uæfädfibwdngor

IA Sh'bmi  — Njuomginjåvri — Gumjivri  — Lavnjusjohkn

IB  Sirm -  Njuotwqitvri  — Mimjfivfi

Y  6 Linkstujoom  pitevini-Giezzi
9  Rv 890 ved  Stjemevann  -  Kommunegrensa mot Vadsø

Bakrlvelu  av eventuell annen  kjaretrue' som det uka om tillatelse til  å kjøre Imp. Kurt  ml vedlegga:

Begrunnelu for ukmden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen mi vedlegga.

”/ "— -— ,',( ', grimy MSW dc(Mwfim c-Stcdf/Loflrafi ., $1M?

Sud:  t  1r“; Dato:»zyzf'ØZØ/Ø/
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ä  MOTTATTN

na JUN 2019

SØKNAD OM TILLATELSE TIL  Å  KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ BARMARK I
TANA KOMMUNE I PERIODEN 01.07  — 31.10

9
Søker: , .  '— ' ' *”

Adresse:  *  "' ‘ ' *r P ' .  Q  u TANA

Kjøretøy: — Antall turer:

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke over 750 kg:

>< 4  Hillågurra -Doardna  -  Uvjalådnjå  -  Åkkajåvri

ll Ålleknjarga  -  Savetjåvn' -  Savetvåm'

F or kjøretøy med delt vektbegrensinger

-  2A Ved Åtejohka  (Nils  O.  Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri under Miennavårri -over
>< Miennavårri  -  Gieddeoaivvejohka (til åpen trase lC fra Sirbmä) (1500  kg)

_ ZB Ved Åtejohka  (Nils  O.  Antis  eiend.) -Skruvaöohkka -Guhkesjåvri under Miennavårri —vest
X  langsmed Lakéjohka — til elvesamløpene  — Gieddeoaivvcjohka  ( inntil 1500  kg) — fra Ladnafleldmå  -

Ladnajåvri -Njirranjévri(0ivo§/  Utløpet, inntil  3000  kg)
>< 7 Deanodat /  Vestertana  -  Heargeéohkka — Geassejåvri  inntil 1500  kg

For kjøretøy uten vektbegrensinger

">< lA Sirbmå -Njuorggånjåvri -Gunejåvri  — Lavnjusjohka
>< 1B Sirbmå  — Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

><- 6 Linkstasjonen på Måskevårri  -  Giezzi
9 Rv 890 ved Stjemevann  -  Kommunegrensen mot  Vadsø

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges:

Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

TWSPM‘: L  %nnzléa med «Cage; 0?) bw— '
DMM» 32W 0Q§p€r§p§36h 43;? q  ”-

Sted: __ ' Dato:  (3Z5- {9

Underskrift:
.

Flaa
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BARMARKSLØYPER i  TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE l TIDEN  01.07  -  31.10

F  orskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer  i  Deanu gielda  -  Tana

kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 20. juni 2001 med hjemmel i forskrift av 28. juli 1989 nr. 749 om bruk av motorkjøretøy
på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag §
43. Endret luni 2004 nr. 1004, 8 sep 2005 nr. 1028.

§  1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer i Deanu gielda  -  Tana

kommune i forbindelse med transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Løype 1: Sirma  -  Stuorra Ilis

F ra enden av jordbruksvegen i Sirma, etter etablert traktorspor vest for høyde 245, derfra nordover vest for høyde 370 på

Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., over Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde 323, fram til elvemøte
mellom Gurtrejohka og Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og nord- og nordvestover parallelt med
Garpejohka til lllisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til
kommunegrensa på Stuorra Illis.

Løype 2: Galdujohka  -  Saddumiellevuovdi

F ra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert traktorspor på vestsiden av Galdujohka, videre øst for

Garcujåvri og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover til endepunktet i

Saddumiellevuovdi.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 2000 kg.

Løype 3: Masjok -Spierkuvårri

F ra vegen i Masjokdalen langs traktorvegen sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårri.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 3000 kg.

Løype 4: Austertana -1  km sør for Boatka  i Hanadalen

Fra vegende i Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til  1  km sør for Boatka.

Løype 5:  Luftjokdalen  -  Hanajåvri

Fra enden av jordbruksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Smorra Hanajåvri (sørenden).

§  2. Løypene skal være merket og skiltet i terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den
slutter. Det er ikke tillatt å kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§  3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tida før 1. juli eller etter 31. oktober. F ylkesmannen kan stenge løypene for
trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemannen
kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§ 4. Denne forskrift trer i kraft straks.
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ä  MOTTATT
03 JUN 2019

SØKNAD  OM  TILLATELSE  TIL Å  KJØRE  MED  MOTORKJØRETØY  PÅ  BARMARK  I
TANA KOMMUNE  I  PERIODEN 01.07  — 31.10

Saker: §Té/ M  (WM; LVéVLg-W

Adresse:  log ’1 0 å  / (??C/S TA CVA

Kjøretøy: A  '7 ‘1 Antall turer: S

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er  vedtatt  av  kommunestyret:

For  kjøretøy ikke over  750 kg:

V  4  Hillégurra  — Doardna  -  Uvjalådnjå  -  Åkkajåvri
ll Ålleknjarga  -  Savetjävri -  Savetvärri

For  kjøretøy med  delt vektbegrensinger

2A Ved Åtejohka (Nils O. Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjévri under Miennavérri  -  over
Miennavérri  -  Gieddeoaivvejohka (til åpen trase lC fra  Sirbmå) (1500  kg)

2B Ved Åtejohka (Nils O. Antis eiend.) -Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri  under  Miennavårri —vest
\j langsmed  Lakéjohka  — til  elvesamløpene  — Gieddeoaivvejohka  ( inntil  1500  kg) —  fra  Ladnafleldmå  —

Ladnajåvri -Njirranjévri(0ivo§/ Utløpet, inntil  3000  kg)

V  7  Deanodat / Vestertana  -  Heargeéohkka — Geassejévri inntil 1500 kg

For  kjøretøy uten vektbegrensinger

\/ 1A Sirbmé  -  Njuorggånjåvri -Gurtejåvri  — Lavnjusjohka

1B  Sirbmå  -  Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

'x/  6  Linkstasjonen på  Måskevårri  -  Giezzi

9  Rv  890  ved Stjemevann  -  Kommunegrensen mot Vadsø

Beskrivelse  av  eventuell annen kjøretrasé  som det  søkes  om  tillatelse  til  å kjøre langs. Kart  må  vedlegges:

Begrunnelse  for  søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må  vedlegges.

'TQSP- {Fgw- JM/x/t‘tswg oa vgæxpaamH—ze,

Déf ssflés  Gm 013; r/mz q  gm

Sted: DétÅ/YNJ Dato:  ?  Ll/g'Zofq

Underskrift:
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BARMARKSLØYPER i TANA  KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE ITIDEN  01.07  -  31.10

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer  i  Deanu gielda  -  Tana

kommune, Finnmark.

Fastsatt av F ylkesmannen i F innmark  20.  juni  2001  med hjemmel i forskrift av 28. juli 1989 nr. 749 om bruk av motorkjøretøy

på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf.  lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag §
421. Endret luni 2004 nr. 1004, 8 sep 2005 nr. 1028.

§  1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer  i  Deanu gielda  -  Tana
kommune i forbindelse med transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Løype  1:  Sirma  -  Stuorra llis

Fra enden av jordbruksvegen i Sirma, etter etablert traktorspor vest for høyde  245, derfra nordover vest for høyde 370 på

Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., over Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde  323, fram til elvemøte

mellom Gurtrejohka og Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og nord- og nordvestover parallelt med

Garpejohka til Illisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til
kommunegrensa på Stuorra Illis.

Løype 2: Galdujohka  -  Saddumiellevuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert traktorspor på vestsiden av Galdujohka, videre øst for

Garcujåvri og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover til endepunktet i
Saddumiellevuovdi.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  2000  kg.

Løype 3: Masjok  -  Spierkuvårri

Fra vegen i Masjokdalen langs traktorvegen sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårri.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  3000  kg.

Løype 4: Austertana  -  1  km sør for Boatka  i Hanadalen

Fra vegende i Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til 1 km sør for Boatka.

Løype 5:  Luftjokdalen  -  Hanajévri

Fra enden av jordbruksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajåvri (sørenden).

§ 2. Løypene skal være merket og skiltet i terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den
slutter. Det er ikke tillatt å kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§  3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tida før 1. juli eller etter 31. oktober. F ylkesmannen kan stenge løypene for
trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og vegetasj on. Fylkemannen
kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§  4. Denne forskrift trer i kraft straks.
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g MOTTA'i'T

USJUN 2mg

SØKNAD  OM  TILLATELSE  TIL  Å KJØRE  MED  MOTORKJØRETØY PÅ BARMARK  I

TANA KOMMUNE  I  PERIODEN  01.07  — 31.10

Søker: "" - _

Adresse: '  - F l - SØ”?

Kjøretøy: / Antall turer:

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstrascer) som er  vedtatt  av  kommunestyret:

For  kjøretøy ikke over  750 kg:

4  Hillågurra  -  Doardna  — Uvjalédnjå  -  Åkkajåvri

11 Ålleknjarga -Savetjåvri -Savetvårri

F  or  kjøretøy med  delt vektbegrensinger

2A Ved Åtejohka (Nils O. Antis eiend.) -Skruvaöohkka  -  Guhkesjåvri  under  Miennavårri  -  over
>< Miennavårri  -  Gieddeoaiwejohka (til åpen trase lC fra Sirbmå) (1500 kg)

2B Ved Åtejohka (N ils O. Antis ciend.) -  Skmvaéohkka  -  Guhkesjåvri  under  Miennavåm' —vest
)< langsmed Lakåjohka  — til  elvcsamløpene  — Gieddeoaivvcjohka  (  inntil 1500 kg) — fra Ladnafleldmå -

Ladnajåvri  -  NjirranjåeOivoå/ Utløpet, inntil  3000 kg)

7  Deanodat  /  Vestertana  -  Heargeéohkka  — Geassejåvri inntil  1500 kg

For  kjøretøy uten vektbegrensinger

&  lA Sirbmå  -  Njuorggånjåvri  -  Gurtejåvri  — Lavnjusjohka

IB Sirbmå  — Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

6  Linkstasjonen på  Måskevårri  -  Giezzi

9  Rv 890 ved Stjemcvann  -  Kommunegrensen mot Vadsø

Beskrivelse  av  eventuell annen kjøretrasé  som det  søkes  om  tillatelse  til  å kjøre langs. Kart  må  vedlegges:

Begrunnelse  for  søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må  vedlegges.

w 0.7- m  M  MAW

Sted:  L5 mt- Dato:  24 ‘/'9

Underskrift:

MM»
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BARMARKSLØYPER  i  TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE ITIDEN  01.07 -31.10

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorvcgcr/tradisjonelle ferdselsårcr i Deanu gielda  — Tana
kommunc, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 20. juni  2001  med  hjcmmel  i  forskrifi  av 28.  juli 1989  nr. 749 om bruk av motorkjøretøy
på barmark langs tradisjonelle fcrdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10. juni  1977  nr. 82 om motorferdsel i  utmark  og vassdrag §
4a.  Endret 10juni 2004  nr.  1004, 8  sep 2005  nr.  1028.

§ 1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs  følgende  traktorveger/tradisjonelle,ferdselsårer i  Deanu  gielda -Tana
kommune  i forbindelse med transport til hytter og i forbindelsc  med jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Løypc 1: Sirma — Stuorra llis

F ra  enden  av jordbmksvegen i Sirma,  etter  etablert traktorspor vest for  høyde 245,  derfra nordover vest for  høyde  370 på
Urroaivi, videre nordover vest for  valn  302  moh.,  ovcr Njoaskeoaivi  og nordøstover vest for  høyde 323,  fram til elvemølc
mellom  Gurtrejohka og Deavkehanjohka. Derfra over elva østover ovcr Garpcjohka og nord- og nordvestover parallelt med
Gaipcjohka ti1 lllisrappat, derfra mot  nordøst  øst for  høyde  357 på Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til
komimmcgrensa på Sluorra Illis.

Løypc 2: Galdujohka  -  Saddumicllcvuovdi

F ra E6 ved Galdujohka  (nord  for  Storfossen  camping),  etter  etablert traktorspor på  vestsiden  av Galdujohka, videre øst for
Garcujåvri og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere  vestover til  endepunktet  i
Saddumicllevuovdi.

Løypen  er kun  åpen  for motorkjøretøy med totalvekt  under  2000  kg.

Løypc 3: Masjok  -  Spicrkuvårri

F ra  vegen  i Masjokdalen langs traktorvcgcn sørvestover over Spicrkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvarri.

Løypcn  er kun  åpen  for motorkjøretøy med totalvekt  under  3000  kg.

Løypc 4: Austertana  -  1 km sør for Boatka i Hanadalen

Fra  vcgcnde  i Hanadalcn (Austertana) langs traktorspor til 1 km sør for Boatka.

Loype  5: Luftjokdalen -Hanajåvri

Fra  enden  av jordbruksvei, Nordre Luftjok, følger  vestsiden  av Hanajohka til  elveutløpet  fra Stuorra Hanajåvri  (sørenden).

§ 2.  Løypene  skal være merket og skiltet i  terrenget  på en  slik måte  at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den
slutter.  Det er ikke tillatt  å  kjøre  utenfor  den fastsatte traseen.

§  3. Kjøring etter dcnnc  forskrift er ikke tillatt i tida før 1. juli eller  etter  31. oktober. Fylkesmannen kan  stenge løypene  for
trafikk  også  i andre tidsrom  dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemannen
kan  også åpne enkelte  løyper før 1. juli når  forholdene  tilsier  deltc, etter begrunnet  søknad fra  kommunen.

§  4.  Dcnne  forskrift trer i kraft straks.
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$ MOTire
"  3  JUN 2019

SØKNAD  OM  TILLATELSE  TIL  Å KJØRE  MED  MOTORKJØRETØY  PÅ  BARMARK  I
TANA KOMMUNE I PERIODEN 01.07  — 31.10

Søker: 17%  ' .  ”

Adresse: ' 9  '7. / C5? A776“:

Kjøretøy:  A' IV Antallturer:  L

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er  vedtatt  av  kommunestyret:

For  kjøretøy ikke over  750 kg:

4  Hillågurra  — Doardna  — Uvjalådnjå -Åkkajåvri

11 Ålleknjarga  -  Savetjåvri -Savetvårri

For  kjøretøy med  delt vektbegrcnsinger

2A Ved Åtejohka (Nils O. Antis ciend.) -Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri under Miennavårri -over
>4 Miennavérri  -  Gieddeoaiwejohka (til åpen trase lC fra Sirbmå) (1500 kg)

2B Ved Åtejohka (Nils O. Antis ciend.) -  Skruvaöohkka  -  Guhkesjåvri under Micnnavérri —vest

>L langsmed Lak§johka — til elvesamløpene  — Gieddeoaivvcjohka  (  inntil 1500 kg) — fra Ladnafieldmé  —
Ladnajévri  -  Njirranjévri(0ivo§/ Utløpet, inntil 3000 kg)

7 Deanodat  /  Vestertana  -  Heargeéohkka  — Geassejåvri inntil 1500 kg

1

For  kjøretøy uten vektbegrensinger

Y  1A Sirbmé  -  Njuorggånjåvri  -  Gurtejåvri  — Lavnjusjohka

'  113 Sirbrnå  -  Njuorggånjåvri -Miennajåvri
6  Linkstasjonen på Måskevårri  -  Giezzi

9  RV 890 ved Stjemevann  -  Kommunegrensen mot Vadsø

Beskrivelse  av  eventuell annen kjøretrasé  som det  søkes  om  tillatelse  til  å kjøre langs. Kart  må  vedlegges:

Begrunnelse  for  søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må vedlegges.

, , . \

4  h  :. C ," x .
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)

Sted: , Dato:  tgq/E ”g?

Underskrift:

» 3
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BARMARKSLØYPER  i  TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE  l  TIDEN  01.07  -  31.10

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorvcgcr/tradisjonelle ferdselsårcr  i  Deanu gielda  -  Tana
kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen i F innmark 20. juni 2001 med hjemmel  i  forskrifi av 28. juli 1989 nr. 749 om bruk av motorkjøretøy
på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel  i  utmark og vassdrag §
421. Endret 10juni  2004  nr. 1004, 8 sep 2005 nr. 1028.

§  1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende [raktorveger/tradisjonellc ferdselsårer  i  Deanu gielda  — Tana
kommune i forbindelsc med transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Løypc l: Sirma  -  Stuorra  1113

Fra enden av jordbruksvegen i Sinna, etter etablert traktorspor vest for høyde 245, derfra nordover vest for høyde 370 på
Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., over Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde 323, fram til elvemøte
mellom Gurtrejohka og Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og nord- og nordvestover parallelt med
Garpejohka til lllisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til
kommunegrensa på Sluorra Illis.

Løype 2: Galdujohka -Saddumiellcvuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert traktorspor på vestsiden av Galdujohka, videre øst for
Garcujåvri og sørvest for Fallenjoaskjävri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover til endepunktet i
Saddumiellevuovdi .

Løypcn er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 2000 kg.

Løypc 3: Masjok  — Spicrkuvårri

Fra vegen i Masjokdalcn langs tralztorvcgcn sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårri.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  3000  kg.

Løypc 4: Austertana  -  1  km sør for Boatka  i  Hanadalen

Fra vcgcnde  i  Hanadalcn (Austertana) langs traktorspor til  1  km sør for Boatka.

Løype 5:  Luftjokdalen  -  Hanajåvri

Fra enden av jordbwksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajåvri (sørenden).

§ 2. Løypene skal være merket og skiltet  i  terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den
slutter. Det er ikke tillatt å kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§  3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tida før 1. juli eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for
trafikk også  i  andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemannen
kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§  4. Denne forskrift trer i kraft straks.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: Y7ESQP Registrert dato:30.05.2019 20:43:05

Søker(e)

Søker

Fornavn

Sinikka
Etternavn

Kolstrøm
Adresse

Postboks 122
Postnr

9846
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2019

Kjøretøy

ATV
Antall turer

4
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 
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D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

I forbindelse med utmarkshøsting søker jeg dispensasjon for transport av bagasje/utstyr for kjøring etter 
løypetraseene, 1A, 1B, 2A og 2B.

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: TVS4Z5 Registrert dato:03.06.2019 11:58:21

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Frank Inge

Etternavn

Aslaksen

Adresse

Deanugeaidnu 2573

Postnr

9845

Poststed

TANA

Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning

Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2019

Kjøretøy

ATV
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Antall turer

4

Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med tradisjonell utmasrkshøsting, jakt, fiske og bærplukking

Barmarkstraseer

D 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 

1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 
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C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Vedlagt dokumentliste

Kart.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: TUXPT4 Registrert dato:06.06.2019 12:55:19

Søker(e)

Søker

Fornavn

KJELL MAGNE
Etternavn

RASMUS
Adresse

OALGEJOTBUOLBA 12
Postnr

9730
Poststed

KARASJOK
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 30.10.2019

Kjøretøy

ATV / UTV
Antall turer

3
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 
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D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

TRANSPORT AV UTSYR FISKING BERPLOKING NATURBASERT HØSTING

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: NTCEAT Registrert dato:06.06.2019 13:04:16

Søker(e)

Søker

Fornavn

ANN HELEN 
Etternavn

ANDRESEN
Adresse

RAIDENJARGA 57
Postnr

9730
Poststed

KARASJOK
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

03.06.2019 30.10.2019

Kjøretøy

ATV/UTV
Antall turer

3
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

61



D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

TRANSPORT AV UTSYER NATURBASERT HØSTING FISE BERPLOKING

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: MJBFZP Registrert dato:06.06.2019 13:08:42

Søker(e)

Søker

Fornavn

NILS OSVALD
Etternavn

ANTI
Adresse

BARTA
Postnr

9730
Poststed

KARASJOK
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 30.10.2019

Kjøretøy

ATV
Antall turer

3
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 
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D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

TRANSPORT AV UTSTYR FORBINELSE FISKING BERPLOKING NATURBASERT HØSTING

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

D 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: PWNPGK Registrert dato:06.06.2019 13:12:18

Søker(e)

Søker

Fornavn

GEIR 
Etternavn

ANDRESEN
Adresse

RAIDENJARGA 57
Postnr

9730
Poststed

KARASJOK
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 30.10.2019

Kjøretøy

ATV
Antall turer

3
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 
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D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

TRANSPORT UTSTYR NATURBASERT HØSTING BERPLOKING FISKE

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

D 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: QI7ANS Registrert dato:06.06.2019 13:17:03

Søker(e)

Søker

Fornavn

JOHN 
Etternavn

LAITI
Adresse

BARTA
Postnr

9730
Poststed

KARASJOK
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 30.10.2019

Kjøretøy

ATV
Antall turer

3
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 
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D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

TRANSPORT UTSYR NATUR  BASERTHØSTING FISKING BERPLOKING

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: H83KQA Registrert dato:06.06.2019 13:26:48

Søker(e)

Søker

Fornavn

RAVNA 
Etternavn

RASMUS
Adresse

BARTA
Postnr

9730
Poststed

KARASJOK
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 30.10.2019

Kjøretøy

ATV/UTV
Antall turer

3
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 
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C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

NATURBASERT HØSTING TRANSPORT AV UTSYR FISKING BERPLOKING

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

D 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: QYBRSS Registrert dato:06.06.2019 14:01:50

Søker(e)

Søker

Fornavn

OLE KRISTIAN
Etternavn

VARSI RASMUS
Adresse

IVVAR IVVAR GEAVLI 23
Postnr

9730
Poststed

KARASJOK
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 30.10.2019

Kjøretøy

ATV/UTV
Antall turer

3
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 
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D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

NATURBASERT HØSTING FISKING BEROLOKING  TRANSPORT AV UTSYR

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: UZV2F8 Registrert dato:06.06.2019 14:07:50

Søker(e)

Søker

Fornavn

MARIA 
Etternavn

VARSI RASMUS
Adresse

HOLMEN 86
Postnr

9518
Poststed

ALTA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 30.10.2019

Kjøretøy

ATV/UTV
Antall turer

3
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 
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D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

NATURBASERT HØSTING FISKE BEROLOKING TRANSPORT AV UTSYR

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: KD2WPX Registrert dato:06.06.2019 14:12:04

Søker(e)

Søker

Fornavn

VEGAR 
Etternavn

JAKOBSEN
Adresse

HOLMEN 
Postnr

9518
Poststed

ALTA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 30.10.2019

Kjøretøy

ATV/UTV
Antall turer

3
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 
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D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

TRANPORT AV UTSYR NATURBASERT HØSTING FISKE BERPLOKING

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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SØKNAD OM  TILLATELSE  TIL  Å  KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ BARMARKI
TANA KOMMUNE  I  PERIODEN 01.07 — 31.10

Søker:  LIN / CAMW

Adresse:  /MØ l7 (f;  ?

Kjøretøy:  TV I Antall turer:

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt  av  kommunestyret:

F  er  kjøretøy ikke over  750 kg:

>< 4  Hillågurra -Doardna -Uvjalådnjå -Åkkajåvri

&  11 Ålleknjarga -Savetjåvri —Savetvårri

For  kjøretøy med  delt vektbegrensinger

X  2A Ved Åtejohka (N ils O. Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri  under  Miennavårri  -  over

Miennavårri -Gieddeoaivvejohka (til  åpen trase 1C fra Sirbmå) (1500  kg)

ZB Ved Åtejohka (N ils O. Antis ciend.) — Skruvaéohkka  - Guhkesjåvri  under Miennavérri —vest
X  langsmed Lakåjohka  — til  elvesamløpene  — Gieddeoaivvejohka ( inntil 1500 kg) — fra Ladnafieldmé  -

Ladnajévri  -  Njirranjévri(0ivo§/ Utløpet, inntil  3000  kg)

X  7  Deanodat /Vestenana  -  Heargeéohkka — Geassejévri inntil  1500  kg

For  kjøretøy uten vektbegrensinger

X" lA Sirbmå -Njuorggånjåvri -Gurtejävri  — Lavnjusjohka

X  IB Sirbmå -Njuorggånjåvri  — Mieunajévri
X  6  Linkstasjonen på  Måskevårri -  Giezzi
X  9  RV 890 ved Stjemevann  -  Kommunegrensen mot Vadsø

Beskrivelse  av  eventuell annen kjøretrasé  som det  søkes  om  tillatelse  til å kjøre  langs. Kart  må  vedlegges:

Begrunnelse  for  søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må  vedlegges.

WNSFOU’ AV  UTSTYR )  FOKGM/Dasg W  MU, Fm“, BEKPLUWQM/A

/*

Sted: Dato: - - 7

Underskrift:

/
x
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BARMARKSLØYPER  i  TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE ITIDEN  01.07  -  31.10

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tmktorvcgcr/tradisjonellc ferdselsårer  i  Deanu gielda -Tana

kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen  i  F innmark 20. juni  2001  med hjemmel i forskrift av 28.  juli 1989  nr. 749 om bruk av motorkjøretøy

på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10. juni  1977  nr. 82 om motorferdsel  i  utmark og vassdrag §
421. Endret luni  2004  nr.  1004, 8 sep 2005  nr.  1028.

§ 1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonelle ferdselsåren" i  Deanu gielda  — Tana

kommune i forbindelse med transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Løype l:  Sirma  -  Stuorra Ilis

F ra enden av jordbmksvegen i Sirma, etter etablert traktorspor vest for høyde  245, derfra nordover vest for høyde  370  på

Urroaivi, videre nordover vest for vatn  302  moh., over Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde  323, fram til elvemøte

mellom Gurtrej olika og Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og nord- og nordvestover parallelt med

Garpejohka til Illisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til
kommunegrensa på Stuorra Illis.

Løype 2:  Galdujohka  -  Saddumiellcvuovdi .

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert traktorspor på vestsiden av Galdujohka, videre øst for
Garcujåvri og sørvest for Falleiijoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover til endepunktet i

Saddumiellevuovdi.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  2000  kg.

Løypc 3: Masjok  -  Spierkuvårri

Fra vegen i Masjokdalen langs traktorvegen sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårri.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  3000  kg.

Løype 4: Austertana  -  1  km sør for Boatka  i Hanadalen

Fm vegende  i  Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til  1  km sør for Boatka.

Løype 5: Luftjokdalen -Hanajåvri

Fra enden av jordbmksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajåvri (sørenden).

§  2. Løypene skal være merket og skiltet i tcrrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den

slutter. Det er ikke tillatt å kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§ 3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tida før 1. juli eller etter  31.  oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for
trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemannen

kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§  4. Denne forskrift trer i kraft straks.
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SØKNAD OM  TILLATELSE  TIL  Å  KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ BARMARKI
TANA KOMMUNE  I  PERIODEN 01.07  — 31.10

Søker:  r—T?“ {FL kk EQ \{BEN

Adresse:  BK'C1  l  U0 (Å UK 'KUK V\ 1

Kjøretøy: \l\/ Antall  turer:

Tradisjonelle  barmarkstraseer  (dispensasjonstraseer) som er  vedtatt  av  kommunestyret:

For  kjøretøy ikke  over  750 kg:

x/ 4  Hillégurra — Doardna  - Uvjalådnjå - Åkkajåvri

[>< 11 Ålleknjarga  — Savetjåvri  -  Savetvårri

F or  kjøretøy med  delt vektbegrensinger

2A Vcd Åtejohka (Nils O. Antis  eiend.) — Skruvaéohkka -Guhkcsjåvri  under  Miennavårri  -  over

><  Miennavårri -Gieddeoaiwejohka  (til  åpen  trase  1C fra  Sirbmå) (1500 kg)

2B Ved Åtejohka (Nils O. Antis ciend.) -  Skruvaéohkka  — Guhkesjåvri  under  Miennavåm' —vest
Å  langsmed  Lakåjohka  — til  elvesamløpcne  — Gieddeoaiwcjohka ( inntil 1500 kg) — fra Ladnafieldmé  —

Ladnajévri  -  Njirranjévri(0ivo§/  Utløpet, inntil  3000 kg)

)K  7  Deanodat  /  Vestertana  -  Heargeöohkka  — Geassejåvri inntil  1500 kg

For  kjøretøy uten vektbegrensinger

Å  lA  Sirbmå  -  Njuorggånjåvri -Gurtejåvri  — Lavnjusjohka

y  1B Sirbmé  -  Njuorggåujåvri  — Miennajåvri

>2 6  Linkstasjonen på  Måskevåm' -Giezzi
>< 9  RV 890 ved Stjemevann  -  Kommunegrensen mot Vadsø

Beskrivelse  av  eventuell annen kjøretrasé  som det søkes om tillatelse til  å  kjøre  langs. Kart  må  vedlegges:

Begrunnelse  for  søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må  vedlegges.

SQKLRT l  SMK a3) WKWWWÅ

Sted:  6  (?  "  (1 Dato: x  [q

1 AW A* Underskrift:f /
\
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BARMARKSLØYPER  i  TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE  l  TIDEN 01.07  -  31.10

F orslcrift om bruk av motorkjøretøy på barmark  langs  traktorvcgcr/tradisjoncllc fcrdsclsårcr i  Dcanu  gielda  -  Tana
kommunc, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen  i  F innmark 20. juni 2001 med hjemmel i forskrift av 28.  juli  1989 nr. 749 om bruk av motorkjøretøy
på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10.  juni  1977 nr. 82 cm motorferdsel  i  utmark og vassdrag §
4a. Endret 10juni 2004 m". 1004, 8 sep 2005 nr. 1028.

§  1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er  tillatt  langs følgende traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer  i  Deanu gielda —Tana
kommune i forbindelse med transport til hytter og i  forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Løypc I:  Sirma  -  Stuorra  His

F ra enden av jordbruksvegen  i  Sirma, etter etablert traktorspor vest for høyde 245, derfra nordover vest for høyde 370 på
Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., over Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde 323, fram til elvemøte
mellom  Gurtrejohka 0g Dcavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og nord— og nordvestover parallelt med
Garpejohka til Illisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på Maddcmusalas og mot nord over Gaskalas til
kommunegrensa på Stuorra Illis.

Løypc 2:  Galdujohka  -  Saddumicllcvuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert traktorspor på vestsiden av Galdujohka, videre øst for
Garcujåvri og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover til endepunktet  i
Saddumicllevuovdi.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 2000 kg.

Løypc 3: Masjok  — Spicrkuvårri

F ra vegen  i  Masjokdalen langs traktorvegen sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårri.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 3000 kg.

Løypc 4: Austertana  — 1 km sør for Boatkn  i  I-Innadalcn

Fra vegcnde  i  Hanadalen (Austertana) langs  traktorspor  til 1 km sør for Boatka.

Løypc 5:  Luftjokdalcn -  I—[anajåvri

Fra enden av jordbruksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajåvri (sørenden).

§ 2. Løypene skal være merket og skihet  i  terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den
slutter. Det er ikke  tillatt å  kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§  3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt  i  tida før 1.ju1i eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for
trafikk også  i  andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemanuen
kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§  4. Denne forskrift trer i kraft straks.
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL  Å  KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ

BARMARK I TANA KOMMUNE I PERIODEN 01.07  — 31.10

Søker: —Anja Ballovara Varsi—og Ronny Larsen

Utsi

Adresse:  _doaresdievva 52 9730

Ka rasjok

Kjøretøy: _ATV LE6202 Antall turer: _3

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke over 500 kg:

:] 2A Ved  Åtejohka  (N ils O.  Antis  eiend.) -  Skruvaöohkka -Guhkesjåvri  under  Miennavårri -over  Miennavårri -

Gieddeoaivvejohka  (til åpen trase  lC fra  Sirbmå)

[:l 2B Ved  Åitejohka (Nils  O.  Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri  under  Miennavårri - vest  langsmed

Lakéjohka -til elvesamløpene -Gieddeoaivvejohka  -  Lådnajåvri -Njirranjåvri  (  Oivoä  /  Utløpet  )

l:] 4 Hillågurra -Doardna -Uvjalådnjä  -  Åkkajävri

l:] 7 Deanodat /Vestertana -Heargeöohkka  — Geassejävri

l: l  1 Ålleknjarga -Savetjåvri  -  Savetvärri

For kjøretøy uten vektbegrensinger

X  IA  Sirbmå  -  Njuorggänjåvri  -  Gurtejåvri  —  Lavnjusjohka

lB  Sirbmé  -  Njuorggénjévri — Miennajåvri

[:l 6 Linkstasjonen  på Måskevårri -  Giezzi

[:l 9  Rv 890 ved Stjemevann -Kommunegrensen  mot  Vadsø

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det  søkes  om tillatelse til  å  kjøre  langs. Kart må vedlegges:

Må fylles ut! Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

_Transport  av  utstyr. Leir  og fiskeutstyr  i  forbindelse  med  fisketur  og

bærplukking.
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Sted: _Karasjok Dato:  04.06.19

Underskrift:

%BCK K?) VC?  A  §§<

BARMARKSLØYPER i  TANA  KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE l TIDEN  01.07  -  31.10

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer  i  Deanu

gielda  -  Tana kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 20.  juni  2001  med hjemmel i forskrift av 28. juli  1989  nr. 749 om bruk av

motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av  10.  juni  1977 nr. 82 om

motorferdsel  i  utmark og vassdrag § 4a. Endret 10 juni 2004 nr. 1004, 8 sep 2005  nr.  1028.

§  1.  Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer  i  Deanu

gielda  -  Tana kommune  i  forbindelse med transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og

bærsanking:

Løype  1:  Sirma -Stuorra Ilis

F ra enden av jordbruksvegen i Sirma, etter etablert traktorspor  vest  for høyde  245, derfra nordover vest for

høyde 370 på Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., over Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde

323, fram til elvemøte mellom Gurtrejohka og Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og

nord- og nordvestover parallelt med Garpejohka til Illisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på

Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til kommunegrensa på Stuorra Illis.

Løype 2: Galdujohka  -  Saddumiellevuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert traktorspor på vestsiden av Galdujohka,

videre øst for Garcujåvri og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover

til endepunktet i Saddumiellevuovdi.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  2000  kg.

Løype 3: Masjok  -  Spierkuvårri

Fra vegen  i  Masjokdalen langs traktorvegen sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårri.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  3000  kg.

Løype 4: Austertana  - 1  km sør for Boatka  i  Hanadalen

Fra vegende i Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til  1  km sør for Boatka.

Løype 5: Luftjokdalen -Hanajåvri

Fra enden av jordbmksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajävri

(sørenden).

§  2. Løypene skal være merket og skiltet  i  terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og

hvor den slutter. Det er ikke tillatt å kjøre utenfor den fastsatte traseen.
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§  3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt  i  tida før 1. juli eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stenge

løypene for trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og
vegetasjon. Fylkemannen kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet
søknad fra kommunen.

§  4. Denne forskrift trer  i  kraft straks.
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$ MOTTA‘TT

o 7 JUN 2019

 

SØKNAD OM  TILLATELSE  TIL  Å KJØRE  MED MOTORKJØRETØY PÅ BARMARKI

TANA KOMMUNE  I  PERIODEN 01.07 — 31.10

Søker:  ODxDl/A  R R$, \jf;  M

Adresse: f/MV r qäqé  [AMA-

Kjøretøy:  P47,“ Antall turer:

Tradisjonelle barmarkstraseer  (dispensasjonstraseer) som er vedtatt  av  kommunestyret:

F or  kjøretøy ikke  over 750 kg:

4  Hillégurra  -  Doardna  -  Uvjalédnjé  -  Åkkajåvri

11 Alleknjarga  -  Savetjévri  -  Savetvérri

For  kjøretøy med  delt vektbegrensinger

2A Ved Åtejohka (Nils O. Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri under Miennavån'i  -  over

Miennavårri -Gieddeoaiwejohka  (til  åpen  trase 1C fra Sirbmå) (1500 kg)

ZB Ved Åtejohka (N ils O. Antis ciend.) — Skruvaéohkka  -  Guhkcsjåvri under Miennavåm' —vest
langsmed Lakåjohka —- til elvesamløpcne  — Gieddeoaiwejohka  (  inntil 1500 kg) — fra Ladnafieldmé  -
Ladnajévri  -  Njirranjévri(0ivo§/  Utløpet, inntil  3000 kg)

,X 7 Deanodat  /  Vestertana  -  Heargeéohkka — Geassejåvri  inntil  1500 kg

For  kjøretøy uten vektbegrensinger

1A Sirbmå  — Njuorggånjåvri  -  Gurtejåvri  — Lavnjusjohka

IB Sirbmå —Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

6  Linkstasjonen på Måskevårri -Giezzi

9  RV 890 ved Stjemevann  -  Kommunegrensen mot Vadsø

Beskrivelse  av  eventuell annen kjøretrasé  som det  søkes  om  tillatelse  til  å  kjøre  langs. Kart  må  vedlegges:

Begrunnelse  for  søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må vedlegges.

7/5/65

Sted: 7  U4 Dato:  ? ”  Mil?

Underskrift:

&ww »

84



BARMARKSLØYPER i TANA KOMMUNE SOM ER ÅPNE  l  TIDEN  01.07  -  31.10

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorvcgcrltradisjoncllc fcrdsclsårcr  i  Deanu gielda  — Tana
kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 20.  juni  2001  med  hjemmel  i  forskrift av 28. juli  1989  nr. 749 om bmk av motorkjøretøy
på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10. juni 1977  nr. 82 om motorferdsel i  utmark og vassdrag §
4a. Endret 10  juni 2004  nr.  1004, 8  sep 2005  nr.  1028.

§  1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonelle ferdselsåreri Deanu gielda  -  Tana
kommune i  forbindelse med transport til hytter og i  forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Laypc 1:  Sirma  -  Stuorra His

Fra enden av jordbruksvegen  i Sirma, etter ctablert  traktorspor vest for  høyde 245,  derfra nordover vest for  høyde 370  på
Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302  moh.,  ovcr Njoaskeoaivi og nordøstover vest for  høyde 323,  fram til elvemøte
mellom  Gurtrejohka og Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og nord— og nordvestover parallelt med
Galpejohka til  111israppat,  derfra mot nordøst øst for  høyde  357 på Maddemusalas og mot nord over  Gaskalas  til
kommunegrensa på Stuorra  Illis.

Løypc  2: Galdujohka  -  Saddumiellcvuovdi

Fra E6 ved  Galdujohka  (nord  for Storfossen  camping),  etter etablert traktorspor på vestsiden av Galdujohka, videre øst for
Garcujavri og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover til endepunktet  i
Saddumiellcvuovdi.

Løypen  er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  2000  kg.

Løype  3: Masjok  — Spicrkuvårri

Fra vegen  i  Masjokdalen langs traktorvegen sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårri.

Løypen  er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  3000  kg.

Løypc  4: Austertana  — 1  km sør for Boatka  i  Hanadalcn

Fra vegende  i  Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til  1  km sør for Boatka.

Løype  5:  Luftjokdalen  — Hanajåvri

Fra enden av jordbruksvei, Nordre  Lufijok,  følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajåvri (sørenden).

§  2. Løypene skal være merket og skiltet  i  terrenget på en slik  måte  at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den
slutter. Det er ikke tillatt  å  kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§  3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt  i  tida før  1. juli e11er  etter  31.  oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for
trafikk også  i  andre tidsrom dersom dette anses  nødvendig for  å  hindre  unødig Slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemannen
kan også åpne enkelte løyper før  1.  juli  når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra  kommunen.

§  4. Denne forskrift trer  i  kraft straks.
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%  MOTTATT

u 7 JUN 2019

 

SØKNAD OM  TILLATELSE  TIL  Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ BARMARKI
TANA KOMMUNE  I  PERIODEN 01.07 — 31.10

Søker:  æg ”61” O(QLM '

Adresse:  H  OMS C&W‘JWJE {Z 173,00 L/ä GILDL

Kjøretøy: ATV Antall turer: IQ '

Tradisjonelle barmarkstraseer  (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For  kjøretøy ikke over  750 kg:

4  Hillégurra  -  Doardna  -  Uvjalédnjé  -  Åkkajåvri

11 Alleknjarga  -  Savetjévri  -  Savetvérri

For  kjøretøy med  delt vektbegrensinger

2A Ved Åtejohka (Nils O. Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri  under Miennavårri  -  over

Miennavårri  -  Gieddeoaiwejohka (til  åpen  trase  1C  fra  Sirbmå) (1500  kg)

2B Ved Åtcjohka (Nils O. Antis eiend.) -Skruvaéohkka  — Guhkesjåvri  under  Miennavåm' —vest
langsmed  Lakåjohka  — til  elvcsamløpene  — Gieddeoaiwejohka  (  inntil  1500  kg) — fra  Ladnafleldmå -
Ladnajåvri  -  Njirranjévri(0ivo§/ Utløpet, inntil  3000  kg)

%  7  Deanodat  /  Vestertana  -  Heargeéohkka  — Geassejévri inntil  1500  kg

For  kjøretøy uten vektbegrensinger

1A Sirbmå  -  Njuorggånjåvri  -  Gurtejåvri  — Lavnjusjohka

IB  Sirbmå - Njuorggånjåvri  — Miennajévri

6  Linkstasjonen på  Måskevårri -  Giezzi

9  Rv  890  ved Stjemevann  -  Kommuncgrensen mot Vadsø

Beskrivelse  av  eventuell annen kjøretrasé  som det søkes om tillatelse til  å  kjøre  langs. Kart  må  vedlegges:

Begrunnelse  for  søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må  vedlegges.

tak

Sted:  KW Dato:  ?f/Ø ”ZU f9

Underskrift:
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BARMARKSLØYPER  i  TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE  I  TIDEN  01.07  -  31.10

Forskrift  om  bruk  av motorkjøretøy på barmark langs  traktorvcgcr/tradisjonellc  ferdselsåren" i  Deanu gielda  ~  Tana
kommunc, F  innmark.

Fastsatt av Fylkesmanncn  i  Finnmark 20.  juni  2001 med hjemmel i forskrift av 28. juli 1989 nr. 749 om bruk av motorkjøretøy
på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10.  juni  1977 nr. 82 om motorferdscl  i  utmark og vassdrag §
4a. Endret  luni  2004 nr. 1004, 8 sep 2005 nr. 1028.

§  1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjoncilc fcrdscisårer  i  Deanu gielda  -  Tana
kommune  i  forbindelse med transport til hytter og i  forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsankiug:

Løypc  I:  Sirma  — Stuorra Ilis

F ra enden av jordbruksvegen i Sirma, etter etablert traktorspor vest for høyde 245, derfra nordover vest for høyde 370 på
Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., over Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde 323, fram til elvemøte
mellom Gurtrejohka og Dcavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpcjohka og nord- og nordvestover parallelt med
Garpcjohka til lllisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på Maddcmusalas og mot nord over Gaskalas til
kommunegrensa på Stuorra  Iliis.

Løype 2: Galdujohka  -  Saddumicllevuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen  camping),  etter etablert traktorspor på vestsiden av Galdujohka, videre øst for
Garcujävri og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover til endepunktet  i
Saddumiellevuovdi.

Løypcn  er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  2000  kg.

Løypc  3:  Masjok  ~  Spicrkuvårri

Fra vegen  i  Masjokdalcu langs traktorvegcn sørvestover over Spicrkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårri.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 3000 kg.

Løype 4: Austertana  -  1  km sør for Boatka  i  Hunndalen

Fra vegcnde  i  I-Ianadalen (Austertana) langs traktorspor til 1 km sør for  Boatka.

Lnype  5:  Luftjokdalen  — Hanajåvri

Fra enden av jordbruksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajåvri (sørenden).

§  2. Løypene skal være merket og skiltet  i  terrenget på en  slik  måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den
slutter. Det er ikke  tillatt å  kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§  3. Kjøring etter denne forskrift er ikke  tillatt i  tida før l. juli eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for
trafikk også  i  andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for  å  hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemannen
kan også åpne enkelte løyper før 1.  juli  når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§  4. Denne forskrift trer i kraft straks.
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ
BARMARK  l  TANA KOMMUNE I PERIODEN 01.07  — 31.10

sum "115- AN' l  ‘- ' Qana EN

Adresse: AXØL GMTÅDQKNCxE/XJ Qi) 1051"!  .MOGQEIN'A

!.—

Kjøretoy: ". Antall turer:

Tradisjonelle barmarlutraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjoretoy ikke  over 500 kg:

ZA Ved  Åtcjohka (Nils  O.  Amis cicnd.)  - Skruvaéohkka -  Guhkesjéwi  under  Miennzmirri  — over  Miennavz'lrli  -

Gicddeoaivvqiohka  nil åpen trase lC fra  Sirbmé)

[I

m  ZB Ved Åitejohka  (Nils  O Amis eiend.) -Skmvacohkka  -  Guhkesjäx-n' under  Micnnavzirri  -  vest  langsmed
Lakåjohkn  -  lil  clvcsamlopene  — Gieddeoaiu'qiohka  -  idnajåwi  -  Niirram'évri ( OivoS /Utløpet ')

4  Hillågtm'a  -  Dom'dna-Uvjalädnjai -Akkajz'nn'

7  Dcanndat/Vcslcrtana - Ileargcéohkka  — Gcasscjévri

l  l  Alleknjm'ga  -  Sax'etjävn' -Suvclvén'i

For kjøretøy uten vektbegrensin ger

lA  Sirbmä  -  Niuurggiinjévri  -  Gurtcjåvri  — aniusjohka

1B  Sirbmzi  -  Niuorggénjz‘lvri  — Micnnajém'

6 Linkslasjonen  pa  Mäskcvårri -Giczzi

9 Rv 890 ved Stjemevann -Kommunegrensa  mot  Vaas”

DIES QUE]

Beskrivelse  av eventuell annen kjoretrnsé som det søkes om tillatelse til å  kjøre  langs. Kart mil vedlegges:

Må fylles ut! Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

Aki” U T T 1910 JAKT (HAZE 66.

)

Sted: t' '  [  L'- Dam:  (  (Å [0

Underskrift: Z22:
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aA'RMARKsLavPER-i TANA Ko‘MmuNE'soM ER APNE [TIDEN 61.01 41.10

- Fo'n'slp'ift om  'br'uk  111'rhoto'rkjør'etøy'päliafmarklangs' traktorVeg'er/tfådisjonélle' fe rdselslåmr' 1 Deanu
gi'eMa— Tarm  käniniune Finnmark  "

Fastsatt a'v Fylkesnmnncn-i 'l7i1'11'1n'1111'k 20.  juni 2001  m‘ed hjemmel i forskrift  n'v 28.  juli 1.989 m'; 749 om  Bruk m"
mot'orkjøfdtqy Pi ba'minrk iam'gsftr'ådisjpnelle ferds'e'lsåre'r, Finnmark, jf. lov sv 1.0.jl'111i 19771111 .82'01'11
motorfci‘déél  i_um1ark  'o'g va'sqdmg å  '4a'1-Endret- 'IOjjuni-ZUO'I nr.  1004;  8. .Sép 2003  nr.  1028.

§  1- Bruk av  motofkjorctoy' pä  barmark  er  tillatt la'ngs  følgende tia'ktu'rvegerx’u‘ndigionelle fcr'dsclsåi'er 'i' Béan'u'
'.giclda' -'1'a1'111 kommune" 1 'tö'i'hiiidel'se. med transport  til  111 ttcr og 1 'forbindb‘lsc  1i1cdjiikl-få11g.11,fi'skc 'o'g
bæi'sanking-z

Loype 1‘.  Sima  r'Stuorra  Ilis'

I 111 enden  av  jørdbrukm  egen i Sinna, etter etablert  traktorspm  1'esl for hav de 245 dex fra 1101do1 er vest  i'or
høyde 370 på Un' oaivi  1-' idere  nOrdi11'cr vest  'i'or  vatn 302  moh.  01" er  Njoaskeonivi  og n'o'idøstover .1'est for høy 'de
. 323,1111'111 til  fc11" (maate  mellom.  G'uflivjohkn 0g Dw1kclmnphku  Derfra  ovei elva  oslo‘v'cr m  er Gdnpeidhka og

nord- og- north“ cstovcr' parallelt med vejohk'a' til lllismppat  .d'arha mo! noxdo’st  ost- for 1101' de 357 p'å
Maddemusalasog mot  ngnd' u‘vm  Gaskgllas lil  .kmmnunggrensa på Stupim Illis.

Lnyp'e-Z': Gnltlujo'hka  — Saildum'lelle'v-uovdll

Bra E6 11:11 Galdujuhka  (nord  fur Slorfåsxeii  camping), e'tter  etablert t1 dktorspm på vestsiden av Galdujohka,
videre  01111251— Cmrcujåvri' d_g son'est  för.  I'ålle11ioaskj'z'11'ri, nordi-‘Cst  'til  Ciik'l'liohkazng11111d1res't-1'1g senere  ve'sf'mer

til  endepunktét- '1 'Saddumiellevuovdi.

'  Luypen er  kun. åpen för  motoåjbætoy. med  totalvekt  1u1der'2'OOO-kg,

Løypa 3: Måsjok  -  Spierlq11'å1'ri'

Fra  vegan]  Masjökdalen' langsn'akton'cgm sprv'cstbve’f 'wcr  Spiel‘kuvzirfi  fram  til  bekkrnä'ési  for.  Spierkuvåxr'i-

Løypen  er kun åpen för motorkjøretøy med  totalvekt under  3000 kg,

1.113... :l: Austertana -- 1  I'm. ...u— 1...- noadm  l  Hanadakn

F  m  vegen'de iHanhdaleiæ'Q'Austerlana) langs  irakim'spci'r til' 1  km" sør for  Bontka;

Laype S': Luftq'idalen  — Hanajfnfri

Fm midten.. 1111jotdhruks1'ei,.Nordru Lufljok, fnl'gsr vestsiden av Hanzijoh'kå  lil,  cl1'cul'låpclfra,51uon'a l-'i:1m1iå1'ri
(sørenden).

§  2.  Loypene  skai rære  merket  og skilicl' i. terrenget på en  slik. måte at det klan gå,1.l'ra1n h1- or hay pcu'nsccu går O_g
hv'or  den slutten: Det er i'k'ke tiiln'tt  å kjøre 11ténfo'r-d'en fa's't'sat't'é tr'aseen-

§ -.3  Kjøring etter  denne ibrskrift.  er. ikke 't'iIlatii tida  for.  l.  juli  eller  etter  31-. oktober.  FV Licesmunnml  kun stenge
'1'131" pene for  trafikk  også .1 andre tidsrom  dcrsc'vm dctt'e- anses 'nod1  endig for' & hindu: unødig slitasje på  tei'reng og
-1"egetagon. I-ylkeix'iarine11'kar'1også åpne enkelte løyper fdt'].juli11årforholdene  tilsier deuc.  ,cttc'r bcgrmåc't
. søknåd' fra  kommunen.,

§ 4,-  De'mie  for'skril'l  lreri kifi'ft  st'råks.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: HFRS3Z Registrert dato:07.06.2019 15:48:46

Søker(e)

Søker

Fornavn

Nils Andreas
Etternavn

Henriksen
Adresse

Lallosluohkka 7
Postnr

9845
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2019

Kjøretøy

ATV
Antall turer

6
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 
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D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

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

Barmarkstraseer

D 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

D 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

D 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

D 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

D 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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SØKNAD OM  TILLATELSE  TIL Å  KJØRE NEED MOTORKJØRETØY PÅ BARMARK I

TANA KOMMUNE  I  PERIODEN 01.07  —  31.10

.——- x N **!iGTTAT
Søker: , D  , K  L‘- l  l I i T

Adresse:  D  ~ANM "  Å  Å NW ”523 1 1  JUN 2019

Kjøretøy: V Antall turer: . *—

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er  vedtatt  av  kommunestyret:

For  kjøretøy ikke over  750 kg:

X  4  Hillågurra  -  Doardna  -  Uvjalédnjå  -  Åkkajåvri

;( 11 Ålleknjarga -Savetjåvri - Savetvårri

For  kjøretøy med  delt vektbegrensinger

.  2A Ved Åtejohka (N ils O. Antis eiend.) -  Skruvaöohkka -Guhkesjåvri  under  IN/Iiennavån'i -  over
x  Miennavérri  -  Gieddeoaivvejohka (til åpen  trase  1C fra Sirbmå) (1500 kg)

2B Ved Åtejohka (N ils O. Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  — Guhkesjåvri  under  Miennavårri —vest
X  langsmed Lakåjohka  —  til  elvesamløpene  — Gieddeoaiwejohka  (  inntil 1500 kg) — fra Ladnafleldmå  -

Ladnajåvri -Njirranjévri(0ivo§/  Utløpet, inntil  3000 kg)

;( 7  Deanodat  /  Vestertana  -  Heargeéohkka — Geassejévri inntil 1500 kg

For  kjøretøy uten vektbegrensinger

x  lA Sirbmå  -  Njuorggånjåvri -Gurtejåvri  — Lavnjusjohka

;( IB Sirbmå  -  Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

Å  6  Linkstasjonen på  Måskevårri  -  Giezzi

9 RV 890 ved Stjemcvann  -  Kommunegrensen mot Vadsø

Beskrivelse  av  eventuell annen  kjøretrasé som det  søkes  om  tillatelse  til  å kjøre langs. Kart  må  vedlegges:

Begrunnelse  for  søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må  vedlegges.

"T&DcoJoMEu.  UT/‘MKK HØSTIMQ; T15 kg UG B.EKPLUKKW

Sted:  3 f  '  L Dato:  (% -,2—z)lcf

Underskrift:

/ Ax k
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BARMARKSLØYPER i TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE  l  TIDEN  01.07  -  31.10

F orskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorvcger/tradisjonellc ferdselsåren” i  Deanu gielda  — Tana
kommunc, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen  i  Finnmark 20.  juni  2001 med hjemmel  i  forskrift av 28.  juli  1989 nr. 749 om bmk av motorkjøretøy
på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10.  juni  1977 nr. 82 om motorferdsel  i  utmark og vassdrag §
421. Endrcl  luni  2004  m". 1004,  8  scp 2005 nr. 1028.

§  1. Bruk av motorkjøretøy på barmark cr tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonellc ferdselsårer  i  Deanu gielda  — Tana
kommune  i  forbindelse med transport til hytter og i  forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Løypc  I: Sirma  -  Stuorra "is

F ra enden av jordbruksvegcn  i  Sirma, etter etablert traktorspor vest for høyde 245, derfra nordover vest for høyde 370 på
Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., over Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde 323, fram til elvemøte

mellom Gurtrejohka og Dcavkehanjolika. Derfra  over  elva østover over Garpejohka og nord- og nordvestover parallelt med
Gaipcjohka til lllisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til
kommunegrensa på Stuorra Illis.

Løp 2: Galdujohka  -  Saddumiellcvuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert  traktorspor på vestsiden av Galdujohka, videre øst for
Garcujåvri og søwest for Fallcnjoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover til endepunktet i
Saddumicllevuovdi.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  2000  kg.

Løypc  3: Masjok  — Spicrkuvårri

Fm vegen  i  Masjokdalcn langs traktorvegcn sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårri.

Løypcn  er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 3000 kg.

Løype 4: Austertana  — 1 km sør for Boatka i  Hanadalen

Fra vcgende  i  Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til  1  km sør for Boatka.

Løypc  5: Luftjokdalen  — Hanajåvri

Fra enden av jordbruksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajåvri (sørenden).

§  2. Løypene skal være merket og skiltet  i  terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den
slutter. Det er ikke tillatt  å  kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§  3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt  i  tida før 1. juli eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for
trafikk også  i  andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for  å  hindre  unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemannen
kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§  4. Denne forskrift trer  i  kraft straks.
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M
SØKNAD OM  TILLATELSE  TIL  Å KJØRE  MED MOTORKJØRETØ  %BAMTT
TANA KOMMUNE  I  PERIODEN 01.07  — 31.10 1 1  JUN 2mg

Søker:  MA} Å” 5 K öOLEÅ—K IK

Adresse:?  ‘u E NM m
Kjøretøy:  A Antall turer: Ø

Tradisjonelle barmarkstraseer  (dispensasjonstraseer) som er  vedtatt  av  kommunestyret:

For  kjøretøy ikke over  750 kg:

Å  4  Hillågurra -Doardna -Uvjalådnjå  -  Åkkajåvri

)! 11 Ålleknjarga  — Savetjåvri -Savetvårri

F  or  kjøretøy med  delt vektbegrensinger

2A Ved Åtejohka (N ils O. Antis eicnd.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjévri under Miennavén‘i  -  over
Miennavérri  — Gieddeoaivvejohka (til  åpen trase  1C fra  Sirbmå) (1500  kg)

_  2B Ved Åtejohka (N ils O. Antis eiend.) — Skruvaöohkka  — Guhkesjåvri under Miennavårri —vest
X  langsmed Lak§johka — til  elvesamløpene  — Gieddeoaiwejohka  (  inntil  1500  kg) — fra  Ladnafleldmå  -

Ladnajåvri -Njirranjévri(0ivo§/  Utløpet, inntil  3000  kg)

7  Deanodat /Vestertana  — Heargeéohkka — Geassejévri inntil  1500  kg

For  kjøretøy uten vektbegrensinger

X  IA  Sirbmå  — Njuorggånjåvri  -  Gurtejåvri  — Lavnjusjohka

x  IB  Sirbmå  -  Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

;( 6  Linkstasjonen på  Måskevåm' -Giezzi

9  Rv  890  ved Stjemevann  -  Kommunegrcnsen mot Vadsø

Beskrivelse  av  eventuell annen kjøretrasé  som det  søkes  om tillatelse til  å kjøre langs. Kart  må vedlegges:

Begrunnelse  for  søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må  vedlegges.

x/Fmawcwu bamavgkøåhvgj—FW 07 b/wwc

Sted: b ”Ol M07" Dato:  !OZé  /  (JIM

Underskrift:

' ' (7M "o. alv!»

94



BARMARKSLØYPER  i  TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE  l  TIDEN 01.07  -  31.10

Forskrift  om  bruk  av motorkjøretøy på barmark langs tralctorvcgcr/tradisjonelle fcrdsclsårcr i Deanu gielda  — Tana
kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 20.  juni  2001 med hjemmel i  forskrift  av 28.  juli 1989  nr. 749 om  bruk  av  motorkjøretøy
på  barmark  langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10.  juni  1977 nr. 82 om motorferdsel  i  utmark  og vassdrag §
421. Endrct  luni  2004 m". 1004, 3 sep 2005 nr. 1028.

§  1.  Bruk  av  motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorvegcr/tradisjonellc ferdselsårer  i  Deanu gielda  — Tana
kommune  i  forbindelse mcd transport til hytter og i  forbindelse med  jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Løypc I:  Sirma  -  Stuorra Ilis

F ra enden av jordbruksvegen i Sirma, etter etablert  traktorspor vest for høyde 245, derfra nordover vest for høyde 370 på
Urroaivi, videre nordover vest for  vatn  302 moh., ovcr  Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde 323, fram til elvemøtc
mellom  Gurtrejohka  og Dcavkehanjohka.  Derfra over  elva  østover over  Garpejohka og nord- og nordvestover parallelt med
Garpejohka til lllisrappat, derfra mot  nordøst øst for høyde 357 på Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til
kommunegrensa på Stuorra Illis.

Løp 2: Galdujohka -Saddumiellcvuovdi

Fra E6 ved  Galdujohka  (nord for Storfossen camping),  etter  etablert  traktorspor på vestsiden av  Galdujohka,  videre øst for
Garcujåvri  og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til  Ciikujohka  og nordvest og senere vestover til endepunktet  i
Saddumiellevuovdi.

Løypcn er kun åpen for  motorkjøretøy med totalvekt under 2000 kg.

Løypc 3:  Masjok  — Spierlmvårri

Fra vegen  i  Masjokdalcn langs traktorvcgen sørvestover over Spicrkuvårri fram til bekken vest for Spicrkuvårri.

Løypen erkun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 3000 kg.

Løypc 4: Austertana  -  1  km sør for  Boatka i  Hunndalen

Fra vegende  i  Hanadalen (Austertana) langs  traktorspor  til  1  km sør for Boatka.

Løypc 5:  Luftjokdalcn  — Hanajåvri

Fra enden av jordbruksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra  Stuorra  Hanajåvri  (sørenden).

§ 2. Løypene skal være merket og skiltet  i  terrenget på en slik måte at det klart går fram  hvor  løypetraseen går og hvor  den
slutter. Det er ikke tillatt  å  kjøre  utenfor  den fastsatte traseen.

§  3. Kjøring etter denne  forskrift  er ikke tillatt  i  tida før 1. juli eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for
trafikk også  i  andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for  å  hindre  unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemannen
kan også åpne enkelte løyper før I. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§  4. Dennc  forskrift trer  i  kraft straks.
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$ MOTTAYT

U 5  JUN 2019

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ BARMARK  I

TANA KOMMUNE  I  PERIODEN 01.07  —  31.10

Ingvald Bomban
Søker:

Adresse: Nesseby 9840 varangerbotn

Kjøretøy: ATV Antallturer: 2

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke over 750 kg:

«  4  Hillågurra-Doardna -  Uvjalådnjå-Åkkajåvri
/  ll  Ålleknjarga  -  Savetjåvri -Savetvårri

F or kjøretøy med delt vektbegrensinger

]  2A Ved  Åtejohka (Nils  O.  Antis eiend.) -  Skruvaöohkka -Guhkesjåvri under Miennavårri -over
Miennavärri  -  Gieddeoaivvejohka (til åpen trase  1C fra Sirbmå) (1500 kg)

ZB Ved  Åtejohka (Nils  O.  Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjévri under Miennavérri —vest
]  langsmed  Lakäjohka  — til elvesamløpene — Gieddeoaivvejohka ( inntil 1500  kg) — fra  Ladnafieldmé  -

Ladnajévri  -  Njirranjévri(0ivo§/ Utløpet, inntil  3000 kg)
I  7  Deanodat / Vestertana  -  Heargeéohkka  — Geassejåvri inntil  1500 kg

For kjøretøy uten vektbegrensinger

lA Sirbmé -Njuorggånjävri  -  Gurtejåvri  — Lavnjusjohka
]  B  Sirbmå -  Njuorggänjåvri  — Miennajåvri

6  Linkstasjonen  på  Måskevårri -  Giezzi
9  RV 890 ved  Stjemevann  -  Kommunegrensen  mot  Vadsø

\\\\

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges:

Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

Transport  av  utstyr  i  forbindelse  med  bærplukking og flske

Sted: Nesseby 05.07. 2019
Dato:

Underskrift: ,

Ingvald Bomban , ,ciäå/TEMÅ ,
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 6TM5EF Registrert dato:06.06.2019 07:51:35

Søker(e)

Søker

Fornavn

Hege
Etternavn

Maja-Bakken
Adresse

Polmakveien 1070
Postnr

9845
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2019

Kjøretøy

ATV
Antall turer

8
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 
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D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

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

Barmarkstraseer

D 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

D 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

D 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

D 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

D 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: ZKQVPC Registrert dato:06.06.2019 07:58:14

Søker(e)

Søker

Fornavn

Truls
Etternavn

Halvari
Adresse

DEANUGEAIDNU 2199
Postnr

9845
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2020

Kjøretøy

ATV/UTV
Antall turer

5
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 
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D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Transport av utstyr ifm. høsting av naturen.

Barmarkstraseer

D 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

D 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: KAGG27 Registrert dato:16.06.2019 20:10:08

Søker(e)

Søker

Fornavn

Stig Arve
Etternavn

Eriksen
Adresse

Polmakveien 1559
Postnr

9845
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 24.10.2019

Kjøretøy

Atv
Antall turer

10
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 
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D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Jeg ønsker å videreføre tradisjonell utmarkshøsting.

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

D 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

D Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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%  MOTTATT

1  7  JUN  2019

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ
BARMARK I TANA KOMMUNE I PERIODEN 01.07  — 31.10

Søker: !l &  Jo

Adresse:  L  “Q?  .  ; &c) & %  o M  (Jbl

Kjøretøy:  T Antall turer:

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke over 500 kg:

:] 2A Ved  Åtejohka (Nils  O.  Antis eiend.) -Skruvaöohkka  -  Guhkesjåvri  under Miennavån'i  -  over  Miennaväm' -

Gieddeoaivvejohka (til åpen trase  1C fra Sirbmå)

I:] ZB Ved Åitej ohka (Nils  O.  Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjévfi under  Miennavåm' -  vest  langsmed
Lakäjohka  - til elvesamløpene -Gieddeoaivvejohka - Lådnaj ävn' —Njirranjåvri (Oivo§ /Utløpet )

4 Hillågurra  -  Doardna  -  Uvjalådnjé  -  Åkkajåvri

7Deanodat  /  Vestertana -  Heargeéohkka — Geassejåvri

EDD

11  Ålleknjarga -Savetjåvri  -  Savetvårri

For kjøretøy uten vektbegrensinger

1A  Sirbmé  -  Njuorggänjåvri -Gunejåvn' — Lavnjusjohka

1B Sirbmä  -  Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

6 Linkstasjonen  på  Måskevärri  -  Giezzi

DUDE

9  Rv 890 ved Stjemevann -Kommunegrensen mot  Vadsø

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det  søkes  om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges:

Må fylles ut! Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

T f6 WC rv "911— 0

Sted:  O  —— l Datozm; %

Underskrift:

103



   
.»

,

    
, , ,..
.y

...
...

., 
,\.

IB
.V

&
1:

:_

 

\

104



% MOTTATT

1 7 JUN 2mg

SØKNAD OM TILLATELSE TIL  Å  KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ

BARMARK  I  TANA KOMMUNE  I  PERIODEN 01.07 — 31.10

Søker: CL  n C 1 O  L

Adresse: — 5 O q  OO , kl C  €

Kjøretøy: 1 Antall turer:

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

F  or kjøretøy ikke over 500 kg:

l___] ZA Ved  Åtejohka (Nils  O.  Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjévri under Miennavérri  — over Miennavérri  -

Gieddeoaivvejohka (til åpen trase  1C fra Sirbmå)

I:] 2B Ved  Åitejohka (Nils  O.  Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvn' under  Miennavåm' -vest langsmed

Lakåj ohka -til elvesamløpene  -  Gieddeoaivvej ohka  -  Lédnaj åvri -Njirranj åvri  (  Oivoä /Utløpet  )

I:] 4  Hillågurra -  Doardna-Uvjalådnjå-Åkkajåvn'

[:] 7  Deanodat/  Vestertana — Heargeéohkka  — Geassejévn'

E  11  Ålleknjarga -Savetjävri -Savetväm'

For kjøretøy uten vektbegrensinger

I:l IA Sirbmå  — Njuorggänjåvn' -  Gurtej ävri  — Lavnjusj ohka

[:  1B  Sirbmé  - Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

[: 6 Linkstasjonen  på Måskevärri-Giezzi

[: 9  Rv 890 ved Stjemevann  -  Kommunegrensen mot  Vadsø

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges:

Må fylles ut! Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

(...——
< »

1r '6 ' rn—

1560 CH

Sted: sezws Dato: IQ)! A'Iq

Underskrift: (HW m, O  (sw
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 333XMB Registrert dato:10.06.2019 14:05:51

Søker(e)

Søker

Fornavn

Bjørn 

Etternavn

Munkebye

Adresse

Seidaveien 7

Postnr

9845

Poststed

TANA

Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Magnus Munkebye Seidavn. 6 9845 Tana

Øyvind Munkebye Seidaveien.7 9845 Tana

Martin Munkebye Seidaveien 7 9845 Tana

Innledning

Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med
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01.07.2019 31.10.2019

Kjøretøy

Toyota HI -Lux

Antall turer

10

Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med jakt fiske og bærplukking fra linkstasjonen til avkjøringen til Dalsa.

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 
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1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

D 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 6DJ2AJ Registrert dato:20.06.2019 08:42:14

Søker(e)

Søker

Fornavn

Jens
Etternavn

Siri Eriksen
Adresse

Rahangurra 9
Postnr

9730
Poststed

KARASJOK
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 30.09.2022

Kjøretøy

ATV
Antall turer

5 pr. år.
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 
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D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Har hytte ved Làksjoknjàlbmi. Har brukt omsøkte områder fra barnsben.

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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MOTTATT

29 MAI 2019

 

i 5LXo

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å  KJØRE MED MOTORKJØRE'IØY PÅ
BARMARK  I  TANA KOMMUNE I PERIODEN 01.07 — 31.10

Søker: '  ]  'ØZ  "  på" 1 M

Adresse: 5 9A Øq% fl  (gif ai;—a]

Kjøretøy:  L F  & #14 Antallturer: 1/

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke  over 750 kg:

[:] 2A. Ved Åtejohka (Nils O. Antis eiend.) -  Skruvaéohkka -  Guhkesjévri under Miennavårri — over Miennavarri —

Gieddeoaivvejohka  (til  åpen trase 1C fra Sirbmå)

E:] 28 Ved Åitejohka (Nils O. Antis eiend.) -  Skruvaéohkka -  Guhkes'åvri under Miennavårri -  vest langsmed:
. J .

Lak§johka  -  tll elvesamløpene —Gieddeoaivvejohka -  Lédnajévri -  Njirranjévn (  Oivoä / Utløpet )

[:l 4  Hiliägurra - Doardna - Uvjalådnjå — Åkkajåvri

7  Deanodat  /  Vestertana -Heargeéohkka — Geassejåvri

11 Ålleknjarga -  Savetjåvri-Savetvårri

For kjøretøy uten vektbegrensinger

1A Sirbmå  -  Njuorggånjåvri  -  Gurtejåvri  — Lavnjusjohka

lB  Sirbmé  -  Njuorggénjévri  — Miennajévri

6  Linkstasjonen på Mäskevårri  — Giezzi

BDDD GB

9  RV 890 ved  Stjernevann  -  Kommunegrensen  mot Vadsø

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til  å  kjøre langs. Kart må vedlegges:

L, 3 M v(Yk 13573 L SIM/Ma/‘é’f/U

D

Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

fifa/w:  % an” 505 r  ', Å-MMWPW/Mgåuj

Sted: {lia‘tk 'NA Dato: &Hf/ fe

Underskrift: RIM” Q&T! blå ‘m 2  ,

[' Ve elf/L71 .
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE NEED MOTORKJØRETØY PÅ BARMARK  I
TANA KOMMUNE  I  PERIODEN 01.07  — 31.10

Søker: ' VE N  ÅSEN NM MGM/'N Mcæl/

Adresse:  0’00  66” ' U 2.

Kjøretøy: Antall turer: FM," T  I  (' EØD “2 02/

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke over 750 kg:

4  Hillågurra -Doardna  -  Uvjalådnjå  -  Akkajåvri

11 Alleknjarga  -  Savetjåvri -Savetvårri

For kjøretøy med delt vektbegrensinger

2A Ved Atejohka (Nils O.  Antis  eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri under Miennavårri  -  over
Miennavårri  -  Gieddeoaiwejohka  (til  åpen trase 1C fra Sirbmå) (1500 kg)

2B Ved Atejohka  (Nils  0. Antis eiend.) -Skruvaöohkka  -  Guhkesjåvri under Miennavårri —vest
langsmed Lakåjohka  — til elvesamløpene  — Gieddeoaivvejohka  (  inntil 1500 kg) — fra Ladnafieldmå -
Ladnajåvri  — Njirranjévri(0ivo§/  Utløpet, inntil 3000 kg)

7 Deanodat / Vestertana — Heargeöohkka  — Geassejåvri inntil 1500 kg

For kjøretøy uten vektbegrensinger

1A Sirbmå -Njuorggånjåvri -Gurtejåvri  — Lavnjusjohka
IB Sirbmå -Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

6 Linkstasjonen på Måskevån'i  — Giezzi
9 Rv 890 ved Stjemevann  -  Kommunegrensen mot Vadsø

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges:

DSF) ;PrgMc/WMZK/ (Apt—W Lør/% IOW/åå Hae
"77L SOMMEXI/ØW WA LUUWMöK,

Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

I £: «7 aux/0&5 ? MFO ?MT/C/Jle? oz A  fff/ea Mum/5

/ FR Main/m mag/M6.

Sted: (TMA, Dato:  2  YZ 3‘ "Z ;

Underskrift:

gm Mk.
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BARMARKSLØYPER i TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE  l  TIDEN  01.07  -  31.10

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorvegcr/tradisjonelle ferdselsårcr i Deanu gielda -Tana
kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 20. juni  2001  med hjemmel i forskrift av 28. juli  1989  nr. 749 om  bruk  av motorkjøretøy
på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av  10. juni  1977  nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag §
421. Endret 10 juni  2004  nr.  1004, 8  sep 2005  nr.  1028.

§  1.  Bruk  av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer i Deanu gielda  -  Tana
kommune i forbindelse med transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Løypc I: Simla  -  Stuorra His

F  ra  enden  av jordbruksvegen i Sirma, etter etablert traktorspor vest for høyde  245, derfra nordover vest for høyde  370  på
Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., over Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde 323, fram til elvemøte

mellom Gurtrejohka og Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og nord— og nordvestover parallelt med
Garpejohka til lllisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til
kommunegrensa på Stuorra Illis.

Løypc 2: Galdujohka  -  Saddumiellcvuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert traktorspor på vestsiden av  Galdujohka, videre øst for
Garcujåvri og sørvest for Falleujoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover til endepunktet i
Saddumiellevuovdi  .

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  2000  kg.

Løypc 3: Masjok — Spicrkuvårri

Fra vegen i Masjokdalen langs traktorvegen sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårri.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  3000  kg.

Løype 4: Austertana - 1 km sør for Boatka i Hanadalen

Fra vegende i Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til 1 km sør for Boatka.

Løypc 5: Luftjokdalen — Hanajåvri

Fra enden av jordbruksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajåvri (sørenden).

§  2. Løypene skal være merket og skiltet i terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den
slutter. Det er ikke tillatt  å  kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§  3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tida før 1.  juli  eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for
trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemannen
kan også åpne enkelte løyper før i. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§  4.  Denne  forskrift trer i kraft straks.
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% MOTTATT
29 MAI 2019 KM

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ
BARMARK  I  TANA KOMMUNE  I  PERIODEN 01.07  — 31.10

'  LL 5L g" PG‘ZRSeA/
Adresse: DE. N' OHM  N 317”;

Kjøretøy: Antall turer:

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke over 500 kg:

l:] 2A Ved Atejohka (Nils 0. Antis eiend.) -  Slcruvaöohkka - Guhkesjåvri under Miennavålri  -  over Miennavårri-
Gieddeoaivvejohka  (til  åpen trase 1C fra Sirbmå)

El ZB Ved Aitejohka (Nils O. Antis  eiend.) - Skruvaéohkka - Guhkesjåvri under Miennavårri  -  vest langsmed
Lakåjohka  -  til elvesamløpene  -  Gieddeoaivvejohka - Lådnajåvri  -  Njilranjåvri  (  Oivoå  /  Utløpet)

4  Hillågurra -Doardna  -  Uvjalådnjå - Akkajåvri

7 Deanodat/ Vestertana  -  Heargeöohkka  — Geassejåvri

11 Alleknjarga -  Savetjévri -  Savetvårri

For kjøretøy uten vektbegrensinger

1A Sirbmå  -  Njuorggånjåvri - Gurtejåvri — Lavnjusjohka

1B Sirbmå  -  Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

6 Linkstasjonen på Måskevårri  -  Giezzi

DUDE DDI]

9 Rv 890 ved Stjernevann -Kommunegrensen mot Vadsø

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges:

A  ° av  L Pez  M  saw—'t Oi-I'TTL/WuoR—FLHTERN—
- L *

Må fylles ut! Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

NS o ['N/«757 [806130 0536 [ioRIBINoc—‘LSQ
»  s . ,

Sted:  »  N DMMQQHQOW

Underskrift: ud ML A  W  fdÅf/n.

VQOLEGG -  l mm
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BARMARKSLØYPER  i  TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE I TIDEN 01.07  -  31.10

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer i Deanu
gielda  -  Tana kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen  i  Finnmark 20. juni  2001  med hjemmel  i  forskrift av 28. juli  1989  nr. 749 om bruk av
motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av  10.  juni 1977 nr. 82 om
motorferdsel i utmark og vassdrag §  4a. Endret 10 juni  2004  nr.  1004, 8  sep 2005  nr.  1028.

§ 1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer i Deanu
gielda  — Tana kommune i forbindelse med transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og
bærsanking:

Løype 1: Sirma - Stuorra Ilis

Fra enden av jordbruksvegen i Sinna, etter etablert traktorspor vest for høyde  245, derfra nordover vest for
høyde 370 på Urroaivi, videre nordover vest for vatn  302  moh., over Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde
323, fram til elvemøte mellom Gurtrejohka og Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og
nord- og nordvestover parallelt med Garpejohka til Illisrappat, derfi'a  mot nordøst øst for høyde 357 på
Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til kommunegrensa på Stuorra Illis.

Løype 2: Galdujohka -Saddumiellevuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert traktorspor på vestsiden av Galdujohka,
videre øst for Garcujåvri og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover
til endepunktet i Saddumiellevuovdi.

[øypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  2000  kg.

Løype 3: Masjok -Spierkuvårri

Fra vegen i Masjokdalen langs traktorvegen sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårli.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  3000  kg.

Løype 4: Austertana  -  1  km sør for Boatka i Hunndalen

Fra vegende i Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til 1 km sør for Boatka.

Løype 5: Luftjokdalen  -  Hanajåvri

Fra enden av jordbruksvei, Nordre  Lufijok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajåvri
(sørenden).

§ 2. Løypene skal være merket og skiltet i terrenget på en slik måte at det klart går &am hvor løypetraseen går og
hvor den slutter. Det er ikke tillatt å kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§  3. Kjøring etter denne forskrifi er ikke tillatt i tida før 1. juli eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stenge
løypene for trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og
vegetasjon. Fylkemannen kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begnmnet
søknad fia kommunen.

§ 4. Denne  forskrifi  trer i Iqafi straks.
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Wöo

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å  KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ
BARMARKI TANA KOMMUNE I PERIODEN 01.07 - 31.10

Søker: O  ,  .» <9 \ *” V1 OG ' n I ?;

Adresse: T  N "  v '- . E’

Kjøretøy: n  T Antall turer: &

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke over 500 kg:

E 2A Ved Atejohka (Nils 0. Antis eiend.) -Skruvaöohkka -  Guhkesjåvri under Miennavårri -  over Wennzwårri -
Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 10 fra Sirbmå)

[21 2B Ved Åitejohka (Nils 0. Antis elend.) -  Skruvaöohkka -Guhkesjåvri under Miennavårri -vest langsmed
Lakäjohka -til elvesamløpene -Gieddeoaivvejohka -  Lédnajévri -  Njinanjévri ( Oivos /  Utløpet)

Ø  4  Hillågurra -  Doaxdna -  Uvjalådnjä - Akknjåvri

E  7 Deanodat / Vestenana -  Heargeéohkka ~  Geassejåvri

Ø  11 Ålleknjarga - Savetjåvri - Savetvåxri

For kjøretøy uten vektbegl'ensinger

[Z] lA Sifomå - Njuorggånjåvri -  Guttejåvri — Lavnjusjohka

[Zl lB Sirbmé -  Njuorggånjåvri -  Miennajåvri

[X] 6 Linkstasjonen på Måskevårri -  Giezzi

m  9 Rv 890 ved Stjemevann - Kommmlegrensen mot Vadsø

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrase som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges:

— L " "»" 'TT —-:£—' "rn" - N»

N

Må fylles ut! Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

" w »  T" v  fl * mgu (om [up 1  c: n

n  f.. ' - " ' :Zr'L CK u
/ , [,,/N'

Sted: [ou—ma å”) Dato: !

j

r

Underskrift:_gg{90fl/(Wm JW

VEDLE' ‘66 "  T % z/(QJWM—
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BARMARKSLØY  PER  I TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE lTIDEN 01.07  -  31.10
Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer i Deanu
gielda  -  Tana kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen  i  Finnmark 20. juni  2001  med hjemmel i forsd av 28. juli  1989 nr. 749 om bruk av
motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10. juni  1977  nr. 82 om
motorferdsel i utmark og vassdrag §  4a. Endret 10 juni  2004  nr.  1004, 8 sep 2005  nr.  1028.
§  1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer i Deanu
gielda  -  Tana kommune i forbindelse med transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og
bærsanking:

Løype 1: Sir-ma  -  Stuorra Ilis

Fra enden av jordbruksvegen i Strma, etter etablert traktorspor vest for høyde 245, derfra nordover vest for
høyde 370 på Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., over Njoaskeoaivi og nordøstover vest for bøyde
323, fram  til elvemøte mellom Gurtrejohka og Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og
nord- og nordvestover parallelt med Garpejohka til lllisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på
Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til kommunegrensa på Stuorra Illis.

Løype 2: Galdujolika  -  Saddumiellevuovdl

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert traktorspor på vestsiden av Galdujohka,
videre øst for Garcujavri og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover
til endepunktet i Saddumiellevuovdi.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  2000  kg.

Løype 3: Masjok  -  Spierkuvårri

Fra vegen i Masjokdalen langs traktorvegen sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvån'i.
Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  3000  kg.

Løype 4: Austertana -1 km sør for Boatka l Hunndalen

Fra vegende i Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til 1 km sør for Boatka.
Løype 5: Luftjokdalen  — Hanajåvri

Fra enden av jordbruksvei, Nordre  Lufijok, felger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajåvri
(sørenden).

§  2. Løypene skal være merket og skiltet i terrenget på en slik måte at det klart går  fi'am  hvor løypetraseen går og
hvor den slutter. Det er ikke tillatt å kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§ 3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tida før 1. juli eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stenge
løypene for trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og
vegetasjon. Fylkemannen kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet
søknad fra kommunen.

§ 4. Denne forskrift trer i kratt straks.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: FCME7K Registrert dato:30.05.2019 11:33:44

Søker(e)

Søker

Fornavn

Arne
Etternavn

Rolstad
Adresse

Bjørkelia 12
Postnr

9845
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2024

Kjøretøy

ATV
Antall turer

7
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

D Utmarksnæring 

D Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 
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D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Bærplukking, fiske og jakt. Transport  av utstyr.

Barmarkstraseer

D 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

D 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

D 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

D 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

D 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

D Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Stuorra Ilis til Cårdnahan javri videre til Lavnjusjavrit.

125



Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: E78TPM Registrert dato:30.05.2019 20:05:41

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Reidar 
Etternavn

Varsi
Adresse

Deanugeaidnu 5968
Postnr

9826
Poststed

SIRMA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2019

Kjøretøy

ATV
Antall turer

4
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 
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C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

I forbindelse med jakt, fiske og bærplukking søker jeg dispensasjon for transport av bagasje- og utstyr etter løypene 
1A, 1B, 2A og 2B.

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Avstikker fra 1A ved Deavkánjohka etter eksisterende traktor/ATV- spor til Guollejávri, jfr. vedlagt kart.

Vedlagt dokumentliste

Kart vedlegg til søknad om dispensasjon.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: CV6VQW Registrert dato:30.05.2019 23:03:50

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Tom-Frode
Etternavn

Hansen
Adresse

Sagahøyden 6
Postnr

9517
Poststed

ALTA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.08.2019

Kjøretøy

ATV
Antall turer

2
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 
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C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Søker disp. for å delta på tradisjonell fisketur til Lavnnjosjavri sammen med venner fra Tana.

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

D Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Følger åpen barmarksløype fra riksvei 98 ved Gurrojokha til Latnajavri. Følger videre etablert kjørespor langs 
Latnajavri, via Njirranjavri til midtre Lavnnjosjavri, jfr kartskisse.

Vedlagt dokumentliste

Løypetrase Latna - Lavnnjos.jpg
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SØKNAD  OM  TILLATELSE  TIL Å  KJØRE  MED  MOTORKJØRETØY  PÅ

BARMARK  I  TANA KOMMUNE  I  PERIODEN 01.07.2019  — 31.10. 2025

Søker: Torgrim Olsen  og Helena Orti

Adresse: Leenastryket, 9700 Lakselv

Kjøretøy:  ATV  —  Antall turer:  Ved behov

Barmarkstraseer:

X  1A  Sirbmå -Njuorggånjåvri  -  Gurtejåvri  — Lavnjusjohka

X 13  Sirbmå -N juorggånjåvri  —- Miennajåvri

X  2A Ved Åtejohka (N ils O. Antis eicnd.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri under Miennavåm' — over
Miennavårri  — Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 1C fra Sirbmå)

X  2B Ved Åitejohka (Nils O. Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri under Miennavåm' -  vest langsmed

Lakåjohka -til elvesamløpene  -  Gieddeoaiwejohka  -  Lådnajåvn' -  Njin'anjåvri ( Oivo§ /Utløpet )

x  4  Hillågurra -  Doardna-Uvjalådnjå — Åkkajåvn'

X  6 Linkstasjonen på Måskevårri  -  Giezzi

Beskrivelse av eventuell  annen kjøretrasé  som det  søkes  om  tillatelse  til  å kjøre langs, se  kart

1. Fra løype 1B ved Guolban, før kryssing av Deavkehanjohka, til gamme v/Gappatåvzi munningen etter

etablen kjørespor.

2. Fra løype IA ved Gurtejåvri etter etablert kjørespor til Nåmmajåvri

3. Fra løype ZB ved Ladnaluobbal til Gaskamus Lavnjusjåvri etter etablert kjørespor

4. Fra løype 2B ved Njirranj åvri til Gurtejåvri etter etablert kjørespor

5. Fra løype lB ved Miennajz‘writ til Goddetjåvrit  — Gievdneskåljåvn't  — Guolbavuollejåvrit etter etablert spor

6. Fra løype 1A til Guollej åvri  — Gievdneskaljavrit  etter  etablert kjørespor

7. Fra åpen løype l ved Stuorra lilis ttil Connahanjåvri etter etablert kjørespor.

Må  fylles  ut!  Begrunnelse  for  søknaden.  Eventuell  dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må vedlegges.

Formål: Transport av utstyr, bagasje i forbindelse med fiske, bærplukking, jakt og tradisjonell utmarkshøsting.
Se vedlegg

Sted: Sirma_ Dato:  24. mai 2019 Underskrift: Torgrim Olsen  ,A.  A
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: CMBAE7 Registrert dato:31.05.2019 16:54:39

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Lars Jøran
Etternavn

Varsi
Adresse

Deanugeidnu 5968
Postnr

9826
Poststed

SIRMA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2019

Kjøretøy

ATV/UTV
Antall turer

4
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 
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C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Transport av utstyr i forbindelse av fiske og bærplukking.

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Avstikker fra løype 1A ved deavkanjohka etter eksisterende løype til guollejavri.

Vedlagt dokumentliste

Kart vedlegg til søknad om dispensasjon.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: SEPEK5 Registrert dato:31.05.2019 17:12:04

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Tanja Therese
Etternavn

Haugen
Adresse

Skuvlaluohkka 8
Postnr

9826
Poststed

SIRMA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2019

Kjøretøy

ATV/UTV
Antall turer

4
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 
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C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Transport av utstyr i forbindelse av fiske og bærplukking. 

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Avstikker fra løype 1A ved deavkanjohka etter eksisterende løype til guollejavri.

Vedlagt dokumentliste

Kart vedlegg til søknad om dispensasjon.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: WX6REN Registrert dato:31.05.2019 17:25:47

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Håvard 
Etternavn

Haugen
Adresse

Skogveien 17
Postnr

2636
Poststed

ØYER
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2019

Kjøretøy

ATV/UTV
Antall turer

4
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 
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C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Transport av utstyr ved fiske og bærplukking.

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Avstikker fra løype 1A ved Deavkanjohka etter eksisterende løype til Guollejavri.

Vedlagt dokumentliste

Kart vedlegg til søknad om dispensasjon.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: F2S4KG Registrert dato:31.05.2019 17:34:50

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Marit Kristine
Etternavn

Haugen
Adresse

Skogveien 17
Postnr

2636
Poststed

ØYER
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2019

Kjøretøy

ATV/UTV
Antall turer

4
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 
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C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Transport av utstyr i forbindelse av fiske og bærplukking.

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Avstikker fra løype 1A ved Deavkanjohka etter eksisterende løype til Guollejavri.

Vedlagt dokumentliste

Kart vedlegg til søknad om dispensasjon.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: EJBM2A Registrert dato:01.06.2019 18:38:19

Søker(e)

Søker

Fornavn

Øyvind 
Etternavn

Bakken
Adresse

Polmakveien 
Postnr

1041
Poststed

9845 Tana
Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Benny Bakken mosvingen 7 9800 Vadsø

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 04.11.2019

Kjøretøy

ATV- UTV
Antall turer

10
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 
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C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Jakt,  fiske og bærplukking.

Barmarkstraseer

D 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

D 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

D 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

D 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

D 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

D Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Fra hovedvei Alleknjarg opp kjørespor til Uhcit Jussavadda over Jussavadda til nessebygrensa. 
Og en avstikker til juolajavrri.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: ZXCC4Y Registrert dato:02.06.2019 13:16:18

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Nils Øyvind 
Etternavn

Bakken
Adresse

Polmakveien 1041
Postnr

9845
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Ole Benny Bakken Mosvingen 7 9800 Vadsø

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

14.06.2019 10.11.2019

Kjøretøy

ATV-UTV
Antall turer

10
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 
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C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Jakt, fiske og bærplukking

Barmarkstraseer

D 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

D 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

D 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

D 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

D 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

D Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Viser til vedlagt kart; 
Trase etter gammel trakorløype opp til Bánnejávri, med en avstikker fra Lavttavárri til Lavttajávri. 
Andre trase opp fra Alletnjarga til Suoidnoaivi med avstikker fra Uhcit Jussávadda til Jouvlajávri

Vedlagt dokumentliste

Kart 2019 barmark.pdf

150



151



152



153



154



Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: DFA3H7 Registrert dato:02.06.2019 22:52:40

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

John Brinchmann
Etternavn

Njarga
Adresse

Lindsethveien 26
Postnr

9800
Poststed

VADSØ
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

10.07.2019 15.10.2019

Kjøretøy

ATV
Antall turer

5
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 
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C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Transport av utstyr ifm jakt , fiske og bærplukking.

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

D Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Trase 1: Fra Veienden - Korsmyra (sør for) -  Juovlajávri etter eksisterende ATV-kjørespor 
Trase 2: Fra Alleknjarg - Uhcit Jussávadda - Jussávadda etter eksisterende traktorvei/ATV-kjørespor

Vedlagt dokumentliste

Kjøretraseer.pdf
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Senterposisjon: 999240.73, 7831649.14
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 02.06.2019 157

John
Tekst i maskinskrift
Trase 1

John_1
Tekst i maskinskrift
Trase 2

John_2
Tekst i maskinskrift
Veienden-Juovlajávri

John_3
Tekst i maskinskrift
Alleknjarg-Jussávadda



Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 7AACS2 Registrert dato:03.06.2019 09:20:42

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Rune

Etternavn

Aslaksen

Adresse

Alleknjarg

Postnr

9845

Poststed

TANA

Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning

Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2023

Kjøretøy

ATV
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Antall turer

10 turer pr år

Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

D Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

det søkes 10 turer årlig i forbindelse med vedlikehold av hytte, bærplukking, jakt og fiske

Eierforhold

A Søker og eier er samme person 

B Eier er en annen person 

Navn

Riita Sofia Aslaksen

Forhold til eier

A Samboer/ektemake 
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B Sønn/datter 

A Representant for brukerne 

A Annet:  

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

D 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 

1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

D 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

D Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

disp til kjøring fra vuoppejoka til bannejavri vil gå i etablert elgjakt trase.

Vedlagt dokumentliste

vedlegg - kjøretrase vuoppejoka - bannajavri.pdf
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ
BARMARK I TANA KOMMUNE I PERIODEN 01.07 - 31.10

Søker: _Anders Rydmark__________

Adresse: _Ronvikveien 32, 8009 Bodø___________________________

Kjøretøy: _4-/6-hjuling (ATV/UTV)______ Antall turer: _3_____________

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke over 500 kg:

O 2A Ved Atejohka (Nils 0. Antis eiend.) - Skruvaëohkka - Guhkesjåvri under Miennav&ri - over Miennavârri -

Gieddeoaivvejohka (til åpen trase lC fra Sirbmâ)

O 23 Ved Aitejohka (Nils 0. Antis eiend.) - Skruvaohkka - Guhkesjàvri under Miennavàrri - vest langsmed
Lakjohka - til elvesamlopene - Gieddeoaivvejohka - Lådnajåvri - Njirranjåvri ( Oivo I Utløpet)

O “ Hillågurra - Doardna - Uvjalådnjå - Äkkajåvri

7 Deanodat / Vestertana - Heargeëohkka — Geassejåvri

x Il Ålleknjarga - Savetjåvri - Savetvårri

For kjøretøy uten vektbegrensinger

lA Sirbmå - Njuorggånjåvri - Gurtejåvri — Lavnjusjohka

O 13 Sirbmå - Njuorggånjåvri — Miennajåvri

D 6 Linkstasjonen på Måskevårri -

9 Rv 890 ved Stjemevann - Kommunegrensen mot Vadsø

Beskrivelse av eventuell annen kjoretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges:

Ad loype nr 6 over: i tillegg avstikkerjfr vedlagt kart.

Må fylles ut! Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

Bærplukking, jakt og fiske. Søker om dispensasjon for 5 år framover.

Sted: _Bodo______ Dato: _03106/2019_______

UfldCfl
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Fra: Anders Rydmark (Anders@advokat-aga.no)
Sendt: 03.06.2019 09:41:02
Til: Tana Postmottak
Kopi: 

Emne: søknad om dispensasjon 2019 
Vedlegg: Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf

Vedlagt oversendes søknad om disp for 2019.

Med hilsen
 
Anders Rydmark

anders@advokat-aga.no

Telefon: 755 65300
Mobiltelefon: 907 52 882
Denne e-posten med eventuelle vedlagte dokumenter er kun beregnet for angitte adressater og kan inneholde taushetsbelagte
opplysninger. Dersom du ikke er rett mottaker av e-posten, ber jeg vennligst om at du snarest tar kontakt og ikke misbruker
opplysningene i denne e-post.
 
This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is
protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message and are hereby notified that any disclosure,
copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited

-----Opprinnelig melding-----
Fra: skann7225@advokat-aga.no <skann7225@advokat-aga.no>
Sendt: mandag 3. juni 2019 09:13
Til: Anders Rydmark <Anders@advokat-aga.no>
Emne: Scanning fra 7225 i prosjektrom 209 i gamle adminbygg

Vedlagt ligger scannet dokument

Sendt av: Gjest [skann7225@advokat-aga.no]     
Antall bilder: 2       
Filtype til vedlegg: pdf, Flersiders

Plassering av flerfunksjonsskriveren: 2. Etg.  
Enhetsnavn: 7225 Advokatfirmaet Aga    

Med vennlig hilsen
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 53R54X Registrert dato:04.06.2019 10:22:23

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Nils Sverre

Etternavn

Eriksen

Adresse

Stuorraluohka 3

Postnr

9730

Poststed

KARASJOK

Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Klemet A. Mienna Ivvar ivvar geivli 26B 9730 Karasjok

Innledning

Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med
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01.07.2019 31.07.2019

Kjøretøy

Atv

Antall turer

2 Turer

Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Utmarkshøsting

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 
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1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Nb! Fra åpen løype 1C til Ladnajavri- Njirranjavre

Vedlagt dokumentliste

Kartbestilling.html
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Deanu gielda – Tana kommune
Kartbestilling

Søkeord Søk

 Kartsalg
 Situasjonsplan/Basiskart >Info

SOSI DXF
Velg koordinatsystem på leveranse:

EUREF89 sone 35

Kartprodukter leveres kun innenfor kommunegrensen.

Handlekurv - 0 produkt 
Handlekurven er tom
daa/km2

Norkart AS

 

 

Kart  Foto Hybrid

Nord:   Øst:

Loading Tile...

Loading Tile...

Loading Tile...

Loading Tile...

Loading Tile...

Loading Tile...

Loading Tile...

Loading Tile...

Loading Tile...

Loading Tile...

Loading Tile...

Loading Tile...

Loading Tile...

Loading Tile...

Loading Tile...

Loading Tile...

Loading Tile...

Loading Tile...

Loading Tile... Loading Tile... Loading Tile... Loading Tile... Loading Tile... Loading Tile...

© 2014 Norkart AS / 
Map data: ©Statens kartverk. Lisens nr. 600086
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SØKNAD OM  TILLATELSE  TIL  Å KJØRE  MED  MOTORKJØRETØY  PÅ  BARNIARKI
TANA  KOhl/IMUNE I  PERIODEN 01.07  — 31.10

Søker:  [’44 UT [4] ()./I

Adresse: (x 'n'/Ulv Z/A 27 [;);)/( £224?»

Kjøretøy:  '  7  å / Antall  turer:

Tradisjonelle  barmarkstraseer  (dispensasjonstraseer) som er  vedtatt  av kommunestyret:

For  kjøretøy ikke  over  750 kg:

4  Hillågun'a  — Doardna -Uvjalådnjå -Åkkajåvri

11 Ålleknjarga -Savetjévri  -  Savetvérri

For  kjøretøy med delt  vektbegrensinger

2A Ved Åtejohka (Nils O. Antis eiend.) -Skruvaöohkka -Guhkcsjåvri under Miennavérri  -  over
Miennavérri  — Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 1C fra Sirbmå) (1500  kg)

2B Ved Åtejohka (N ils O. Antis eiend.) -Skruvaöohkka  -  Guhkesjåvri under Miennavåm' —vest

langsmed Lakåjohka  — til elvesamløpenc —— Gieddcoaiwejohka ( inntil  1500  kg) — fra Ladnafleldmå -
Ladnajåvri -Njirranjévri(0ivo§/ Utløpet, inntil 3000  kg)

7 Deanodat  /  Vestertana  — Heargeéohkka — Geassejévri inntil  1500  kg

For  kjøretøy uten vektbegrensinger

A  1A Sirbmå -Njuorggånjåvri  -  Gurtejåvri  — Lavnjusjohka

' IB Sirbmå  — Njuorggånjåvri  — Mieunajåvri

6  Linkstasjonen på  Måskevåm' — Giezzi

9  Rv  890  ved Stjemevann  -  Kommunegrenscn mot Vadsø

Beskrivelse  av  eventuell annen kjøretrasé  som det  søkes  om  tillatelse  til  å kjøre langs. Kart  må  vedlegges:

7727' SZ, [od 'C f/f/i/b f((d- MÅL [%; VV» Å / ~.//76c'/ 4" f2~cgq »

Begrunnelse  for  søknaden.  Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må  vedlegges.

(24% (U/ ”[a]/”ya [/7 ”&&/' , Å/A'L't/ÅA'Y //4475/ 111) Jålt WK

%  «,A/ak V")

Sted:  '  ', &&&/' <40/q Dato:  2) [; ;{~((/)

g/‘M q Underskrift:

/<: ÅL u/ (/Q/ $7
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BARMARKSLØYPER i TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE I TIDEN  01.07  -  31.10

Forskrift  om bruk av motorkjøretøy på barmark langs  traktorvcgcr/tradisjoncllc  ferdselsårcr  i  Deanu gielda  — [' ana

kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen  i  Finnmark 20.  juni  2001  med hjemmel  i  forskrift av 28.  juli  1989 nr. 749 om bruk av motorkjøretøy
på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10.  juni  1977  nr. 82 om motorferdsel  i  utmark og vassdrag §
421, Endrct luni  2004  nr.  1004, 8 sep 2005 nr.  1028.

§  1.  Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer  i  Deanu gielda -Tana

kommune  i  forbindelse med transport til hytter og i  forbindelse med jakt, fangst, fiske  og bærsanking:

Løypc  ]:  Sirma  -  Stuorra llis

Fra enden av jordbruksvegen i Sirma, etter etablert traktorspor vest for høyde 245, derfra nordover vest for høyde 370 på
Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., over Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde  323, fram til elvemøtc

mellom Gurtrejohka og Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og nord— og nordvestover parallelt med
Garpejohka til lllisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til

kommunegrensa på Stuorra Illis.

Løypc 2: Galdujohka  -  Saddumiellevuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert  traktorspor  på vestsiden av Galdujolika, videre øst for

Garcujåvri og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til  Ciikujohka  og nordvest og senere vestover til endepunktet  i
Saddumiellevuovdi.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  2000  kg.

Løypc 3:  Masjok  -  Spierlcuvårri

Fra vegen  i  Masjokdalen langs traktorvegen sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårri.

Løypcn er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  3000  kg.

Løypc 4: Austertana  -  1 km sør for Boatka  i  Hanadalcn

Fra vegende  i  Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til  1  km sør for Boatka.

Laypc  5:  Luftjokdalen - Hanajfivri

Fra enden av jordbruksvei, Nordre Lufljok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Sruorra Hanajåvri (sørenden).

§ 2. Løypene skal være merket og skiltet  i  terrenget på en  slik  måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den

slutter. Det er  ikke  tillatt å kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§  3.  Kjøring etter denne forskrift er  ikke  tillatt  i  tida før 1.  juli  eller etter  31.  oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for
trafikk også  i  andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre  unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemannen

kan også åpne enkelte løyper før  1. juli  når forholdene  tilsier  dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§  4. Denne forskrift trer  i  kraft straks.
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ
BARMARK I TANA KOMMUNE  I  PERIODEN 01.07  — 31.10

Søker: C;" -—. N'V KEN“ DC/IL‘L- (   r"- r,:"X  ”

Adresse: ( *Nr' ." rem (591; ,),

Kjøretøy: "— " Antall turer: (Q

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke over 500 kg:

2A Ved Åtejohka  (Nils  O.  Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri under Miennavårri  -  over Miennavérri  -

Gieddeoaivvejohka (til  åpen  trase  1C ha  Silbmå)

'2' 2B Vcd  Åitejohka (Nils  O.  Antis ciend) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvn' under  Miennavårri  -  vest  langsmed
Lakåjohka -til  elvesamløpene  -  Gieddeoaivvejohka  -  Lédnajévri  -  Njimmjåvri  (  Oivoå  / Utløpet  )

4  Hillågurra  -  Doardna -  Uvjalådnjå  -  Åkkajåvri

[Z] 7  Deanodat /Vestertana -  Heargeéohkka  — Geassejåvri

IE ll  Ålleknjarga  -  Savetjåvri -Savetvån'i

For kjøretøy uten vektbegrensinger

m  lA  Sirbmå -Njuorggånjåvri  -  Gurtcjåvri  — Lavnjusjohka

[Il 113 Sifbmå -  Njuorggånjåvn' — Miennajåvri

m  6  Linkstasjonen  på  Måskevårri  -  Giezzi

[Z] 9 Rv 890 ved  Stjemevann  -  Kommunegrensen  mot  Vadsø

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges:

:”; T -  _/\, ". Å- . t c  Åuok-äemuor—
'- L'c‘ . " - m C‘

Må fylles ut! Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.
/

ram «6q 6w  bacq- '  -' U  ”m [  vl)? ' ~€'

*  . " r U U:\  '

Stedz/ n Dato: 30.5 'Ig

Underskrift:

Macfa/U; lay]! «yum
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BARMARKSLØYPER i TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE  I TIDEN 01.07  -  31.10

Forskrift om bruk av motorkj øretøy på barmark langs  traktorveger/tradisjonelle  ferdselsårer  i  Deanu
gielda -Tana kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 20. juni  2001  med hjemmel i forskrift av 28. juli 1989 nr. 749 om bruk av

motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10. juni  1977  nr. 82 om
motorferdsel i utmark og vassdrag § 421. Endret 10 juni 2004 nr. 1004, 8  sep 2005 nr. 1028.

§  1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer i Deanu

gielda  -  Tana kommune i forbindelse med transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og
bærsanking:

Løype 1: Sinna  -  Stuorra  Ilis

Fra enden av jordbruksvegen i  Sirma, etter etablert traktorspor vest for høyde 245, derfra nordover vest for

høyde 370 på Urroaivi, Videre nordover vest for vatn 302 moh., over Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde
323, fram til elvemøte mellom Gurtrejohka og Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og
nord- og nordvestover parallelt med Garpejohka til Illisrappat, derfia mot nordøst øst for høyde 357 på

Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til kommunegrensa på Stuorra Illis.

Løype 2:  Galdujohka  -  Saddumiellevuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert traktorspor på vestsiden av Galdujohka,

videre øst for Garcujåvri og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover
til endepunktet i Saddumiellevuovdi.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 2000 kg.

Løype 3:  Masjok  -  Spierkuvårri

Fra vegen i Masjokdalen langs traktorvegen sørvestover over Spierkuvårn' fram til bekken vest for Spierkuvårri.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 3000 kg.

Løype 4: Austertana -1  km sør for  Boatka i  Hanadalen

Fra vegende i Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til 1 km sør for Boatka.

Løype 5:  Luftjokdalen  -  Hanajévri

Fra enden av jordbruksvei, Nordre  Lufijok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajåvri
(sørenden).

§  2. Løypene skal være merket og skiltet i terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetmseen går og

hvor den slutter. Det er ikke tillatt  å  kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§ 3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tida før 1. juli eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stenge
løypene for trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og
vegetasjon. Fylkemannen kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet

søknad fra kommunen.

§ 4. Denne forskrift trer i kraft straks.
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SØKNAD  OM  TILLATELSE  TIL  Å KJØRE  MED  MOTORKJØRETØY  PÅ  BARMARK  I
TANA KOMMUNE  I  PERIODEN 01.07  — 31.10

Søker: ”;( (%;/$ [%; —  é/C/Zf/zq Å? A  14/5)

Adresse:  52,006  4  (? &.» CZ, (/1574)C g/ØW/

Kjøretøy:  Ø  TU/ Antall turer: é

Tradisjonelle barmarkstrasccr (dispensasjonstraseer) som er  vedtatt  av  kommunestyret:

For  kjøretøy ikke over  750 kg:

4  Hillégurra  -  Doardna — Uvjalédnjé  - Åkkajåvri
11 Ålleknjarga  -  Savetjävri -Savetvårri

For  kjøretøy med  delt vektbcgrensinger

2A Ved Åtejohka (Nils O. Antis eiend.) -Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri  under  Miennavån'i  -  over
Miennavårri  -  Gieddeoaivvcjohka (til  åpen  trase IC fra  Sirbmå) (1500  kg)

2B Ved Atejohka (N ils O. Antis eiend.) -  Skmvaöohkka -Guhkcsjåvri  under  Miennavån'i —vest
langsmed Lakäjohka  — til  elvesamløpene  — Gicddeoaivvcjohka  (  inntil 1500 kg) — fra Ladnaficldmé —
Ladnajévri  -  Njirranjévri(0ivo§/ Utløpet, inntil 3000  kg)

7 Deanodat  / Vestenana  -  Heargeéohkka — Geassejévri inntil  1500  kg

For  kjøretøy uten vektbegrensinger

>< lA Sirbmå -Njuorggånjåvri  -  Gurtejåvri  — Lavnjusjohka

IB Sirbmå -Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

6  Linkstasjonen på  Måskevårri -  Giezzi

9  Rv  890  ved  Stjernevann -Kommunegrensen mot Vadsø

Beskrivelse  av  eventuell annen kjøretrasé  som det  søkes  om  tillatelse  til  å kjøre langs. Kart  må  vedlegges:

M(d, [£47 3'44/‘41 / 67°, ('t/6517" fÅ€( ä'gt/ nl (f,?i 7'6/0/(f4043

gé/Zr  C/‘l‘tvL/k/Z Afvt(

Begrunnelse  for  søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må  vedlegges.

%z—WL M/ (ido LÅTS/7/[7 ”4747‘ '  '/Å,,.3”N/£/M ”"—”((, ICF/or',
fnL 0-7 åaf/QVLZ 97

/ 7  I '

Sted:  'glndll Dato:  Ø:) (/ "å/7

Underskrift:
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BARMARKSLØYPER  i  TANA KOMMUNE SOM ER ÅPNE I  TIDEN 01.07 -  31.10

Forskrift  om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorvcgcr/tradisjonclle fcrdsclsårer i  Deanu gielda -  Tana
kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen i F innmark 20. juni 2001 med hjemmel i forskrift av 28. juli 1989 m. 749 om bruk av motorkjøretøy

på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10. juni  1977  nr. 82 om motorferdsel  i  utmark og vassdrag §
421. Endrct luni 2004 nr. 1004, 8 sep 2005 nr. 1028.

§  1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer i Deanu gielda  -  Tana

kommune i forbindelse med transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Løypc 1: Sirma  — Stuorra  Ilis

F ra enden av jordbmksvegen i Sirma, etter etablert traktorspor vest for høyde 245, derfra nordover vest for høyde 370 på
Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., over Njoaskcoaivi og nordøstover vest for høyde 323, fram til elvemøte
mellom Gumejohka og Deavkchanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og nord- og nordvestover parallelt med
Garpcjohka til Illisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til
kommunegrensa på Stuorra Illis.

Løypc 2:  Galdujohka  -  Saddumicllcvuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert lraktorspor på vestsiden av Galdujohka, videre øst for

Garcujåvri og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover til endepunktet i

Saddumiellevuovdi.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  2000  kg.

Løype 3:  Masjok  -  Spicrkuvårri

Fra vegen i Masjokdalen langs traktorvegcn sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårri.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 3000 kg.

Løypc 4: Austertana  -  1  km sør for Boatka  i Hanadalen

Fra vcgende i Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til  I  km sør for Boatka.

Løype 5:  Luftjokdalen  -  Hanajåvri

Fra enden av jordbruksvei, Nordre Lufij ok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanaj åvri (sørenden).

§  2. Løypene skal være merket og skiltet i terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den

slutter. Det er ikke tillatt å kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§  3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tida før 1. juli eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for
trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemaimen
kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§  4. Denne forskrift trer i kraft straks.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: I2VHRJ Registrert dato:04.06.2019 17:41:45

Antall vedlegg: 2

Søker(e)

Søker

Fornavn

Tommy

Etternavn

Halonen

Adresse

Varjjatgeaidnu 360

Postnr

9845

Poststed

TANA

Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Hanne Kjærra Varjjatgeaidnu 360 9845 TANA

Innledning

Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med
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01.07.2019 31.10.2019

01.07.2020 31.10.2020

01.07.2021 31.10.2021

01.07.2022 31.10.2022

01.07.2023 31.10.2023

Kjøretøy

ATV

Antall turer

6

Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Frakt av bagasje/utstyr ifm jakt, fiske og bærplukking.
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Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 

1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

D 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

D 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

D Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Fra løype 2B ved Latnaluobbal til Bajimus Lavnnjosjavri etter etablert kjørespor. 

Fra Stuorra Ilisjavri til Cortnahanjavri etter etablert kjørespor.

Vedlagt dokumentliste

Latnajavri-Lavnjus.pdf

Cortnahanjavri.pdf
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SØKNAD  OM TILLATELSE TIL Å KJØRE MED  MOTORKJØRETØY  PÅ  BARMARKI

TANA  KOMMUNEIPERIODEN  01.07—31.10 Zbk °\ '- 20935

Søker:  I  ON” (  IØRMHQ 235723 EU

Adresse:  N  1.5t VN: ÅQ L} EN eMWL

Kjøretøy: Kl) -  ' .  V Antall turer: Å r. Off"

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke over 750 kg:

0.  B  g
4  Hillégurra  -  Doardna  — Uvjalådnjå -A

11  Ålleknjarga -Savetjåvri  — Savetvån . . ,  . >
DISPEN t-IC QONÅJY B EQSGN/

For kjøretøy med delt vektbegrensinger

, SC n  d  e, S  "é ; L
ZA Ved  Atejohka (Nils  O.  Antis cicnd

Miennavérri -  Gieddeoaivvcjohka (til g r7. ?_ _
213 Ved Åtejohka (Nils o.  Antis ciend b L17 /  g4 Q/v  H  Q 6  W  V"
langsmed Lakåjohka  — til elvcsamløpe
Ladnajåvri  — NjirranjåeOivoå/  Utlø Å  ,5 ma Vm '6 r7 Z  /

7 Deanodat  /  Vestertana  -  Heargeéohk

For kjøretøy uten  vektbegrensinger q  8  [> '  {—7 (U (')

1A  Sirbmå -Njuorggånjåvri  -  Gunejå

1B  Sirbmå -Njuorggånjåvri  — Mieunajåvri

6  Linkstasjonen  på Måskcvåm' -  Giezzi

9  Rv 890 ved Stjemevann  -  Kommunegrensen  mot  Vadsø

Beskrivelse av  eventuell  annen kjøretrasé som det  søkes  om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges:

Ha öga”» CW &lt;a/MWM” '- WGtEML/WJWQ'T ——
&& W,,” ,, .__ gm smrwøwam

Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

nPoY—i ow utgfi/R ‘fw DHsM/c r? bævwmnq,

Sted: IM Dato: O(Q *O(a  '  Zo [%

Underskrift:

Po E)” comm ”Pemex,
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l  .  !

BARMARKSLØYPER i TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE l TIDEN  01.07  -  31.10

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark  langs  tralctorvcgcr/tradisjonclle fcrdsclsårcr  i  Deanu gielda  — Tana
kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen  i  Finnmark 20.  juni  2001  med hjemmel  i  forskrift av 28.  juli 1989  nr. 749 om bruk av motorkjøretøy
på barmark  langs  tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10.  juni 1977  nr. 82 om motorferdsel  i  utmark og vassdrag §
421. Endrct  luni  2004  nr.  1004,  8  sep 2005  nr.  1028.

§  1.  Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt  langs  følgende traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer i  Deanu gielda  — Tana
kommune  i  forbindelse med transport til hytter og i  forbindelse med jakt,  fangst, fiske og bærsanking:

Løypc  I:  Sirma  — Stuorra [lis

Fra enden av jordbruksvegen  i  Sirma, etter etablert traktorspor vest for høyde  245, derfra nordover vest for høyde  370  på
Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., over Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde  323, fram  til elvemøtc

mellom  Gurtrejohka og Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og nord— og nordvestover parallelt med
Garpcjohka til lllisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til
kommunegrensa på Stuorra  Illis.

Løp 2:  Galdujohka  -  Saddumicllcvuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping),  etter etablert traktorspor på vestsiden av Galdujohka, videre øst for
Garcujåvri og sørvest for Fallenjoaskjävri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover til endepunktet  i
Saddumiellevuovdi.

Løypcn  er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 2000  kg.

Løypc  3: Masjok -Spicrlcuvårri

Fra vegen  i  Masjokdalen  langs  traktorvcgcn sørvestover over Spicrkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårri.

Løypon er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  3000  kg.

Løypc  4: Austertana -  1  km  501” for  Boatka i  Hunndalen

Fra vegcnde  i  Hanadalen (Austertana)  langs  traktorspor til  1  km sør for Boatka.

Løypc  5: Luftjokdalen - llanajåvri

Fra enden av jordbruksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajollka til elveutløpet fra Stuorra Hanajåvri (sørenden).

§  2. Løypene  skal  være merket og skiltet  i  terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den
slutter. Det er ikke tillatt  å  kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§  3.  Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt  i  tida før 1. juli  eller etter  31.  oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for
trafikk også  i  andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for  å  hindre  unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemannen
kan også åpne enkelte løyper før 1. juli  når forholdene  tilsier  dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§  4. Denne forskrift trer  i  kraft straks.
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- %  MOTTATT

' u 6 JUN 2019

 

SØKNAD OM  TILLATELSE  TIL Å  KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ BARMARKI
TANA KOMMUNE  I PERIODEN  01.07 — 31.10 Qo\0\ — Zolb

Søker:  23 Q EØS C—M

Adresse:  :  $  WM) l/Øliff) 2/ 98 V; I (Q/UK)

Kjøretøy:  ‘4 -T V: Antallturer:  % - 0:}

Tradisjonelle  barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt  av kommunestyret:

For  kjøretøy ikke over  750 kg:

4  Hillågurra  -  Doardna  -  Uvjalådnjå  — Åkkajåvri

11 Ålleknjarga -Savetjåvri  -  Savetvårri

For  kjøretøy med  delt vektbegrensinger

2A Ved Åtejohka (Nils O. Antis eiend.) -Skruvaöohkka  -  Guhkesjåvri  under  Miennavårri  -  over
Miennavårri -Gieddeoaivvejohka (til  åpen  trase 1C fra Sirbmå) (1500 kg)

2B Ved Åtejohka (N ils O.  Antis  eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri  under  Miennavåm' —vest
langsmed Lakéjohka  —  til  elvesamløpcne  —  Gieddeoaiwejohka  (  inntil 1500 kg) — fra Ladnafieldmé  -
Ladnajåvri -Njirranjévri(0ivo§/ Utløpet, inntil  3000  kg)

7  Deanodat  /  Vestertana  — Heargeéohkka  — Geassejévri inntil  1500  kg

For  kjøretøy uten vektbegrensinger

1A  Sirbmå  -  Njuorggånjåvri -Gurtejåvri  — Lavnjusjohka
IB Sirbmå  — Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

6  Linkstasjonen på  Måskevårn' -Giczzi

9  Rv 890 ved Stjemevann  -  Kommunegrensen mot Vadsø

Beskrivelse  av  eventuell annen kjøretrasé  som det  søkes  om  tillatelse  til  å  kjøre  langs. Kart  må  vedlegges:

- b . ' ' ' .
F014 open «;)v Spueæ KUW‘WQI ~LUOWUOZ '],qVQ't _

?wiTI‘omaw  —  S+N 3mm Øv VLLVW'

Begrunnelse  for  søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må  vedlegges.

TWW (Mr mye 27’" $45M w? bmmmmfl

R

Sted:  IM Datozöé'OQ'Zo/O)

Underskrift:
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BARMARKSLØYPER  i  TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE l TIDEN  01.07  -  31.10

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs  traktorvcgcr/tradisjonclle {crdsclsfircr i  Deanu gielda  — Tana
kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen  i  F innmark 20.  juni  2001  med hjemmel  i  forskrift av 28.  juli  1989 nr. 749 om bruk av motorkjøretøy
på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10.  juni  1977  nr. 82 om motorferdsel  i  utmark og vaSSdrag §
4a. Endrct  IOjuni  2004 m”. 1004, 8 sep 2005  nr.  1028.

§ 1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorvcger/tradisjonelle ferdselsårer  i  Deanu gielda  — Tana
kommune  i  forbindelse med transport til hytter og i  forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Løypc  I:  Sirma  -  Stuorra  His

Fra enden av jordbruksvegen i Sirma, etter etablert traktorspor vest for høyde 245, derfra nordover vest for høyde 370  på
Urroaivi, videre nordover vest for vatn  302  moh., ovcr Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde  323,  fram til elvemøte
mellom Gurtrejohka og Deavkehanjohka. Derfra  over  elva østover over Garpejohka og nord- og nordvestover parallelt med
Garpejohka til lllisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til
kommunegrensa på Stuorra Illis.

Løype 2: Galdujohka  — Saddumicllevuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert traktorspor på vestsiden av Galdujohka, videre øst for
Garcujåvri og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover til endepunktet  i
Saddumiellevuovdi.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  2000  kg.

Løypc  3: Masjok  — Spierkuvårri

Fra vegcn  i  Masjokdalen langs traktorvcgen sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårri.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  3000  kg.

Løypc  4: Austertana  — 1  km sør for Boatka  i  I-Ianadalen

Fra vegende  i  Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til 1 km sør for Boatka.

Løype 5: Luftjokdalcn  — Hanajåvri

Fra enden av jordbruksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajohlca til elveutløpet fra Stuorra Hanajåvri (sørenden).

§  2. Løypene skal være merket og skiltet  i  terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den
slutter. Det er ikke tillatt  å  kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§  3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt  i  tida før 1. juli eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for
trafikk også  i  andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemaunen
kan også åpne enkelte løyper før I.  juli  når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§  4. Denne forskrift trer  i  kraft straks.
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SØKNAD OM  TILLATELSE  TIL  Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ BARMARK I

TANA KOMMUNE  I  PERIODEN  01.07 — 31.10

Søker:  0"" M W

Adresse:  B amo-on 3 981/5- 7ana

Kjøretøy: AA) /  UALV' Antallturer:  5

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt  av  kommunestyret:

For  kjøretøy ikke over  750 kg:

4  Hillégurra  — Doardna  — Uvjalådnjå  -  Åkkajåvri
11 Ålleknjarga  -  Savetjävn' -Savetvån'i

For  kjøretøy med  delt vektbegrensinger

ZA Ved Åtejohka (Nils O. Antis eiend.) — Skruvaéohkka  -  Guhkesjévri under MiennavéITi  -  over

Miennavårri  -  Gieddeoaivvejohka (til  åpen  trase 1C fra Sirbmå) (1500 kg)

ZB Ved Åtejohka (N ils O. Antis eiend.) -Skruvaöohkka  -  Guhkesjåvri under Miennavårri —vest

langsmed Lakåjohka  — til elvesamløpene  — Gieddeoaiwejohka  (  inntil 1500 kg) — fra Ladnafieldmé  -
Ladnajévri  -  Njirranjévri(0ivo§/ Utløpet, inntil 3000 kg)

7  Deanodat /Vestenana  -  Heargeéohkka  — Geassejévri inntil 1500 kg

For  kjøretøy uten vektbegrensinger

1A Sirbmé  — Njuorggénjévri  -  Gurtejåvri  — Lavnjusjohka

IB Sirbmå. -Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

6  Linkstasjonen på Måskevårn' -Giezzi

9  RV 890 ved Stjernevann  — Kommunegrensen mot Vadsø

Beskrivelse av eventuell  annen kjøretrasé  som det  søkes  om tillatelse til  å  kjøre  langs. Kart  må  vedlegges:

4,Fno,l,J«jN øaUAxma/q'otlwbax. 66‘q

2. Fra. Snor #wu'nw 05 J41 Hmf'n/koi'. kime hamn
5- Fm ' W  1—m 111/ Jmmerwnm

Begrunnelse  for  søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må vedlegges.

fwo-rf  M  Mr ,- forb-vhdd/Le mæ! ¢W,W o?

Åfarn/ulzkjnrj .

(—

Sted: Jam Dato:  5/6  '  [q

Underskrift:

jmfll/UW
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BARMARKSLØYPER i TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE ITIDEN  01.07  -  31.10

F  orskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs  traktorvcgcr/tradisjonelle  ferdsclsårer  i  Deanu gielda -Tana

kommune, Finnmark.

F astsatt av Fylkesmannen i F innmark 20.  juni  2001  med hjemmel  i  forskrift av 28. juli  1989  nr. 749 om bruk av motorkjøretøy
på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf.  lov av 10.  juni  1977 nr. 82 om motorferdscl  i  utmark og vassdrag §
421. Endret  10juni 2004  nr. 1004, 8 sep 2005  nr.  1028.

§  1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonelle ferdselsårel' i  Deanu gielda  -  Tana

kommune  i  forbindelse med transport til hytter og i forbindelse medjakt, fangst, fiske og bærsanking:

Løype l:  Sirma  -  Stuorra Ilis

F ra enden av jordbruksvegen i Sirma, etter etablert traktorspor vest for høyde  245, derfra nordover vest for høyde  370  på

Urroaivi, videre nordover vest for vatn  302  moh., over  Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde 323, fram til elvemøte

mellom Gurtrejohka og Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og nord- og nordvestover parallelt med

Garpejohka til Illisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på Maddcmusalas og mot nord over Gaskalas til
kommunegrensa på  Stuorra  Illis.

Løype 2: Galdujohka  -  Saddumiellcvuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert traktorspor på vestsiden av Galdujohka, videre øst for

Garcujåvri og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover til endepunktet  i
Saddumiellevuovdi.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  2000  kg.

Løypc 3: Masjok  -  Spicrkuvårri

Fra vegen  i  Masjokdalen langs traktowegen sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårri.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  3000 kg.

Løype 4: Austertana  -  1  km sør for Boatka  i Hanadalen

Fra vegende  i  Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til 1 km sør for Boatka.

Løype 5:  Luftjokdalen  -  Hanajåvri

Fra enden av jordbruksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajåvri (sørenden).

§  2. Løypene skal være merket og skiltet  i  terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den
slutter. Det er ikke tillatt å kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§ 3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt  i  tida før 1. juli eller etter 31. oktober. F ylkesmannen kan stenge løypene for
trafikk også  i  andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemannen

kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§  4. Denne forskrift trer  i  kraft  straks.
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SØKNAD OM  TILLATELSE  TIL  Å KJØRE  MED  MOTORKJØRETØY PÅ BARMARK  I
TANA KOMMUNE I PERIODEN 01.07 — 31.10

Søker:  Pml  SO/M/

Adresse: IJAF  D  WV l

Kjøretøy: ' V  UTV  Antall turer:  $—

Tradisjonclle  barmarkstrasecr (dispensasjonstrasccr) som er  vedtatt  av kommunestyret:

For  kjøretøy ikke  over 750 kg:

4  Hillégurra  - Doardna  — Uvjalédnjzi  -  Åkkajävri

' 11 Ålleknjarga -Savetjåvri  -  Savetvårri

For  kjøretøy med delt  vcktbcgrcnsingcr

2A Ved Åtejohka (Nils O. Antis cicnd.) — Skruvaéohkka  -  Guhkesjévri under Micnnavén‘i  -  over
Micnnavérri  -  Gieddeoaivvejohka (til åpen  trase  lC fra Sirbmå) (1500 kg)

ZB Ved Åtejohka (Nils O. Antis ciend.) — Skruvaöohkka  — Guhkesjåvri under Micnnavåm' —vcst
langsmed Lakäjohka  — til elvesamløpene  — Gicddeoaivvejohka  (  inntil 1500 kg) — fra Ladnaflcldmå  —
Ladnajävri  — Njirranjévri(0ivo§/ Utløpet, inntil 3000 kg)

7  Deanodat  /  Vestenana  -  Heargeéohkka — Gcassejévri  inntil  1500 kg

For  kjøretøy uten vektbcgrensinger

lA Sirbmå  — Njuorggånjåvri -Gurtcjävri  — Lavnjusjohka

IB Sirbmä -Njuorggénjévri — Miennajévri

6  Linkstasjonen på Måskcvårri  — Giczzi

9  Rv 890 ved  Stjernevann -  Kommunegrensen mot  Vadsø

Beskrivelse  av eventuell  annen  kjøretrasé som dct  søkes  om  tillatelse  til  å  kjøre  langs. Kart  må vedlegges:

f" '  I  f), ., . .[ Fri» Wyre  Ø  %  TH, mesmc Luggm,
R  . Mn Hmm !»!øuNm/EN Og T/L W’QSmWw‘E

f>» ':v LØYFC  :S {:VCK L, ,  Z AP TIL, ,(Umrv— ,n VTQJVN.

Wo? [?ARLCKF

Møn; mA 5’5

Begrunnelse  for  søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må vedlegges.

TRHMSFUZT Av UTST YK  I  FOQ'S/Ntklzf flu” W5, IEPQLPLWMWQ [3-4t

Sted:  WA Dato: gZlc-i

Underskrift:

&  ,CD  4  b
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BARMARKSLØYPER i TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE  l  TIDEN  01.07 -31.10

Forskrift  om  bruk  av motorkjøretøy på barmark langs traktorvcgcr/tradisjonelle ferdselsårer  i  Deanu gielda  -  Tana

kommune, Finnmark.

F astsatt av Fylkesmannen  i  Finnmark  20.  juni  2001  med hjemmel i forskrifi av 28. juli  1989  nr. 749 om bruk av motorkjøretøy

på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10. juni  1977  nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag §
421. Endret luni  2004  nr. 1004, 8 sep 2005  nr.  1028.

§ 1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer  i  Deanu gielda -Tana

kommune i forbindelse med transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Løype l:  Sirma - Stuorra  llis

Fra enden av jordbwksvegen  i  Sirma, etter etablert traktorspor vest for høyde  245, derfra nordover vest for høyde  370  på

Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., ovcr Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde  323,  fram til elvemøte
mellom Gunrejohka og Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og nord— og nordvestover parallelt med

Galpcjohka til lllisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til
kommunegrensa på Stuorra lllis.

Løypc 2:  Galdujohka  -  Saddumiellcvuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert traktorspor på vestsiden av Galdujohka, videre øst for

Garcujåvri og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover til endepunktet  i
Saddumiellevuovdi.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  2000  kg.

Løypc 3: Masjok  — Spierkuvårri

F ra vegen  i  Masjokdalen langs traktorvcgen sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårri.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  3000  kg.

Løypc 4: Austertana  -  1  km sør for Boatka  i Hanadalen

Fra vegcnde  i  Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til  1  km sør for Boatka.

Løype 5: Luftjokdalen -Hanajåvri

Fra enden av jordbwksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajåvri (sørenden).

§  2. Løypene skal være merket og skiltet i terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den
slutter. Det er ikke tillatt å kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§  3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tida før 1. juli eller etter  31.  oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for
trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng 0g vegetasjon. Fylkemannen

kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§ 4. Denne forskrift trcr  i  kraft  straks.

h
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE NIED MOTORKJØRETØY PÅ
BARMARK  I  TANA KOMMUNE I PERIODEN 01.07  — 31.10

Søker:  %  19‘ %;? OÅ/Å/D

Adm: flzmepw/y/ %0 ”TW

Kjøretøy: A'” Antall turer:  é “7  E  r

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke over 750 kg:

E] 2A Vcd  Åtcjohka  (Nils O.  Antis eiend.) -  Skruvaöohkka  -  Guhkesjåvri  under  Miennavérri  -  over  Miennavårri -

Gieddeoaiwejohka (til  åpen  trase  1C fra Sirbmå)

:] 2B Ved Åitejohka  (Nils  O.  Antis eiend.) —Skruvaöohkka  -  Guhkesjåvn' under  Miennavårri  -  vest langsmed
Lakåjohka -til elvesamløpene  — Gieddeoaiwejohka  —  Lådnajåvri  -  Njirranjåvri  (  Oivoä / Utløpet  )

4 Hillågurra -  Doardna-Uvjalådnjå -  Åkkajåvri

7  Dcanodat  /  Vestcrtana  -  Heargcéohkka  — Geassejåvri

ll Ållcknjarga  — Savetjåvri  -  Savetvårri

F or kjøretøy uten vektbegrensinger

lA Sirbmå  -  Njuorggånjåvri -Gurtejåvri  — Lavnjusjohka

lB Sirbmå  — Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

6  Linkstasjonen  på Måskevårri  -  Giezzi

DEED BED

9  Rv 890 ved Stjemevann -Kommunegrensen  mot  Vadsø

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det  søkes  om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges:

«' " , _
7W YW 753676” 6772/?  {2775(5/9/ x» (Zr L

444/ 7‘ 4 fl/V/V  1474/” køer-
”- 6

»

Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

/ r“; .,. A
fM/wgb/ Aar  '  fM! * a , 16/ ”  WW hw

fr .  lake

/-1

Sted: /M Dato: (Zé - /7

Undemkriftzfim
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: YWRBPV Registrert dato:11.06.2019 09:02:53

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

stein-erik
Etternavn

anti
Adresse

skuvlageaidnu 9
Postnr

9826
Poststed

SIRMA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 01.08.2019

Kjøretøy

atv
Antall turer

1
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

D Garnfiske 

C Snarefangst 

201



C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Formålet er i hovedsak kultivering av uonjájávrrit, sekundært blir resultatet også litt matauk. Etter flere sesonger med 
stangfiske på disse vannene sommer som vinter, så har jeg registrert mye fisk av samme liten størrelse. Det er da 
grunn til å tro at et regulert uttak med fiskegarn, slik at en får redusert noe av populasjonen/mengden, kan gi bedre 
grunnlag for større fisk. Tilgang til disse fiskevann vil som sagt også gi noe matauk for meg, samt at fisketrykket lang 
trasene vil begrenses noe. Jeg har tidligere fått til tilsagn på barmarkskjøring til uonjájávrrit (sommeren 2017) for 
dette det nevnte formål, men jeg fikk ikke anledning til å benytte meg av den den gangen. Derfor søker jeg nå påny. 

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Følger barmarkstrase 1B, Sirbmá-Miennájávrrit. Et lite stykke forbi Nuorggánjávri, ved Heastalaš, tar jeg av på en 
gammel traktorvei (tidligere hestevei) som går sørover rundt/langs med Heastalaš og videre frem til uonjájávrrit som 
er målet. Se vedlagt kart, der kjøretrasen er merket. 

Vedlagt dokumentliste

uonjájávrrit_LI.jpg
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: XHDJH7 Registrert dato:11.06.2019 09:11:21

Søker(e)

Søker

Fornavn

stein-erik
Etternavn

anti
Adresse

skuvlageaidnu 9
Postnr

9826
Poststed

SIRMA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 30.09.2019

Kjøretøy

atv
Antall turer

3
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 
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D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

slik det fremkommer av rubrikken som jeg har krysset av på, så er formålet for turen tradisjonell utmarkshøsting. Det 
gjelder altså jakt, fiske og bærblukking.

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

205



Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: K7DUBZ Registrert dato:10.06.2019 17:42:53

Antall vedlegg: 3

Søker(e)

Søker

Fornavn

Rune

Etternavn

Larsen

Adresse

Luossageaidnu 16

Postnr

9845

Poststed

TANA

Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning

Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2019

Kjøretøy

atv
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Antall turer

5

Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

D Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Rep vedlikehold av gamme samt tradisjonell utmarkshøsting,jakt,fiske og bærplukking

Eierforhold

A Søker og eier er samme person 

B Eier er en annen person 

Navn

Otto Daniloff

Forhold til eier

A Samboer/ektemake 
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A Sønn/datter 

B Representant for brukerne 

A Annet:  

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 

1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

D 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

D Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Displøype 3 Gamme Otto Daniloff-Trase fra bekken Vest for Spierkuvarri til gamme 

Displøype 3 Fra Spierkuvarri til Sommevann 

 

Se vedlagt kartutsnitt

Vedlagt dokumentliste

Søknad barmarksdisp-Sommervann.pdf

Vedlegg 1 Kart Spierkuvarri-Gamme Otto Daniloff.pdf

Vedlegg 2 Kart Trase Spierkuvarri-Sommervann.pdf
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ BARMARK I 
TANA KOMMUNE I PERIODEN 01.07 – 31.10  

Søker: _______________________________________________________________________________  

Adresse: _______________________________________________________________________________  

Kjøretøy: ____________________________ Antall turer: ___________________________  

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:  

For kjøretøy ikke over 750 kg:  

 4 Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri  
 11 Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri 

For kjøretøy med delt vektbegrensinger 

 2A Ved Átejohka (Nils O. Antis eiend.) - Skruvačohkka - Guhkesjávri under Miennavárri - over 
Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 1C fra Sirbmá) (1500 kg) 

 2B Ved Átejohka (Nils O. Antis eiend.) - Skruvačohkka - Guhkesjávri under Miennavárri –vest 
langsmed Lakšjohka – til elvesamløpene – Gieddeoaivvejohka ( inntil 1500 kg) – fra Ladnafieldmá - 
Ladnajávri  - Njirranjávri(Oivoš/ Utløpet, inntil 3000 kg) 

 7 Deanodat / Vestertana - Heargečohkka – Geassejávri  inntil 1500 kg 

For kjøretøy uten vektbegrensinger  

 1A Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri – Lavnjusjohka 
 1B Sirbmá - Njuorggánjávri – Miennajávri  
 6 Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi  
 9 Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges:  

 

 

 

Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.  

 

 

 

Sted: _________________________ Dato: ______________  

Underskrift:  

________________________________________________________  
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BARMARKSLØYPER i TANA KOMMUNE SOM ER ÅPNE I TIDEN 01.07 - 31.10  

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer i Deanu gielda - Tana 
kommune, Finnmark.  

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 20. juni 2001 med hjemmel i forskrift av 28. juli 1989 nr. 749 om bruk av motorkjøretøy 
på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 
4a. Endret 10 juni 2004 nr. 1004, 8 sep 2005 nr. 1028.  

§ 1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer i Deanu gielda - Tana 
kommune i forbindelse med transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking:  

Løype 1: Sirma - Stuorra Ilis  

Fra enden av jordbruksvegen i Sirma, etter etablert traktorspor vest for høyde 245, derfra nordover vest for høyde 370 på 
Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., over Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde 323, fram til elvemøte 
mellom Gurtrejohka og Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og nord- og nordvestover parallelt med 
Garpejohka til Illisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til 
kommunegrensa på Stuorra Illis.  

Løype 2: Galdujohka - Saddumiellevuovdi  

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert traktorspor på vestsiden av Galdujohka, videre øst for 
Garcujávri og sørvest for Fallenjoaskjávri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover til endepunktet i 
Saddumiellevuovdi.  

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 2000 kg.  

Løype 3: Masjok - Spierkuvárri  

Fra vegen i Masjokdalen langs traktorvegen sørvestover over Spierkuvárri fram til bekken vest for Spierkuvárri.  

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 3000 kg.  

Løype 4: Austertana - 1 km sør for Boatka i Hanadalen  

Fra vegende i Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til 1 km sør for Boatka.  

Løype 5: Luftjokdalen - Hanajávri  

Fra enden av jordbruksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajávri (sørenden).  

§ 2. Løypene skal være merket og skiltet i terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den 
slutter. Det er ikke tillatt å kjøre utenfor den fastsatte traseen.  

§ 3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tida før 1. juli eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for 
trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemannen 
kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.  

§ 4. Denne forskrift trer i kraft straks.  
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 587J6T Registrert dato:10.06.2019 18:00:19

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Johanne 

Etternavn

Daniloff

Adresse

Luossageaidnu 16

Postnr

9845

Poststed

TANA

Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning

Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2019

Kjøretøy

atv
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Antall turer

5

Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

tradisjonell utmarkshøsting

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

D 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 

1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 
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C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

D 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

D Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Spierkuvarri-Gamme Otto Daniloff 

 

Se vedlagt kart

Vedlagt dokumentliste

Vedlegg 1 Kart Spierkuvarri-Gamme Otto Daniloff.pdf
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL  Å  KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ
BARMARK] TANA KOMMUNE  I  PERIODEN 01.07  — 31.10

Søker. Mc/fwz/ .Z/IUD ”oc

Adresse: L  KA)

M  _  . /‘

Kjøretøy: 5  y/C  k/1L.  Antall turer:

Tradisjonelle barmarkstraseer (dlspensasjonslraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke over 500 kg:

[:l 2A Ved Åtejohka (Nils  O.  Amis eiend.) -  Skmvaéohkka-Guhkesjåvri  under Miennavårri  -  over Miennavåm' -
Gieddeoaivvejohka (til  åpen trase  1C fra Sirbmå)

2B Ved Åitejohka (N ils O.  Amis eiend.) — Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri under Miemavérri  -  vest  langmed
Lak§johka  -  til  elvesamløpene -Gieddeoaivvejohka -  Lådmjåvri -Njinanjåvri  (  Oivo§  lUtløpet  )

[:l 4 Hillågurra -  Doardna  -  Uvjalådnjä -Åkkajåvn'

7  Deanodat  /  Vestertam  -  Heargeéohkka  — Geassejévri

11  Ålleknjarga  — Savetjåvri  — Savetvåni

For kjøretøy uten vektbegrensinger

lA Silbmå — Njuorggånjåvri  -  Gunejåvri  — Lavnjusjohka

lB Sirbmå -  Njuorggänjåvri  — Miennajåvri  '

6  Linkstasjonen  pä  Måskevårri  — Gieni

DDDD DD

9Rv 890 ved  Stjemevann  -  Kommunegrensen  mot  Vadsø

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det  søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges:

MMÅJR/ - 626M ,d A'u

Må fylles ut! Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.
h

gaar- * _ gåg—

Sted:  ' 3/51— / Dato:% [jf

”%a »LJM
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"”>—K '(:

Gog-gie Maps Njirranjévri, 9845 Tana til Gaskkamus Lavnnjosjåvri 9845 Tana

4‘

ay,; ,,: a.. .

.  *g V  r."

 

.vu —

.if' :" .;-,,?"

"p vn

Kandata  0201 9  500  m  I—-———-l

Beklagef; men vi kunne ikke beregne en veibeskrivelse for

kollektivtraflkk fra «Mirranja’vrx; 9845 Tana» til «Gaskkamus

Lavnnjosja’vn; 9845 Tana»

...g;
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL  Å  KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ
BARMARK I TANA KOMMUNE l PERIODEN 01.07 - 31.10

Søker: ØL; ni,; s 4/554)
Adresse: /;g Q}//  Ålgk—S'EÅ  /

Kjøretøy: r/ ~— 5  V  (<t & Antall  turer: å

Tradisjonelle barmarkstraseer (dlspensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke over 500 kg:

D  ZA Ved  Åtejohka (Nils  O.  Ann's eiend.) -  Skruvaéohkka -  Guhkesjåvri under Miennavårri -  over Meumvén'i  -
Gieddcoajvvejohka (til  åpen  trase lC fra  Sirbmå)

#’ 2B Ved  Åitejohka (Nils  O.  Antis  eicnd.) -  Skmvaöohkka  -  Guhkesjåvn' Lmder Miermavén'i  -  vest  langsmed
Laksjohka  -  til  elvesamløpene  -  Gieddeoaivvejohka  -  Lédmjévri  -  Njirranjåvri  (  Oivoä  / Utløpet  )

:l 4  Hillågurra -  Doardna -  Uvjalådnjå -Åkkajåvxi

7  Deanodat  /  Vestertana  -  Heargeöohkka  — Geassejävri

11  Alleknjarga  - Savetjåvn' —Savetvån'i

For kjøretøy uten vektbegrensinger

lA  Sirbmå  — Njuorggénjåvri  -  Gunejåvri  — Lavnjusjohka

lB  Sirbmå  -  Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

6  Linkstasjonm pä  Måskevårri -Giezzi

DUDE} DD

9  Rv 890 ved Sljemcvann -  Kommuncgrcnscn  mot  Vadso

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé mm det søkes um llllutelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges:
«

”' Lt '/ ' Cofz—x/  J  I// 1

1—4; .. a
 

Må  fylles  ut! Begrunnelse for  mknuden. Eventuell dokumentusjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

vw 1<F "F: (F ..; ?Lukk NG

Sted Dato:

‘m‘w mm ?  (Z _
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Go nagle Maps Cortnahanjévri, 9845 Tana til  Stuorra Ilisjévri, 9845 Tana

All'l
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Kandata  02019

Beklagec men vi kunne Ikke beregne en veibeskrivelse for

kollektivrraflkk fra «Cortnahanjävri, 9845 Tana» til «Stuorra

l/isjävri,  9845  Tana»
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: KT67ZR Registrert dato:17.06.2019 18:22:36

Søker(e)

Søker

Fornavn

leif erik
Etternavn

kolstrøm
Adresse

nordnes 70
Postnr

9845
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2019

Kjøretøy

atv
Antall turer

4
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 
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D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

jakt fiske og bærplukking

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

D 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

fra åpen løype 3 Louhttemuor -Flattjern-sommervann som tillegs disp til den andre
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: GCDVS3 Registrert dato:05.06.2019 11:52:21

Antall vedlegg: 2

Søker(e)

Søker

Fornavn

Stig Gøran

Etternavn

Kaspersen

Adresse

Austertanaveien 412

Postnr

9845

Poststed

TANA

Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Susan Helen Kaspersen Austertanaveien 412 9845 Tana

Ingvald Andreas Ravna Tanafjordveien 394 9845 Tana

Innledning

Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 
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Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2019

Kjøretøy

ATV

Antall turer

5

Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

D Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Ta med eldre generasjon på tur og lære opp den nye om jakt, fiske og friluftsliv. 

Høste litt av våres flotte natur og få en fantastisk natur opplevelse mm. 

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 
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C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 

1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

D 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

D 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

D Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Vedlagt dokumentliste

Cortnahanjavri.png

Sommervann.png
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: GN7SYI Registrert dato:05.06.2019 13:06:21

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Stig Olav

Etternavn

Bruun

Adresse

Kvartsveien 53

Postnr

9845

Poststed

TANA

Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Ørjan Dervola Austertanvn 5051 9845 Tana

Innledning

Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

229



01.08.2019 01.09.2019

Kjøretøy

ATV

Antall turer

3

Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Fiske og bærplukking

Barmarkstraseer

D 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

D 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 
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1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

D 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

D 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

D 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

D Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Søker disp fra Latnaluovbbalat til Lavnnjosjavri

Vedlagt dokumentliste

Laksefjordvidda.docx
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SØKNAD  OM  TILLATELSE  TIL  Å  KJØRE  MED  MOTORKJØRETØY  PÅ  BARMARK  l
TANA KOMMUNE [ PERIODEN 01.07  -  31.10  20\°\— 2023

Søker: /= $  CC 1.1—. 3  '" (/

Adresse:  / 'F- V—i  (  " / )'Å)

Kjøretøy: /+T V Antall turer: Ll .

Tradisjonelle bnrmlrkstnscer (dispenusjonstramr) som er vedtatt nv kommunestyret:

For kjoretoy ikke  over 750 kg:

og 4  Hillågumz -  Doardna -  Uvjalådnjå-Åkkajävri
ll Alleknjarga  -  Savetjévri —Savetvårri

For kjøretøy med delt veklbegrensinger

2A Vcd  Ålejohka  (Nils  ().  Antis eiend.) -Skruvaéohkka - Guhkesjåvri under Miennavårri -uver
X Micnnavz'm'i  -  Gicddcoaivvcjohka  (lil  åpen  lrasc  IC fra  Sirbmå)  ( l500 kg)

28 Ved Åtejohka  (Nils  O.  Amis eiend.) -Skruvacohkka -Guhkcsjåvri under Miennavzirri «vest

X  langsmed  LaBjohka  — til elvcsamløpene » Gicddeoaivvejohka ( inntil 1500 kg) « fra  Ladnafieldmé  —

Ladnaja'vfi — NjimnjéVmOivoS/ Utløpet, inntil  3000  kg)
X  7  Deanodal  , Vestcnana  - Heargeéohkka ,, Geassejåvri inntil  l500  kg

For kjoretoy uten veklbegrensinger

IA Sirbmå -Njuorggånjåvn' - Gunejåvri ,  Lavnjusjohka

IB  Sirbmå -Njuorggånjåvri  A  Miennajåvri

x  6 Linkstasjonen på  Måskevårri  -  Gieni
9  Rv 890 ved  Sljcmcvann -Kommunegrensen  mol  Vadsø

Beskrivelse  av eventuell annen kjoretrasé som det  søkes  om tillatelse til å  kjøre  langs. Karl må vedlegges:

- 0

hr» mic,“ “>594 ‘5 V/spcawumfi —  éowwwfam
«.»,e *DöPQ "Dao, 03 Jac— Leowevgvmoæ '0:v—

Begnllnelu for  søknldcn.  Eventuell dokumentnsjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

Elmar "F15 m; B/YRPpt/KVuM/(p

Sled: VA Dato:  .  så (0 °  K1

Underskrift:

ZL/cz/ Zi,
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ
BARMARK I TANA KOMMUNE ! PERIODEN 01.07 —3l.10 20“.,20 25

Søker:  E v  ” E « :>k

Am.:  '  (.wfaåggwåw Raa,, Camas "&

Kjøretøy: . V Antall turer: —'6 .  gir

Tnd'ujonelle  barmrlutmeer (dispensasjonstnseer) som er  vedtatt  av kommunestyret:

For kjoretoy ikke  over  750 kg:

D  2A Ved Åtcjohka  (Nils  O.  Amis cicnd.) -  Skruvaéohkka -  Guhkesjåvri under Miennavårri  -  over Miennavårri  -

Gieddeoaivvejohka (til åpen  trase lC fi'a Sirbmå)

D  28 Vcd Åitejohka  (Nils  O.  Antis  eiend.) -  Skruvaöohkka -  Guhkesjåvri  under  Miennavårri - vest langsmed
Laksjohka  -  til  elvesamløpenc -  Gieddeoaiwejohka -  Lådnajåvri  -  Njin'anjåvri ( Oivos  /  Utløpet  )

E 4  Hillågurra -  Doardnn -  Uvjalådnjå-Åkkajåvn'

[& 7  Deanodal / Vcsteflana  - Hcargcéohkka — Geasscjévri

Cl I I  Ålleknjarga -  Savetjåvri - Savavårri

For kjøretøy uten vektbegrensinger

[3 IA Sirbmå - Njuorggånjåvri - Gunejåvri -  Lavnjusjohka

[:] IB Sirbmå -  Njuorgga'njévri — Miennajåvri

E  6 Linkstasjonen på  Måskevårri -  Gieui

:l 9  Rv 890 ved  Stjemcvann  - Kommuncgrensen mot  Vadsø

Beskrivelse  av  eventuell  innen  kjoretrnsé  som det  søkes  om tillatelse til å kjøre lang;.  Karl  ml  vedlegges:

i?“ ° ' ” ' %nä.f
som e*”x'er M5  e  01:55:, o xim

\r  ‘ *x— jp‘om , &,

Begrunnelse for søknaden.  Eventuell  dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

k mui Varl-u;

Sted: 7a  Ø Dato: .. '  Åq

Underskrift:

gWB-erö

gx
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å  KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ
BARMARK I TANA KOMMUNE I  PERIODEN 01.07 — 31.10

/ .  -—f

Søker: ( & {ZS'W

Adresse: fl—Skc/ ÅVM ÅS— q??0 ØÅBFJØTZD

...—-

Kjøretøy: Å/b— 681/ Antall turer:

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke  over  750 kg:

[:] 2A Ved  Åtejohka (Nils  O.  Antis eiend.) -  Skruvaéohkka -  Guhkesjévri under Miennavérri — over Miennavärri -
Gieddcoaivvejohka  (til åpen  trase 1C fra Sirbmå)

D  ZB Ved  Åitejohka (Nils  O. Antis eiend.) - Skruvaéohkka — Guhkcsjåvri under Miennavårri -  vest iangsmec:
Lak§johka  -  til  elvesamløpenc -  Gieddeoaivvejohka -  Lédnajévri — Njirranjévri ( Oivo§ /  Utløpet )

4  Hil'légurra -  Doardna  -  Uvjalédnjé -  Åkkajåvri

7  Deanodat  /  Vcstertana  - Heargeéohkka  — Geassejåvri

i  I  Ålleknjarga  «  Savetjåvri -Savetvårri

For kjøretøy uten vektbegrensinger

1A  Sirbmå  -  Njuorggånjåvri  — Gurtejåvri —Lavnjusjohka

IB  Slrbmä  -  Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

6  Linkstasjoncn  på  Måskcvårri -Giezzi

DUDE DDB

9  RV 890 ved  Stjernevann  -  Kommuhegrensen  mot  Vadsø

Beskrivelse  av  eventuell  annen kjøretrasé som det  søkes om tillatelse til  å  kjøre langs. Kart må vedlegges:

Fm .(» å 5' ”446 bit [[./9, /?r rro '—- M/JØØ—j'

5  60 «

Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

/ ”r ; 1/ ; ,2/ (/wktgg

- 7  M [) t ;  é "  /7Sted. a o /—""'

Underskrift: £7; f/ÅM

r"  "
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: HRRABT Registrert dato:28.05.2019 19:39:42

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Frode
Etternavn

Helander
Adresse

Auskarnes 3
Postnr

9518
Poststed

ALTA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2019

Kjøretøy

Atv
Antall turer

2
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

D Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 
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C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

tilsyn, fiske og bærplukking

Eierforhold

A Søker og eier er samme person 

B Eier er en annen person 

Navn

Alfred Helander
Forhold til eier

A Samboer/ektemake 

B Sønn/datter 

A Representant for brukerne 

A Annet:  

Barmarkstraseer

D 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Fra løype 4 til Helander gamma ved ciikujåkka

Vedlagt dokumentliste

Skann 19. jan. 2019.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: FWRTWX Registrert dato:31.05.2019 09:25:55

Søker(e)

Søker

Fornavn

Jan
Etternavn

Aslaksen
Adresse

Bietilæveien 36
Postnr

9800
Poststed

Vadsø
Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Jan Aslaksen Bietilæveien 36 9800 Vadsø
Kristian Aslaksen Bietilæveien 36 9800 Vadsø
Martin Aslaksen Bietilæveien 36 9800 Vadsø

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2019

Kjøretøy

ATV Polaris 570 
Antall turer

6
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

D Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 
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C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Er medeier i hytte i Skidalen. Det er planlagt flere tiltak for vedlikeholdsarbeider der i sommer.

Eierforhold

B Søker og eier er samme person 

A Eier er en annen person 

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

D 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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% MOTTATT
29 MAI 2019

SØKNAD  OM  TILLATELSE  TIL Å  KJØRE  MED  MOTORKJ RETØY PÅ
BARMARK  1  TANA KOMMUNE I PERIODEN 01.07  — 31.10?<

K .
Søker:  ***! f ?  €  ”SC

Adresse: » .  W  x? ”*x €18”? In  A

Kjøretøy:  ”V Antallturer:  Tm ’6 w  . n  — '—' "%,/um {CD4 Liam"

¢L'wbd WW  t  cc V”. Å  CW
Tradisjonelle barmarkstmeer (dispensasjonstraseer) som er  vedtatt  av  kommunestyret:

For  kjøretøy ikke over  750 kg:

E] ZA Ved Åtejohka  (Nils  O. Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjévfi under Miennavérn‘ — over  Micnnavåm' —

Gieddeoaiwejohka (til  åpen  trase  1C fra  Sirbmå)

D  ZB Ved Åitejohka (Nils O. Antis  ciend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjévri under Micnnavérri  -  vest langsmed

Lak§johka  -  til  elvesamløpene  -  Gieddcoaivvcjohka — Lådnajåvri -Njirranjåvri  (  Oivoä  /  Utløpet  )

D  4  Hillågurra -Doardna  -  Uvjalådnjå - Åkkajåvri

7Deanodat  /  Vestcrtana  -  Heargeöohkka  — Geassejåvri

11 Ålleknjarga -Savetjåvri  — Savetvérri

For  kjøretøy uten vektbegrensinger

1A  Sirbmå  -  Njuorggånjåvri -Gurtejåvri — Lavnjusjohka

IB  Sirbmå  -  Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

6 Linkstasjonen på Måskevårri -Giezzi

9  RV 890 ved Stjemevann  -  Kommunegrensen mot  Vadsø

DEED [18

Beskrivelse  av  eventuell annen kjøretrasé  som det  søkes  om  tillatelse  til  å kjøre langs. Kart  må  vedlegges:

— ,. \ , .  , * .  71"”
(VG 3 ( IA '.  ‘  .  "  1  Va &&q \rQ/JLWLC‘Y GWLØ NW 'U.‘ V  LLN L14

‘. --"_J'rl. L  u 7‘ .L

Begrunnelse  for  søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må  vedlegges.

Tra ;( 7 w ”  tfi/l/ø r  7M LMC ut (1 hc a,? 71e 7315 w W  A  MWM .  ”(”Un- av' efvéi '( V

T  ;c  n,.b,  »  h  r” ntultgjukliu-

Sted:  PM 40 Dato:  Q? Y, ’7

Underskrift:

7  _ ’3

Sam» ram
”Mm MM  x

fizhwwm %fmé hid 4%“

WA AJ L” hpm/W M  Lyvmmtmml ISL/owwzaflu246
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: J4H6BM Registrert dato:31.05.2019 18:15:03

Søker(e)

Søker

Fornavn

Martin Arneng 
Etternavn

Varsi
Adresse

Lismaveien 30
Postnr

9845
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2019

Kjøretøy

ATV
Antall turer

6
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

D Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 
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D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Nødvendig transport 

Eierforhold

B Søker og eier er samme person 

A Eier er en annen person 

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

D 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Til hytta til Johannes Varsi ved Nuorgganjavri fra trasé 1B
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 7Q7JA6 Registrert dato:02.06.2019 15:57:32

Søker(e)

Søker

Fornavn

Jan Ole

Etternavn

Ravna

Adresse

Tanafjordveien 222

Postnr

9845

Poststed

TANA

Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning

Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 30.09.2022

Kjøretøy

ATV - Toyota Hilux

Antall turer

4
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Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

D Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Frakt av båt, utstyr i forbindelse med fiske, bærplukking.

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 

1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 
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C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

253



Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: QQEPYX Registrert dato:02.06.2019 15:37:09

Søker(e)

Søker

Fornavn

Jan Ole 

Etternavn

Ravna

Adresse

Tanafjordveien 222

Postnr

9845

Poststed

TANA

Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning

Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 30.09.2022

Kjøretøy

ATV  - Toyota Hilux

Antall turer

10

254



Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

D Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Frakt av utstyr

Eierforhold

B Søker og eier er samme person 

A Eier er en annen person 

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 

1C fra Sirmá) [1500 kg] 
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C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

D 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Fra løype 6 (Luobbal) til gamme.
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL  Å  KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ BARMARK  I
TANA KOMMUNE I PERIODEN 01.07  — 31.10

Søker: 6“ . . d [ W/F' fv  '

Adresse:  ( .  ..e ua .? 5  6 Cf 87  Y  TH (1/74,

Kjøretøy: L/  Z  'Le/,. - .  TVAntallturer: fill: er“ L  3  åk, .? C? Sf) \.

(fra. l0 [M -  7  c/Åtgc'j
Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke  over 750 kg:

4  Hillågurrn-Doardna  -  Uvjalådnjå - Åkkajåvri
ll Ålleknjarga -Savetjåvri - Savetvérri

For kjøretøy med delt vektbegrensinger

2A Ved Åtejohka  (Nils  O. Antis eiend.) -  Skruvaöohkka  -  Guhkesjåvri under Miennavårri  -  over
Miennavårri -Gieddeoaivvejohka (til åpen trase lC fra Sirbmé) (1500 kg)
2B Ved Åtejohka  (Nils  0. Antis  eiend.) - Skruvaöohkka  -  Guhkesjåvri under Miennavérri  —vest
langsmed Lak§johka — til clvesamløpene — Gieddeoaivvejohka (  inntil  1500 kg) — fra Ladnafleldmå  —

Ladnajåvri -  Njirranjévri(0ivo§/  Utløpet, inntil  3000 kg)
7 Deanodat  /  Vestertana  -  Heargeéohkka  — Geassejévri inntil  1500 kg

For kjøretøy uten vektbegrensinger

lA Sirbmå  -  Njuorggånjåvri -Gurtejåvri — Lavnjusjohka
lB Sirbmå  -  Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

6 Linkstasjonen på Méskevérri  — Giezzi
9 Rv 890 ved Stjemevann - Kommunegrensen mot  Vadsø

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrnsé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges:

7762, ?oåm cut  ,  07979 Vuolope-jdh t6“, EJ—Åcr' dzpbafi

'ZZ/QS'C "  %], €74” 'QØ/nn/HC (, åko/C/y

J

Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

JfDVm—Sførql CW 697557" 07 Mål?! tdoföcluc/clæ

W4C jvg—ea c) ba—faxbnj'

Sted: » 'oC—f Dato: [; -OFJ  -  /  i

Underskrift:

fø— [7 f / fl

(\
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BARMARKSLØYPER  I  TANA  KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE  l  TIDEN  01.07  -  31.10

Forskrift  om  bruk  av motorkjøretøy på barmark  langs  traktorvegcr/tradisjonelle ferdselsårcr  i  Deanu gielda  -  Tana
kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen  i  Finnmark 20.juni 2001 med hjemmel  i forskrift  av 28.  juli  1989 nr. 749 om  bruk  av motorkjøretøy

på  barmark  langs tradisjonelle ferdselsåren 1-'innmark.jf. lov av 10.juni 1977 nr. 82 om motorferdsel  i  utmark og vassdrag §
421. Endret 10juni 2004 nr. 1004, 8 sep 2005 m'. 1028.

§  1.  Bruk  av motorkjøretøy på  barmark  er  lillalt  langs følgende lraktorveger/tradisjonelle fcrdselsårer  i  Deanu gielda  -  Tana
kommune  i  forbindelse med  transport  til  hytter 0g i  forbindelse med jakt. fangst. fiske og bærsanking:

Løypc 1:  Sirmn -Stuorra  llis

Fra enden av  jordbruksvegcn  i Sirma,_ ctter etablert  traktorspor  vest  for høyde 245, derfra nordover  vest  for hoyde 370 på
Urroaivi,  videre nordover vest for  vatn  302 moh., over Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde 323, fram  til  elvemøte

mellom  Gurtrejohka  og Dcavkehanjohka.  Derfra  over  elva østover over Garpejohka og nord— og nordvestover parallelt med
Garpejohka til  liiisrappai,  derfra mot nordost øst for høyde 357 på Maddcmusalas og mot nord over  Gaskalas  til
kommunegrensa på  Stuorra  Iliis.

Løypc 2: Galdujohka -Saddumicllevuovdi

Fra 136 ved  Galdujohka  (nord  for Storfossen  camping),  etter etablert  lraklorspor  på vestsiden av Galdujohka, videre øst for
Garcujåvri  og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvcsl  til  (‘iikujohka  og nordvest og senere vestover  til  endepunktet  i
Saddumiellevuovdi.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 2000 kg.

Løype 3:  Masjok -  Spicrkuvårri

Fra vegen  i  Masjokdalcn langs trakiorvegen sørvestover over Spierkuvårri fram  til  bekken vest for Spierkuvårri.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 3000 kg.

Løype 4: Austertana  -  1 km sør for  Boalka i Hanadalon

Fra vegende  i  l—lanadaien (Austertana) langs  traktorspor  til  1 km sør for  Boatka.

Loype  S:  Lnftjokdalen  — Hanajåvri

Fra enden av jordbruksvei. Nordre Luftjok. følger vestsiden av  Hanajohka  til elveutløpel fra  Stuorra Hanajåvri  (sørenden).

§  2. Løypene  skal  være merket og skiltet i  terrenget på en  slik  måte at de!  klart  går fram  hvor  løypeiraseen går og hvor  den
slutter. Dei er  ikke tillatt  å kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§  3.  Kjøring etter denne  forskrift  er  ikke tillatt i tida  for  Ljuli  eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan slenge løypene for
trafikk  også  i  andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre  unødig slitasje  på terreng og vegetasjon. Fylkemannen

kan også åpne enkelte løyper før l.ju1i når forholdene  tilsier  dette. eller begrunnet søknad fra kommunen.

§ 4. Denne  forskrift  trer  i  kraft  straks.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: FWQ6U7 Registrert dato:05.06.2019 21:06:56

Søker(e)

Søker

Fornavn

Trude

Etternavn

Aslaksen

Adresse

Hammarijordet 27

Postnr

9515

Poststed

ALTA

Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Jørgen Gaup Hammarijordet 27 9515 Alta

Innledning

Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2019

Kjøretøy

261



Atv

Antall turer

5

Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

D Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Søker om disp for bærplukking og fiske. Samt hjelp til å vedlikeholde familiens hytte. 

Eierforhold

A Søker og eier er samme person 

B Eier er en annen person 

Navn

Ansgar Aslaksen

Forhold til eier
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A Samboer/ektemake 

B Sønn/datter 

A Representant for brukerne 

A Annet:  

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

D 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 

1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: USBH3S Registrert dato:19.06.2019 09:31:31

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Kurt
Etternavn

Våga
Adresse

Bjørkeholtet 20
Postnr

9912
Poststed

HESSENG
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 30.09.2019

Kjøretøy

ATV
Antall turer

2
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

D Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

D Garnfiske 

C Snarefangst 
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C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

D Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Vedlikehold,jakt og fiske

Eierforhold

A Søker og eier er samme person 

B Eier er en annen person 

Navn

Alfred Helader og Anna-Ragnhild våga
Forhold til eier

A Samboer/ektemake 

B Sønn/datter 

A Representant for brukerne 

A Annet:  

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

D Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Fra Hillagura til Familiegamme ved cikojoka

Vedlagt dokumentliste

Kart Gammen Tana.docx
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Fra: Wenche Pettersen (wenche.pettersen@tana.kommune.no)
Sendt: 04.06.2019 10:04:43
Til: Tana Arkivarer på Rådhuset
Kopi: 

Emne: VS: Møtet i dispensasjonsutvalget tirsdag 4.juni er foreløpig utsatt 6225075
Vedlegg: 
Kan denne registreres på tidligere sak 2018/1347? Vi kommer uansett til å lage et vedlegg til vedtak av 26.06.2018.
 
Adresse:
Erik Brenli
Gárgogeašgeaidnu 303
9845 Tana
 
Mvh WP
 
Fra: Erik@sagat.no [mailto:Erik@sagat.no] 
Sendt: tirsdag 4. juni 2019 09:54
Til: Wenche Pettersen <wenche.pettersen@tana.kommune.no>
Emne: Møtet i dispensasjonsutvalget tirsdag 4.juni er foreløpig utsatt 6225075
 
Dispsøknad. Jeg søker om to turer til Sommervann fra Vestertana inneværende sesong. Formålet er tilsyn av gamme
familiegamme ved Uchajavre. Samme trasé som Steinar Pedersen, så dere trenger neppe kart? 

Sendt fra min Huawei-mobiltelefon
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 3J6S2M Registrert dato:01.06.2019 13:25:29

Antall vedlegg: 2

Søker(e)

Søker

Fornavn

Edgar
Etternavn

Olsen
Adresse

PB 60
Postnr

9840
Poststed

VARANGERBOTN
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

15.06.2019 31.12.2021

Kjøretøy

6 hjuls sykkel
Antall turer

5
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

D Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 
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C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Vedlikehold av Trane-hytta, se vedlegg. 

Eierforhold

A Søker og eier er samme person 

B Eier er en annen person 

Navn

Thor Trane
Forhold til eier

A Samboer/ektemake 

A Sønn/datter 

A Representant for brukerne 

B Annet:  

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

D Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Se vedlagt kart. 

Vedlagt dokumentliste

kart tranehytta sommer.pdf

Brukstillatelse Thrane hytta.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: EJZUR2 Registrert dato:02.06.2019 14:29:34

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Aina
Etternavn

Pavel
Adresse

Langnesveien
Postnr

9845
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Erling Mathisen 9845 Tana

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 29.09.2019

Kjøretøy

ATV
Antall turer

5
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

D Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 
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C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Transport av utstyr til vedlikehold og reparasjon av gamma

Eierforhold

B Søker og eier er samme person 

A Eier er en annen person 

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

D Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Start fra parkeringsplassen i Masjok over  til vestsiden av Spierkuvarri. Så langt er det  vel åpen løype. 
Videre søkes det vestover til  gamma som har grunn nr 16-bruksnr 1- festenummer 1. 
Gamma ligger mellom Duolbajavri og Luottemourjavrit, ca 300-400 meter fra kjørespor/løype. Gamme ligger omtrent 
midt i felt 7, se vedlagt kart

Vedlagt dokumentliste

kart masjok.pdf
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Turkart

http://www.norgeskart.no/#!?zoom=7&lat=7848998.37&lon=985102.7

Kartutsnittet er tilpasset målestokk 1: 25 000
Kartgrunnlag N50 Kartdata, oppdatert pr. 20.05.2019
Kartet er ikke egnet for navigering til sjøs.
Noe du vil endre i kartet? Fortell oss på www.rettikartet.no
Koordinater i blått for rutelinje i UTM sone 35W(EUREF89).
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: FE26HF Registrert dato:10.06.2019 20:53:43

Søker(e)

Søker

Fornavn

Karl Petter

Etternavn

Foslund

Adresse

Hvistendalsgt 28

Postnr

9800

Poststed

VADSØ

Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning

Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2019

Kjøretøy

Atv

Antall turer

5
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Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

D Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

D Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Til Jan Larsens gamme ihht til tidligere innsendt tilsynskontrakt

Eierforhold

A Søker og eier er samme person 

B Eier er en annen person 

Navn

Jan Larsen

Forhold til eier

A Samboer/ektemake 

A Sønn/datter 

B Representant for brukerne 
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A Annet:  

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 

1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

D 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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Trygve Bertheussen

Postboks 103

9770 Mehamn Dato 06.06.2019.

"("”—å MOTTATT

1 1JUN 2019 ,.
Tana kommune

Dispensasj onsutvalget

Rådhusveien 24

9845 Tana

DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL-BARMARK 2019

Undertegnede søker om transport med ATV for 4 turer (turretur) fra 15.07 til 30.09.2019 for

bagasje/utstyr for løype 3 fra Masjok v/Spierkuvarri til hytta ved Haarjemfjellet.

Vedlegger kopi av nødvendig dokumentasjon.

.Med hilsen

(jg; i‘- //14 (c.; )m/
Trygve Bertheussen

Mobil: 47890074

Mail: tecrth  u  online.no
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 8WURNX Registrert dato:16.06.2019 12:29:05

Søker(e)

Søker

Fornavn

Stein Tore
Etternavn

Pedersen
Adresse

pb 198
Postnr

9171
Poststed

LONGYEARBYEN
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

11.07.2019 04.08.2019

Kjøretøy

ATV
Antall turer

3
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

D Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 
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C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Vestertana til Guhkkesjavri, derfra til fots til familiens gamme ved Uhccit uhcajavri. 
 
Bor på Svalbard, men er fremdeles registrert som bosatt i Tana pga en eller annen lov som regulerer dette :)

Eierforhold

A Søker og eier er samme person 

B Eier er en annen person 

Navn

Steinar Pedersen
Forhold til eier

A Samboer/ektemake 

B Sønn/datter 

A Representant for brukerne 

A Annet:  

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

D 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: KKAW2X Registrert dato:19.06.2019 11:01:29

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Aslak Einar
Etternavn

Måsø
Adresse

Nallobekken 1
Postnr

9518
Poststed

ALTA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 30.09.2019

Kjøretøy

Atv
Antall turer

6
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

D Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 
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C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Vedlikehold av hytte g og b nr: 7-1-59. Transport av mat, verktøy og annet utstyr opp til hytte, og transport av søppel 
og annet avfall ned.

Eierforhold

B Søker og eier er samme person 

A Eier er en annen person 

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

D 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

i tillegg fra Sirmaløype ca 300 meter til hytta

Vedlagt dokumentliste

Kart over kjøretrase, sommer.pdf
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%  MOTTATT

1 7 JUN zms

 

SØKNAD  OM  TILLATELSE  TIL  Å KJØRE  MED MOTORKJØRETØY PÅ BARMARK  I
TANA  KOMMUNE  I PERIODEN 01.07  — 31.10

Søker:  RJLD (240157q

Adresse:  E‘HUUGI‘ND ”0 g—OQQ ns TflUfl

Kjøretøy:  TJ Antall  turer:  5

Tradisjonelle barmarkstraseer  (dispensasjonstraseer) som er  vedtatt  av  kommunestyret:

For  kjøretøy ikke  over 750 kg:

>!  4  Hillågurra  -  Doardna  -  Uvjalådnjå  -  Åkkajåvri

11 Alleknjarga  -  Savetjåvri -Savetvårri

For  kjøretøy med  delt  vektbegrensinger

2A Ved Åtejohka (Nils O. Antis eiend.) — Skruvaéohkka  -  Guhkesjévri under Miennavån'i  -  over

K  Miennavérri  -  Gieddeoaivvejohka (til åpen trase ]C fra Sirbmå) (1500 kg)

2B Ved Åtejohka (N ils O. Antis ciend.) -  Skruvaöohkka -Guhkcsjåvri under Miennavåm' —vest

langsmed Lakäjohka  — til elvcsamløpcnc  — Gieddeoaivvejohka (  inntil  1500 kg) — fra Ladnafleldmå  -

Ladnajåvri  -  Njirranjévri(0ivo§/  Utløpet, inntil 3000 kg)

><  7  Deanodat  /  Vesteltana  -  Heargeéohkka — Geassejévri  inntil  1500 kg

For  kjøretøy uten  vektbegrensinger

1A Sirbmå  -  Njuorggånjåvri  -  Gurtejåvri  — Lavnjusjohka

IB  S'Lrbmé  -  Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

x  6  Linkstasjonen på Måskevåm' -  Giezzi

9 Rv 890 ved Stjemevann  -  Kommunegrensen mot Vadsø

Beskrivelse av eventuell  annen kjøretrasé  som det  søkes  om  tillatelse  til  å kjøre langs. Kart  må vedlegges:

mn COME”) Tu. éwflflEvfi)

Begrunnelse  for søknaden. Eventuell dokumentasjon  knyttet  til  begrunnelsen  må vedlegges.

oppetid oq vLuce’HaLa Ar 4mm”;

Stedzr—aM Dato:  m/å  "  20M

Underskrift:

/)' coméz/
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BARMARKSLØYPER  i  TANA KOMMUNE  SOM ER  APNE l TIDEN  01.07 - 31.10

Forskrift  om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorvcgcr/tradisjonclle ferdselsåren" i  Deanu gielda  — Tana

kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen  i  F innmark 20.  juni  2001 mcd hjemmel  i  forskrift av 28. juli 1989 nr. 749 om bruk av motorkjøretøy

på barmark langs tradisjonelle ferdselsårcr, Finnmark, jf. lov av 10.  juni  1977  nr. 82 om motorferdsel  i  utmark og vassdrag §
4a. Endret  luni  2004 nr. 1004, 8 sep 2005  nr.  1028.

§  1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer  i  Deanu gielda  — Tana

kommune  i  forbindelse med transport til hytter og i  forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Løypc  1:  Sirma  - Stuorra  llis

F ra enden av jordbruksvegen  i  Sirma,  etter etablert  traktorspor vest for høyde  245,  derfra nordover vest for høyde 370 på
Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., ovcr Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde  323,  fram til clvemøtc

mellom Gurtrejohka og Deavkchanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og nord— og nordvestover parallelt med

Gaipcjohka til Illisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til

kommunegrensa på Stuorra Illis.

Løypc  2: Galdujohka  -  Saddumiellcvuovdi

Fra E6 ved  Galdujohka  (nord  for Storfossen  camping),  etter etablert traktorspor på vestsiden av Galdujohka, videre øst for
Garcujåvri og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover til endepunktet  i
Saddumicllevuovdi.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  2000  kg.

Løypc  3:  Masjok  — Spierkuvårri

Fra vegen  i  Masjokdalen langs traktorvegcn sørvestover over Spierkuvårri fram til bckken  vest  for Spierkuvårri.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  3000  kg.

Løypc  4: Austertana  -  1  km sør for Boatka  i  Hanadalen

Fra vegende i Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til 1 km sør for Boatka.

Løypc  5: Luftjokdalcn  — Hanajåvri

Fra enden av jordbruksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajolrka til elveutløpet fra Stuorra Hanajåvri (sørenden).

§ 2. Løypene skal være merket og skiltet  i  terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den

slutter. Det er ikke tillatt  å  kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§ 3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt  i  tida før 1. juli eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for

trafikk også  i  andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for  å  hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemannen

kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§  4. Denne forskrift trer  i  kraft straks.
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Erklæringsnummer:22-1-9001

Sak: 244/99
Ark: 362.31  (25 )

ERKLAERING  OM  GAMMETOMT

Beliggenhet: Svanevann/Njucaj avre  — Tana  kommune
Kartreferanse: Se baksiden.

Representant for  brukerne  av  gammen  er:

Navn: Arild Ramstad Fm:

Adresse: Rustefielbma, 9845 Tana

Generelle  bestemmelser:

1. Det er  ikke  tatt  stilling til eierforholdet til gammen.
2. Gammen skal stå ulåst og brukes slik gammetradisj onen tilsier.
3. Til  vedlikeholdet  brukes materialer som finnes på stedet, torv og stein slik som opprinnelig

brukt.
4. Det skal holdes ryddig og pent rundt gammen. '
5. Så fremt  gammen  forfaller slik at den  ikke  lenger kan brukes, opphører rettigheten til å ha

gammen. Den kan da fjernes og tomta  ryddes uten varsel. ., , ~-»—~~— —— v 'H '
5 a g1s skriftlig maaing til jordsalgskontoret om ny representant for  brukerne.

7.  Erklæringen  kan  ikke  tinglyses som hefte på statsgrunn uten etter jordsalgskontorets
samtykke.

For  denne gammen gjelder  spesielt:

Foto/andre opplysninger:
Søknad  om gamme er gitt positiv behandling i jordsalgsstyresak  32/00.
Det visas for øvrig til  §  17 i bestemmelsene til jordsalgsloven.

Statskog SF

v/Finnmark  jordsalgskontor,

"Vadsø,a .  r  [WZe/w/UWZ  denif 6%009

flame " g2

 

Olav JokdjordsalgscfÅ7 Representant for  brukerne
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 3RFJ84 Registrert dato:17.06.2019 14:55:54

Søker(e)

Søker

Fornavn

Arne

Etternavn

Rolstad

Adresse

Bjørkelia 12

Postnr

9845

Poststed

TANA

Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning

Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2021

Kjøretøy

ATV

Antall turer

5
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Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

D Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Transport av utstyr til vedteig ved felling av trer i Masjokdalen .

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 

1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

303



C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

D Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Fra Henninen på Masjoksletta til Masjokelva etter kjørespor hvor jeg har vedteig.

304



305



Merkelapp som klippes ut og brukes til  å  merke vedteigen:

. 1  .

TANA A  13 Masjok/Måskejohka//////’
Finnmarkseiendommen

Finnmérkkuopmodat

Teig nr: 396764

Tildelt  Arne Rolstad  som har

rett til  å  hogge totalt 3-6 kbm ved av  bjørk

Gyldig til 31.12.2021
VEDSEDDEL2019-2021""—""-""'"""""""

Arne Rolstad gis rett til hogst av 3-6 kbm ved av  bjørk  (vedtelg).
Område: TANA A 13 Masjok/Måskejohka 5  RI] 31+

Kortnr/Teig'nr: 396764 Passord: bvC

Utskrift
09.06.2019  17:02:07

-,. i
'  ». -_

" q, . ..

JJ \  i ‘Q

l ‘  ] =
I ‘ '

" $, .
" "«  \ x

» *. æ

" : ', .
i " l

I

. J l

..  ' *
z . x

&

S

\

——.—. ;  ..::. J.L-.- ! %  0  am 9mm;

(Referanse teig (UTM  WGSB4): Zon: 42R Ø  624242, N 3106426  )

Tllleggsopplysnlnger:

  

utvist av Finnmarkseiendommen. Gebyr: N0K260-00

TEIGEN SKAI- MERKES
-  Klipp ut merkelappen ovenfor og legg den i en plastpose som henges godt  synlig i  teigen før hogston starter.
-  Ved i umerket  vedteig vil bli betraktet som hogd uten tillatelse, og kan bli beslaglagt.

MOTORFERDSEL OG HOGST
-  Vedseddelen gjelder kun som tillatelse til nødvendig transport av ved med snøscooter, og ingen  annen

kjøring i  forbindelse med dette, jfr.  gjeldende lov om motorferdsel  i  utmark og eventuelle kommunale
forskrifter/bestemmelser.

-  Transport av ved på barmark er ikke  tillatt  uten dispensasjon fra  kommunen.
-  Hogst  skal ikke forekomme  i  nærheten av andre sine hytter/  bygninger,  annen eiendom minimum avstand 100

meter.
-  Brudd  på tillatelsen medfører inndragning av vedseddel.
-  Se vedlagt  infoark  om hogstmetoder og fierbrukshensyn.

FeFo Lakselv  —  Torget Teleion/Telefovdna:  09975 epost: posiafefono
Postboks 133 Alta  »  Skogforvalieiveæn  8 iele'aks/Telfäksa  :  7895 5001 «.» reir; :—
9811  VADSØ Vadsø  —  Knkegata 20
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Fra: Torgrim (itolsen@hotmail.no)
Sendt: 17.06.2019 13:32:29
Til: Tana Postmottak
Kopi: 

Emne: Dispensasjonssøknad 
Vedlegg: 1Dispsøknad sommer2019.PDF;2Dispsøknad sommer 2019.PDF;3Dispsøknad sommer
2019.PDF;Kartdrase1.PDF;Kartdrase2.PDF
Hei!
Dispsøknader for sommer med atv

Hilsen
Torgrim Olsen
Leenastryket
9700 Lakselv

Tlf 46859147
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ä MOTTATT
1  ZJUN 2mg

SØKNAD  OM  TILLATELSE  TIL  Å KJØRE  MED  MOTORKJØRETØY  PÅ
BARMARK  I  TANA KOMMUNE I PERIODEN 01.07  .  31.10

Søker:  Qnöö fck? "MOVMK (§,‘/‘.'§mm/ fila‘fifivt‘ dm‘ V1 . C&Cw;

Adresse:  X) ”kid L) Bea  ” '  llff' CCACN-CLM'U

Kjøretøf?  '  ”U 56f 7m LOW  Antall turer:  J öELLLD (.f

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er  vedtatt  av  kommunestyret:

For kjøretøy ikke over 500 kg:

ZA Ved Åtejohka (Nils O. Antis  eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjévri  under  Miennavérri  -  over  Miennavérri  -

Gieddeoaiwejohka  (til  åpen trase lC fra Sirbmå)

IX] 2B Ved Åitejohka  (Nils  O. Antis  eiend.)  -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjévri under  Miennavérri  -  vest langsmed
Lak§johka  -  til elvesamløpene  -  Gieddeoaiwejohka  -  Lédnajz’wri  -  Njirranjévri (  Oiv0§  /  Utløpet )

4  Hillågurra  -  Doardna  -  Uvjalådnjå -Åkkajåvri

7 Deanodat  /  Vestertana  -  Heargeöohkka  — Geassejåvri

11 Ålleknjarga -Savetjåvri -Savetvårri

F  er  kjøretøy uten vektbegrensinger

1B  Sirbmå -Njuorggånjävri  — Miennajävri

6 Linkstasjonen på Måskevärri  -  Giezzi

9 Rv 890 ved  Stjernevann -  Kommunegrensen mot Vadsø

E!

El

:]

l:l 1A  Sirbmä -Njuorggånjåvri -Gunejåvri  — Lavnjusjohka

I:]

[:1

E]

Beskrivelse  av  eventuell annen kjøretrasé  som det  søkes  om  tillatelse  til  å kjøre langs. Kart  må  vedlegges:

end?“ wéifflo 'lfé *åcidoMlØ/ZØ Ol) "  Lå WC:" .  '
wet, («w. ' 9 " I

; ([I ( (SA ' '  fl

'

Må  fylles  ut!  Begrunnelse  for  søknaden.  Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må  vedlegges.

\

/ '  ' bw—m åra cw

Sted:  b // Dato:  _ w,. JJ/

Underskrift:
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: Y8TK2E Registrert dato:18.06.2019 09:45:53

Søker(e)

Søker

Fornavn

Seida og Luftjok Bygdelag v/Bjørn Munkebye
Etternavn

Munkebye
Adresse

Seidaveien 7
Postnr

9845
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2019

Kjøretøy

ATV
Antall turer

3
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 
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C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

D Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Transport av utstyr i forbindelse med vedlikehold av røde kors sin hytte på Seidafjellet. Seida og Luftjok bygdelag 
disponerer hytta i påsken hvert år, men den trenger oppgradering. I samarbeid med røde kors har vi fått mulighet til å 
gjøre dette. Vi trenger tillatelse til å kjøre opp en del utstyr slik at jobben kan gjøres i sommer/høst.

Barmarkstraseer

C 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri [750 kg] 

C 11: Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri [750 kg] 

C 2A: Ved Áitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri over Miennavárri - Gieddeoaivvejohka (til åpen 

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

C 2B: Ved Áitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjávri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene - 

Gieddeoaivvejohka - Ladnajávri - Njirranjávri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg] 

C 7: Deanodat / Vestertana - Heargecohkka - Geassejávri [inntil 1500 kg] 

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

D Annen kjøretrasè 

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.

Fra Seida skistadion etter den gamle varangerstien til Botnvann (vuddojavri) på seidafjellet. 
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% MOTTATT

1 1. JUN 2019

 

SØKNAD OM  TILLATELSE  TIL  Å KJØRE NEED  MOTORKJØRETØY PÅ BARMARK  I
TANA KOMMUNE  I PERIODEN  01.07 — 31.10

f ,

Søker:  i Q ( Y ,/ (

Adresse:  GCC (f '  06) /T' JS  ”

. /  . ,  ., 3

Kjøretøy: (%  c  f,  - :»,. 75A ,) Antall  turer: O

Tradisjonelle barmarkstraseer  (dispensasjonstraseer) som er  vedtatt  av kommunestyret:

For  kjøretøy ikke  over 750 kg:

4  Hillégun'a  -  Doardna  -  Uvjalédnjé  -  Åkkajåvri

11 Ålleknjarga -Savetjåvri -Savetvårri

F  or  kjøretøy med  delt vektbegrensinger

2A Ved Åtejohka (Nils O. Antis eiend.) — Skruvaöohkka -Guhkesjåvri under Miennavårri -over

Miennavårri -Gieddeoaivvejohka(ti1 åpen trase lC fra Sirbmå) (1500  kg)

2B Ved Åtejohka (N ils O. Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkcsjåvri under Miennavårri  —vest
langsmed Lakäjohka  — til elvesamløpcne  — Gicddeoaiwejohka  (  inntil  1500  kg) — fra Ladnafleldmå -
Ladnajåvri  — Njirranjévri(0ivo§/ Utløpet, inntil  3000  kg)

7  Deanodat  /  Vestertana  — Heargeéohkka  — Geassejévri inntil  1500  kg

For  kjøretøy uten  vektbegrensinger

1A Sirbmä  — Njuorggånjåvri  -  Gurtejävri  — Lavnjusjohka

IB Sirbmå -Njuorggånjåvri  — Mieunajévri

6  Linkstasjonen på  Måskevåm' -Giezzi

9  Rv 890 ved Stjemevann  -  Kommunegrensen mot Vadsø

Beskrivelse  av eventuell  annen kjøretrasé  som det søkes om tillatelse til å kjøre  langs. Kart  må vedlegges:

K/(D/(h? /c/Z [»./?d/c (SC C/O/O/lyrf/dqj '  C((yzf/ 0701/11). {,L/

EIL’«Ot/0/L (q///ZS_S 6/7/JGL///CVL/

Begru nelse  for  søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må vedlegges.

’- I  !

Sted:  law Cu Dato:  [CM é  1  ((

Underskrift:
'(—

\ '] - , 1/
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BARMARKSLØYPER i TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE l  TIDEN 01.07  -  31.10

F  orslcrifl' om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorvcger/tradisjoncllc ferdselsåren" i  Deanu gielda — Tana

kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen  i  Finnmark 20. juni 2001 med hjemmel i forskrift av 28.  juli  1989 nr. 749 om bruk av motorkjøretøy
på barmark langs tradisjonelle ferdselsårcr, Finnmark, jf. lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel  i  utmark og vassdrag §

4a. Endret  luni  2004 nr. 1004, 8 sep 2005 nr. 1028.

§ 1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer  i  Deanu gielda  — Tana

kommune i forbindelse med transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Løypc  I:  Sirma  -  Stuorra llis

Fra enden av jordbruksvegen  i  Sirma,  etter  etablert traktorspor vest for høyde 245, derfra nordover vest for høyde 370 på

Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., over Njoaskcoaivi og nordøstover vest for høyde 323, fram til elvcmøtc

mellom Gurtrejohka og Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og nord- og nordvestover parallelt med

Garpejohka til Illisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til
kommuncgrensa på Stuorra Illis.

Løypc  2:  Galdujohka  — Saddumiellcvuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert traktorspor på vestsiden av Galdujohka, videre øst for

Garcujåvri og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujolrka og nordvest og senere vestover til endepunktet  i
Saddumiellevuovdi.

Løypcn er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 2000 kg.

Løypc  3: Masjok  — Spicrkuvårri

Fra vegen i Masjokdalen langs traktorvegen sørvestover over Spicrkuvärri fram til bekken vest for Spicrkuvårri.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 3000 kg.

Løypc  4: Austertana  -  1  km sør for Boatka  i  Hanadaleu

Fra vegende  i  Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til 1 km sør for Boatka.

Løypc  5:  Luftjokdalen  -  Hanajåvri

Fra enden av jordbruksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajavri (sørenden).

§  2. Løypene skal være merket og skiltet i terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den

slutter. Del er ikke tillatt  å  kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§  3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tida før l. juli eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for

trafrkk også  i  andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemannen

kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§  4. Denne forskrift trer  i  kraft straks.
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i  , s

Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Søker(e)

Søker

Fornavn // ] /

('n/07,7 , '(—
Etternavn »‘__ /  f”

/L: /fk,

Adresse .  ]  7 ,  , fl  ,  . . ,

fc/(lx 7c- ((  L  L", &. L  //
Postnr »? ,.—

°/; L/—; /c—v7 a.,
Poststed .,7 5/ L/ —)/

Søker flere på  samme  dispensasjon?

0 Ja (X(Nei

Navn Adresse Postnr

Innledning

Tidsrom

gPeriode

C] Enkeltdager

Fra og med Til og med

G

x I ‘3';— - Q

Dag

Kjøretøy ,, ’— /

Antall turer  ,  / / ',  .  ,«/  -  /  ,
l/  %  t” Å  75/ V/

Søknad for  dispensasjon  gjelder

O Vinter

Ofiarmark

.  Formål

Poststed

1593
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A

[] Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn

1:] Transport ifm turisme

E1 Elgjakt

[l Utmarksnæring

D Garnfiske

[] Snarefangst

[& Funksjonshemming

@Transport av bagasje/utstyr

KL lfm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking

D Annet:

Begrunnelse/ utfyllende opplysninger ga, 5/(nj4/ m; («a

Eierforhold

O Søker og eier er samme person

O Eier er en annen person

Navn

Forhold til eier

O Samboer/ektemake

O Sønn/datter

O Representant for brukerne

0 Annet:

Barmarkstraseer

[] 4: Hilla'gurra - Doardna -  Uvjalådnjé - Åkkajåvri [750 kg]

U  11: Ålleknjarga  — Savetjévri  -  Savetvärri [750 kg]

[] 2A: Ved Åitejohka (Nils  Oskar  Antis eiend.) - Skruvacohkka -Guhkesjävri over Miennavårri  -  Gieddeoaiwejohka (til åpen

trase 1C fra Sirmå) [1500 kg]

[] ZB: Ved Åitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka  — Guhkesjévri - vest langsmed Laksjohka  -  til elvesamløpene -

Gieddeoaiwejohka  -  Ladnajévri  -  Njirranjévri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg]

[:1 7: Deanodat  /  Vestertana  -  Heargecohkka  -  Geassejåvri [inntil 1500 kg]

E] 1A: Sirbmä -Njuorggånjåvri - Gurtejävri  -  Lavnjusjohka

[] 1B: Sirbmä—Njuorggänjåvri - Miennajåvri

[] 6: Linkstasjonen på Måskevårri -Giezzi

[] 9: Rv 890 ved Stjernevann  -  Kommunegrensen mot Vadsø

[XAnnen kjøretrasé ÅQ MZV'L

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs.  Kart  må vedlegges.
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ BARMARK I
TANA KOMMUNE I  PERIODEN 01.07-31.10 «  :) 0g  3

Søker: » B  Q V  5“ 0"

Adresse:  Meiflivn, /5

Kjøretøy:  79" ]  V Antall turer: V// W  %>.” —  M

Tradisjonelle barmarkstraseer  (dispensasjonstraseer) som er  vedtatt  av  kommunestyret:

F  or  kjøretøy ikke over  750 kg:

4  Hillågurra  -  Doardna  -  Uvjalådnjå  -  Åkkajåvri

11 Ålleknjarga  -  Savetjévri  — Savetvérri

For  kjøretøy med delt  vektbcgrensinger

2A Vcd Åtejohka (Nils O. Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri  under  Miennavårri  -  over

Miennavårri -  Gieddeoaivvejohka (til  åpen  trase lC fra Sirbmå) (1500 kg)

ZB Ved Åtejohka (Nils O. Antis eiend.) -Skruvaöohkka -Guhkesjåvri  under  Miennavåm' —vest
X  langsmed Lak§johka -— til  elvesamløpcne  — Gieddcoaiwcjohka ( inntil 1500 kg) — fra Ladnafieldmé  -

Ladnajåvri — NjirranjåeOivoå/ Utløpet, inntil  3000 kg)

>< 7  Deanodat  /  Vestenana  -  Heargeéohkka — Geassejåvri  inntil 1500 kg

For  kjøretøy uten  vektbegrensinger

1A Sirbmå  — Njuorggånjåvri  -  Gurtejévri  — Lavnjusjohka

IB Sirbmå  -  Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

>< 6  Linkstasjonen på  Måskevårri -Giezzi

X  9  Rv 890 ved  Stjemcvann -Kommunegrensen mot Vadsø

Beskrivelse  av  eventuell annen kjøretrasé  som det søkes om  tillatelse  til  å  kjøre  langs. Kart  må  vedlegges:

na gv-easgejövrj til HqiMbl/qmm

fifa jfäl/ql/c/Pw t/L goräfgdw

Begrunnelse  for  søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må  vedlegges.

;raMS/Dåif ZTV £15717? /' 7(0f/5/‘Mdé/IJW¢C/ bäkpzbéhnj

D j 74 > ;(”?

. '  '  '  616 W' (

Stedzi7271/XØ  V  v: Dato: g/é '/(7

Underskrift:

ØJ EäVÅa
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BARMARKSLØYPER i TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE I  TIDEN 01.07  -  31.10

Forskrift  om  bruk  av motorkjøretøy på barmark langs traktorvegcr/tradisjoncllc fcrdselsårcr  i  Deanu gielda — Tana
kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen i  Finnmark 20.  juni 2001  med hjemmel i  forskrift av 28. juli  1989  nr. 749 om bruk av motorkjøretøy
på barmark langs tradisjonellc ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av  10. juni 1977  nr. 82 om motorferdsel i  utmark og vassdrag §
421. Endrct  luni 2004  nr.  1004, 8  sep 2005  nr.  1028.

§  1.  Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonellc ferdselsårcr i  Deanu gielda — Tana
kommune  i  forbindelse med transport til hytter og i  forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Løypc  I: Sirma - Stuorra His

F  ra enden av jordbruksvcgen  i  Sirma, etter  etablert traktorSpor vest for  høyde 245,  derfra nordover vest for  høyde 370 på
Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302  moh., ovcr  Njoaskeoaivi  og nordøstover vest for  høyde 323,  fram til elvemøte
mellom Gurtrejohka 0g Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og nord- og nordvestover parallelt med
Garpcjohka til lllisrappat, derfra mot nordøst øst for  høyde  357 på  Maddcmusalas  og mot nord over Gaskalas til
kommunegrensa på Sluorra Illis.

Løypc  2:  Galdujohka  — Saddumicllcvuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert traktorspor på vestsiden av  Galdujohka,  videre øst for
Garcujåvri og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover til endepunktet i
Saddumicllcvuovdi.

Løypcn  er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  2000  kg.

Løypc  3:  Masjok  — Spicrkuvårri

Fra vegen  i  Masjokdalcn langs traktorvegen sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårri.

Løypcn  er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  3000  kg.

Løype  4: Austertana  — 1  km sør for Boatka  i  Hunndalen

Fra vegcnde  i  Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til  1  km sør for  Boatka.

Løypc  5:  Luftjokdalen  -  Hanajåvri

Fra enden av jordbruksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av  Hanajohka  til elveutløpet fra Stuorra Hanajåvri (sørenden).

§  2. Løypene skal være merket og skiltet i  terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den
slutter. Det er ikke tillatt  å  kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§  3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt  i tida  før 1. juli eller etter  31.  oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for
trafikk også  i  andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for  å  hindre  unødig Slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemannen
kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§  4. Denne forskrift trer  i  kraft straks.
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Tana kommune 
 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
 
 

 

 

UNDERSØKING AV LANDETS VASSRESSURSAR 

Søknad om løyve til å lande med helikopter i perioden 15. september - 1. desember 2019 
 
Effektar av ureina luft og nedbør på vassressursar skal no følgjast opp gjennom ei undersøking av om 
lag 1000 innsjøar i heile Noreg. Det er NIVA som skal gjennomføre undersøkinga på oppdrag frå 
Miljødirektoratet. Undersøkinga i 2018 vart avlyst, som det tidlegare er informert om. 
 
Som eit ledd i Miljødirektoratet sitt arbeid med å halde oversikt over miljøtilstanden i norske 
innsjøar er det tidlegare gjennomført tre store undersøkingar i Noreg. Den fyrste vart gjennomført i 
tre etappar med 155+153+719 innsjøar i 1974-1975. Den andre vart gjort hausten 1986, da det vart 
samla inn vassprøver frå 1005 norske innsjøar. Hausten 1995 vart den hittil siste undersøkinga 
gjennomført. Da vart det teken vassprøver frå 1500 innsjøar. Av desse vart 500 òg undersøkt i 1986, 
og her var formålet å sjå utviklinga i vasskjemi sidan 1986. Men det vart òg gjort eit statistisk utval på 
1000 sjøar frå kvar region i landet, som skulle gje eit representativt bilete av vasskjemien i heile 
Noreg.  
 
I 2019 har Miljødirektoratet bestemt at dei 1000 statistisk utvalde innsjøane frå 1995-undersøkinga 
skal takast på nytt til hausten for å oppdatere oversikta over miljøtilstanden. Undersøkinga i år skal i 
størst mogleg grad gjerast som den i 1995. Data skal samanliknast med data frå 1995, og det er særs 
viktig å ta prøver frå dei same lokalitetane.  
 
Den faglege bakgrunnen for undersøkinga er at det har skjedd store endringar i viktige miljøfaktorar 
dei siste 23 åra. Sur nedbør har gått kraftig attende. I takt med redusert sur nedbør har og 
konsentrasjonar av kalsium og magnesium gått ned, og ein fryktar at dette enkelte stader kan gje 
marginal vasskvalitet for fisk og anna liv. Langtidsdata frå overvaking viser aukande humusinnhald 
(farge) i vatn, og dette har vore eit problem for fleire vassverk. Også dette har vore knytt til 
reduksjonen i sur nedbør. Klimaet har vorte varmare og det har vore meir hyppige episodar med 
ekstremvær, til dømes tørka i Sør-Noreg i fjor sommar. Ein veit ikkje nok om korleis det står til med 
vasskvaliteten på nasjonal skala i dag.  
 
For effektiv gjennomføring skal flest mogleg av innsjøane prøvetakast frå lufta med helikopter, og 
det må innhentast landingsløyve for dette. Fleire av innsjøane ligg i verna områder, og det må i dei 
tilfella innhentast løyve frå vernemyndigheitene. 
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Det skal takast ei prøve frå kvar innsjø. Prøva vil bli teken med vasshentar frå helikopter over sentralt 
område i innsjøen. Dette vil ta om lag 2-3 minutt i kvar sjø. Helikopteret vil altså ikkje lande fysisk på 
innsjøen. Faren for spreiing av sjukdomar og parasitter skal være minimal ved at utstyret tørkast og 
overskotsvatn slås ut over land i eige nedbørfelt.  
 
For å sikre godt flygevêr og effektiv logistikk er det ynskjeleg med eit løyve som gjeld for tidsrommet 
frå 15. september 2019 og fram til 1. desember 2019. Omsyn til vilt og reinsdyr skal takast. Vår 
samarbeidspartner Helitrans har god erfaring med slik flyging. 
 
NIVA søker med dette om å få nytte helikopter til vassprøvetaking i det oppgitte tidsrom. Søknaden 
gjeld følgjande innsjø(ar): 
 

NIVA-innsjøkode Innsjønamn NVE vatn nr UTM Nord UTM Aust UTM Sone 

2025-1-1 Gistuladdut 61608 7804152 525192 35 

2025-1-11 HOH 368 61403 7811105 528447 35 

2025-1-15 HOH 185 62816 7815083 551645 35 

2025-1-47 Hannujavrit 61690 7801146 534212 35 

2025-1-52 HOH 299 62349 7765428 502329 35 

2025-2-9 Sammutjavri 62355 7764765 494386 35 

2025-3-9 Nissujavri 2304 7810351 530516 35 

 
Sjå også kartfesting av innsjøane i vedlagte kart. 
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Det er viktig med avklaring om løyve før sommarferien, og vi ber om å få svar innan 1. juli 2019. 
Svaret sendast på e-post til vår avdeling for prosjektstøtte: prosjektstotte@niva.no.  
 
Håpar på positivt svar!  
 
Vi vil og sette pris på om det kan informerast om undersøkinga på dykkar heimesider. 
 
 
 
Med helsing, 
 

 
 
Atle Hindar, 
Prosjektleiar 
 
prosjektstotte@niva.no  
Mob. 90516045 
NIVA Region Sør 
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Fra: ps (ps@niva.no)
Sendt: 31.05.2019 09:23:26
Til: Tana Postmottak
Kopi: 

Emne: Søknad om løyve til å lande med helikopter i perioden 15. september - 1. desember 2019
Vedlegg: Deatnu – Tana.pdf

Hei,

Vi ber om tilbakemelding om at e-post med vedlagt søknad er mottatt hos dere.

Det er svært korte frister i oppdraget fra Miljødirektoratet. Vær vennlig å gi oss svar så snart som mulig på søknaden
til prosjektstotte@niva.no. Dersom dere krever et annet format på søknaden enn det oversendte er det fint om dere
tar raskt kontakt om dette.

For prosjektleder Atle Hindar:

 
Med vennlig hilsen
Liv Randidatter Lang‐Ree
 
Koordinator
Prosjektstøtte  | NIVA | +47 92051187  |  ps@niva.no  |  www.niva.no
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RS 426/2019 Ettersøkslaget i Tana kommune - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel - Barmark 2019 - Ny behandling

PS 427/2019 Referatsaker/Orienteringer

RS 31/2019 Ny kraftledning Skaidi - Varangerbotn : vedrørende 
planleggingsarbeider og varsel om motorisert ferdsel i utmark

RS 32/2019 Tana videregående skole v/rektor - Søknad om dispensasjon
fra lov om motorferdsel i forbindelse med overnattingstur - Barmark 
2019

RS 33/2019 Johan Aslak Store - Opplysning om brukere av gamme ved 
Sommerelva

RS 34/2019 TOV-E Finnmark v/Torm Roger Østerås - Anke på vedtak om 
motorferdsel / landing med helikopter

RS 35/2019 Anne E. Hansen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel - Barmark 2019

RS 36/2019 Hugo Hansen, Kevin Kjeldsen og Knut Birger Sørensen - 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019-2023

RS 37/2019 Håvald og Anne Christine Hansen - Søknad om dispensasjon
fra lov om motorferdsel - Barmark 2019-2023

RS 38/2019 Hartvik Hansen og Marit Hildonen - Søknad om dispensasjon
fra lov om motorferdsel - Barmark 2019-2023

RS 39/2019 Hjalmar Hansen - Søknad om dispensasjon fra lov om 



motorferdsel - Barmark 2019
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SØKNAD OM  TILLATELSE  TIL  Å  KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ  BARMARKI
TANA  KOMMUNE  I PERIODEN  01.07  — 31.10

Søker:  ROMA}? UN.) CUM \<v,o W

Adresse: 9  W  MWM ‘7' &&

Kjøretøy: , T  V Antall  turer:  L7,

Tradisjonelle  barmarkstraseer  (dispensasjonstraseer) som er  vedtatt  av  kommunestyret:

For  kjøretøy ikke  over 750 kg:

X' 4  Hillégurra  -  Doardna  -  Uvjalédnjé  -  Åkkajävri

11 Alleknjarga  — Savetjåvri  -  Savetvårri

For  kjøretøy med  delt vektbegrensinger

2A Ved Åtejohka (Nils O. Antis eiend.) -Skruvaöohkka -Guhkesjåvri under Miennavén'i  -  over
Miennavérri  -  Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 1C fra  Sirbmå) (1500  kg)

2B Ved Åtcjohka (N ils O. Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri under Miennavåm' —vest
langsmed Lakåjohka  — til elvesamløpcne  — Gicddeoaivvejohka  (  inntil 1500 kg) — fra Ladnafieldmé  -
Ladnajévri  — Njirranjévri(0ivo§/ Utløpet, inntil  3000  kg)

7  Deanodat  /  Vestertana -Heargeéohkka — Geassejévri inntil  1500  kg

For  kjøretøy uten vektbegrensinger

1A Sirbmå -Njuorggånjåvri -Gurtejåvri —— Lavnjusjohka

IB Sirbmå -Njuorggénjåvri  — Mieunajévri

X' 6  Linkstasjonen på Måskevårri  -  Giezzi
9 RV 890 ved Stjernevann  — Kommunegrensen mot Vadsø

Beskrivelse  av eventuell  annen  kjøretrasé som det  søkes  om tillatelse til  å  kjøre  langs. Kart  må  vedlegges:

Begrunnelse for  søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må vedlegges.

BLEVFZUUAIVLØ , 111500

!?
Sted:  90% Dato: /‘9 '  22,014

Underskrift:

W  z. Wacom
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BARMARKSLØYPER i TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE l TIDEN  01.07  -  31.10

F  orskrift om  bruk  av  motorkjøretøy på barmark langs tralctorvcgcr/tradisjoncllc fcrdselsårcr  i Deanu gielda -  Tana
kommune,  Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen i F  innmark  20.  juni  2001  med hjemmel  i  forskrift  av 28.  juli  1989  nr. 749 om bruk  av motorkjøretøy
på barmark langs tradisjonelle fcrdselsårer, Finnmark, jf.  lov av 10.  juni  1977  nr. 82 om motorferdsel  i  utmark  og vassdrag §
421. Endret  10juni 2004  nr.  1004,  8 sep 2005 nr.  1028.

§ 1.  Bruk  av  motorkjøretøy på  barmark  er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonellc fcrdselsårer  i  Deanu gielda — Tana

kommune  i  forbindelse med  transport  til  hytter  og i  forbindelse med  jakt,  fangst,  fiske  og bærsanking:

Løypc  1:  Sirma  — Stuorra Ilis

F ra enden av jordbruksvegen i Sirma, etter etablert  traktorspor vest  for høyde  245,  derfra  nordover  vest for høyde 370 på

Urroaivi,  videre  nordover vest  for  vatn 302 moh., ovcr  Njoaskcoaivi og nordøstover vest  for høyde  323,  fram til elvemøtc

mellom  Gurtrejohka  og Dcavkchanjohka. Derfra over  elva  østover over  Garpcjohka og nord— og nordvestover parallelt med

Galpcjohka til Illisrappat, dcrfra mot  nordøst øst for høyde  357  på Maddemusalas og mot nord  over  Gaskalas  til
kommunegrensa på Stuorra  Illis.

Løp 2: Galdujohka  -  Saddumicllcvuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for  Storfossen camping), etter etablert  traktorspor  på  vestsiden  av Galdujohka, videre øst for

Garcujävri  og sørvest for Fallenjoaskjåvri,  nordvest til  Ciikujohka  og nordvest og senere vestover  til endepunktet i
Saddumicllevuovdi.

Løypcn er kun åpen for  motorkjøretøy med  totalvekt  under  2000 kg.

Løypc 3:  Masjok  -  Spicrlcuvårri

Fra  vegen  i  Masjokdalcn langs  traktorvcgcn sørvestover over  Spierkuvårri fram til bekken  vest  for Spicrkuvårri.

Løypen er kun åpen for  motorkjøretøy med  totalvekt  under  3000  kg.

Løp 4:  Austertana -  1 km sør for  Boatka i  Hunndalen

Fra vcgende i Hanadalen  (Austertana) langs  traktorspor til 1 km sør for  Boatka.

Løypc 5: Luftjokdalcn  — I-lanajåvri

Fra enden av jordbxuksvei,  Nordre  Luftjok, følger  vestsiden  av Hanajohka til clveutløpet fra  Stuorra  Hanajåvri  (sørenden).

§ 2. Løypene skal  være  merket og skiltet i  terrenget  på en  slik  måte at det klart går fram  hvor  løypctraseen går og hvor  den

slutter. Det er  ikke tillatt  å  kjøre utenfor  den fastsatte  traseen.

§ 3.  Kjøring etter  dcnnc  forskrift  er  ikke  tillatt  i tida  før 1.  juli  eller  etter  31. oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for
trafikk  også  i  andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for  å hindre unødig slitasje  på  terreng og vegetasjon. Fylkemannen
kan også åpne enkelte løyper før 1.  juli  når forholdene  tilsier  dctte, ctter  begrunnet  søknad fra kommunen.

§ 4. Denne  forskrift trer  i  kraft straks.
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SØKNAD OM  TILLATELSE  TIL Å  KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ BARMARKI
TANA  KOMMUNE  I  PERIODEN 01.07 — 31.10

Søker:  e'dav— %”" r56 14 Dw‘ovvt/

Adresse:  Dennu  aid H85 (39"(‘5‘ Tan

Kjøretøy:  T  V Antall turer:

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er  vedtatt  av kommunestyret:

F  or  kjøretøy ikke over  750 kg:

X  4  Hillågurra  -  Doardna  -  Uvjalådnjå -Åkkajåvri

11 Ålleknjarga -Savetjåvri  -  Savetvårri

For  kjøretøy med  delt vektbegrensinger

2A Ved Åtejohka (N ils O. Antis eicnd.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkcsjåvri  under  Miennavån'i  -  over

Micnnavårri  — Gieddeoaivvejohka  (til  åpen  trase 1C fra Sirbmå) (1500 kg)

2B Ved Åtejohka (Nils O. Antis ciend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri  under  Miennavåm' —vest
langsmed Lakåjohka  —  til  elvcsamløpcnc  —  Gieddcoaiwejohka  (  inntil 1500 kg) — fra Ladnaflcldmå -
Ladnajåvri -NjirranjåeOivoä/  Utløpet, inntil  3000 kg)

7 Deanodat  /  Vestenana  -  Heargeéohkka — Geassejévri inntil 1500 kg

For  kjøretøy uten vektbegrensinger

1A Sirbmå  -  Njuorggånjåvri -Gurtejåvri  — Lavnjusjohka
IB Sirbmå  — Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

X' 6  Linkstasjonen på  Måskevårri  -  Giezzi
9  Rv 890 ved Stjemevann  -  Kommuncgrensen mot Vadsø

Beskrivelse  av  eventuell annen kjøretrasé  som det  søkes  om tillatelse til  å kjøre langs. Kart  må  vedlegges:

Begrunnelse  for  søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må  vedlegges.

Bay? [0 ÅÅ: m3 ,11;c

Sted:  ()»—l  ' Dato:  I7.O[2 .  [fl

Underskrift:
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BARMARKSLØYPER  i  TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE l TIDEN 01.07 -  31.10

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorvcger/tradisjoncllc fcrdsclsårcr  i  Deanu gielda — Tana
kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen  i  F innmark 20.  juni  2001 med hjemmel  i  forskrift av 28.  juli  1989 nr. 749 om bmk av motorkjøretøy
på barmark langs tradisjonelle fcrdsclsårer, Finnmark, jf. lov av 10.  juni  1977 nr. 82 om motorferdsel  i  utmark og vassdrag §
421. Endret 10juni 2004 nr. 1004, 8 scp 2005 nr. 1028.

§ 1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonclle ferdselsårer i Deanu gielda  — Tana
kommune  i  forbindelse med transport til hytter og i  forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Løypc l:  Sirma  — Stuarra  llis

F ra enden av jordbruksvegen  i  Sirma, etter etablert traktorspor vest for høyde 245, derfra nordover vest for høyde 370 på
Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., ovcr Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde 323, fram til elvemøtc
mellom Gurtrejohka og Dcavkchanjohka. Derfra over elva østover over Garpcjohka og nord- og nordvestover parallelt med
Garpcjohka til lllisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til
kommuncgrcnsa på Stuorra lllis.

Løypc 2:  Galdujohka  -  Saddumicllevuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert  traktorspor  på vestsiden av Galdujohka, videre øst for
Garcujävri og søxvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til  Ciikujohka  og nordvest og senere vestover til endepunktet  i
Saddumiellevuovdi  .

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 2000 kg.

Løypc 3: Masjolc -Spicrkuvårri

Fra vegen  i  Masjokdalcn langs traktorvcgen sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårri.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 3000 kg.

Løypc 4: Austertana  -  1  km sør for  Boatka i  Hunndalen

Fra vegcnde  i  Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til 1 km sør for Boatka.

Løypc 5:  Luftjokdalen  — Hanajåvri

Fra enden av jordbmksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajåvri (sørenden).

§  2. Løypene skal være merket og skiltet  i  terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypctraseen går og hvor den
slutter. Det er ikke tillatt  å  kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§ 3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt  i  tida før 1. juli eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for
trafikk også  i  andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig Slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemamien
kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§  4. Denne forskrift trer  i  kraft straks.
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g  MOTfATT

1 9JUN 2019

SØKNAD OM  TILLATELSE  TIL  Å KJØRE  MED  MOTORKJØRETØY PÅ BARMARK I

TANA KOMMUNE  I  PERIODEN 01.07  — 31.10  A  ”H-CZHLh/æjn csm 7/05-46/1
//

Søker: ' 7705 [n "t”: 1h 05W 7f0'51‘C/fi

Adresse:  LCCU bm  W  67  % /T .Ol') &

Kjøretøy:  A'TV /. Antall turer:  ('   I  f »  0  V  gala "  &OQH

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er  vedtatt  av  kommunestyret:

For  kjøretøy ikke over  750 kg:

X  4  Hillégurra  -  Doardna  -  Uvjalédnjé  -  Åkkajåvri

11 Alleknjarga  -  Savetjévri  -  Savetvårri

For  kjøretøy med  delt vektbegrensinger

,  2A Ved Åtejohka (Nils O. Amis eicnd.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjévri under  Miennavårri  — over
X  Miennavårri -Gieddeoaiwejohka  (til  åpen  trase 1C fra Sirbmå) (1500 kg)

2B Ved Åtcjohka (Nils 0.  Amis  eiend.) -  Skruvaöohkka  -  Guhkesjåvri  under  Miennavårri —vest
X  langsmed Lak§johka — til  elvesamløpene  — Gieddcoaiwcjohka ( inntil 1500 kg) — fra Ladnafleldmå -

Ladnajåvri  -  Njirranjévri(0ivo§/ Utløpet, inntil  3000  kg)

X  7 Deanodat  /  Vestertana  -  Heargeöohkka  — Geassejåvri  inntil  1500  kg

For  kjøretøy uten vektbegrensinger

X  1A Sirbmé  -  Njuorggånjåvri  -  Gurtejåvri  — Lavnjusjohka
1B Sirbmå  -  Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

X  6  Linkstasjonen på  Måskevårri  — Giezzi

9  Rv  890  ved  Stjemevann  -  Kommunegrensen mot Vadsø

Beskrivelse  av  eventuell annen kjøretrasé  som det  søkes  om  tillatelse  til  å kjøre langs. Kart  må vedlegges:

Glczzi ,_ Hanagzåjdx- Hillåqq/cpgpa .

Afl/cqqecam — LJåma/atm 4775;c va’m

Begrunnelse  for  søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet  til  begrunnelsen  må  vedlegges.

wtma/rKéncan‘nq -  jaKt,7Cr'5/<c, barp/cb'ng

Sted:  /f 0h Dato:  lgäb/q

r,.llnderskrift:

?) . 4%,  J
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BARMARKSLØYPER i TANA  KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE l TIDEN  01.07  -  31.10

F orskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs  traktorvcgcr/tradisjonclle  fcrdsclsårcr  i  Deanu gielda  -  Tana

kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen  i  Finnmark 20.  juni  2001 med hjcmmel  i  forskrift av 28.  juli  1989  nr. 749 om bruk av motorkjøretøy

på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10.  juni  1977  nr.  82  om motorferdsel  i  utmark og vassdrag §
421. Endret  10juni 2004  nr. 1004, 8  scp 2005 nr. 1028.

§ 1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer  i  Deanu gielda  -  Tana

kommune  i  forbindelse med transport til hytter og i  forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Løypc l:  Sirma  -  Stuorra  llis

F ra enden av jordbruksvegen  i  Sirma, etter etablert traktorspor vest for høyde  245, derfra nordover vest for høyde  370  på

Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., over Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde  323, fram til elvemøte
mellom Gurtrejohka og Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og nord— og nordvestover parallelt med

Garpejohka til lllisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til

kommunegrensa på Stuorra  Illis.

Løypc  2:  Galdujohka  -  Saddumicllcvuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert traktorspor på vestsiden av Galdujohka, videre øst for

Garcujåvri 0g sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover til endepunktet  i
Saddumiellcvuovdi.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  2000  kg.

Løypc 3: Masjok  -  Spicrkuvårri

Fra vegen  i  Masjokdalen langs Lraktorvegen sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårri.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under  3000  kg.

Løypc 4: Austertana -1  km sør for Boatka  i  Hanadalen

Fra  vcgende  i  Hanadalcn (Austertana) langs  traktorspor  til 1 km sør for Boatka.

Løype 5: Luftjokdalen -Hanajåvri

Fra enden av jordbruksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajåvri (sørenden).

§  2. Løypene skal være merket og skiltet  i  terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor dcn
slutter. Det er ikke tillatt  å  kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§ 3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt  i  tida før 1. juli eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for
trafikk også  i  andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemannen

kan også åpne enkelte løyper før  1.  juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§  4. Denne forskrift trer  i  kraft straks.
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SØKNAD OM  TILLATELSE  TIL  Å KJØRE  MED  MOTORKJØRETØY  PÅBARM'ARKI
TANA KOMMUNE  I'PERIODEN 01-.07 -  31.110 20! C!  "  26) ‘L  5

Søker:  154.3f la 1  f1 ,-

- &
Adresse:  D  QC/ffblut COM (i W—C/(v )  Z  (2

Kjøretøy:. TV Antall  turer:  [/ ,: /- Wr-

Tradisjonelle barmarkstraseer  (dispensasjonstraseer) som er  vedtattnv  kummuncs't'yrét:

Forkjbretoy ikke over 750kg;

><” 4' Hillégurr'a- DOardna — Uv'jnlådnjå-Akkajévrir
1] Alleknjarga -  'S'avetjåvri— Savetvärri

For  kjøretøy med” dclt vcktbegrensin’gcr'

ZA. ”Ved Ålejohka (Nils O. Anti'S'e'jend.) -Skmvnöbhkka -Guhkcsjévri under Miennavzin'i --ovcr

Miennav'zirri  — Gieddeoaiwejohka (til- åpen trase. IC fra" Sir'bm'å) (1-500. kg)

« ZB Vcd A'tejohka  {Nils  O. Antis .cicnd'.) -  Skruvaéöhkka -G‘uhkes'jz'wri under Miennavérri  .—\:est
/  langsmed Lakåjohka  —'1il  élvc's'ämlø'pzene .~—. Giéddeoaivvejo‘hka  (  inntil.  1500  kg) —'f‘ra La‘dnaficldmé  »

Ladnajévri .— Njirranjdvri[0iVo§7 Utløpet7 inntil  3V000—kg')
7  Deanodat/  Ve'stertana -  Heargeédhkka — Gcassc'jéVn' inntil 1500 kg

For  kjøretøy uten  vekth'egrens'in'ger

X  lAvSirbmå  -  Njuorggånjåvri  — Gurltejåmi -—,Lavnjusjohka
X  IB Sirbmå  -  Njuorg‘génjévri -— Micnnajåvrli

6  Linkstasjonen på  Måskevåm' - Giczzi
9 RV 890 ved Stjcmevann  -  Kommunegrensa] mot'Vadsø

Beskrivelse av  eventuell annen  .kjørctras'é som detsakes ,om tillatelse til  å  kjøre  [angsyKar't må Vedlegges:

Begrunnelse for  sdknadén’.  Eventuell dokumentasjon knyttet 'til begrunnelsen  m'å vedlegges.

TWs—SJØOV/f Go! ”(,./5171” -' 7qLL/r slig [(.—< O’CVW/dUL/Hy

Sted:  20 € Dato:; (%,/Ø»

/ » Underskrift:
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x

' $ MOTTATT . 10/?
2 0  JUN 2019

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ
BARMARK I TANA KOMMUNE I PERIODEN 01.07  —  13% M I

/ x N ' I

Søker:

”  ‘  ma 2 / åå? 3c? 575%L
Kjøretøy: A  /. , Antallturer: 5 - H, do—FJCWABÅF

S34;-Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke  over 500 kg:

[:l ZA Ved  Åtejohka  (N ils O. Antis  eiend.) -Skruvaéohkka -Guhkesjåvri  under  Miennavårri  -  over  Miennavårri -

Gieddeoaivvejohka (til  åpen  trase  IC fra  Sirbmå)

v  [: 2B Ved Åitejohka  (Nils  O.  Antis ciend.) - Skruvaöohkka -Guhkesjåvri  under  Miennavårri -vest langsmed
Laksjohka  - til  elvesamlopene  -  Gieddeoaivvejohka  -  Lådnajåvri  -  Njirranjåvri  (  OivoS /  Utløpet  )

g  4  Hillégurra -  Doardna — Uvjalédnjé -  Åkkajävri !

” a&a '  0pc M
l l  7Deanodat/Vestenana-Heargeéohkka—Geassejävri f7' . M

JW:] l  l  Ålleknjarga  -  Savetjåvri  -  Savetvårri &

kvoF/c
For kjøretøy uten vektbegrensinger / KW .

g  IA  Sirbmå -  Njuorggänjåvri  — Gunejåvri  —  Lavnjusjohka

E 18  Sirbmé  -  Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

g  6  Linkstasjonen på Måskevärri-Giezzi

,  l: 9  Rv 890 ved Stjemevann -Kommunegrensen mot  Vadsø

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det  søkes  om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges:
p » .

” ' WQæQ/r  O'VVL . as, W 7523/)
a, , UA L ' J?

« s - V r

t . \ C

N (
Må fylles ut! Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

Sted: o  ' Datozää' Oz Øfq

Underskrift:

% ,
3% MW  M  195?» å APWM ”?%7/340
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Reinbeitedisdrikt 13

V/formann Amund  P  Anti

9730 Karasjok Karasjok, 01.03.1996

Aeid Anti og Terje  Johnsen

Båteng.  9845  Tana

ANG:  INSPEKSJON AV  GJETERHYTTE  VED  GÅRPEJOHKA.

Vi har engasjert Astrid Ami og Terje Johnsen til å føre tilsyn- Vaktmester av

ovenfor  nevnte  hytte.  Dette  medfører at de får anledning til å kj me frem til
hvtta

Med hilsen

Reinbeitedistrikt 13

f

(/771/(L5w’1/5
Amund  P  Anti
formann
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2  0  JUN 2019

E.—

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ
BARMARK I TANA KOMMUNE  I  PERIODEN 01.07  — 31.10

Søker: GXLHYXO.( ~Q.\ \MG/

Adresse:  L—OJ—A "  «nes»: VW x l CF23“ ?  TRW (A

W  E  3’53 ‘1 '
Kjøretøy: Antall turer: L‘

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke over 500 kg:

Gieddeoaivvejohka (til  åpen trase  1C fra  Sirbmå)

UVJZ‘J'L‘ u  .  .—  ;

,.,  M  1.1

l:] ZA Ved  Åtejohka  (Nils  O.  Antis eiend.) -Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri  under  Miennavårri -  over  Miennavårri  -

:] 2B Ved  Åitejohka  (Nils O.  Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri  under  Miennavårri -vest  langsmed
Lakåjohka  -  til elvesamløpene -Gieddeoaivvejohka  -  Lådnajévri -Njirranjåvri ( Oivoä /Utløpet )

4  Hillågurra  -  Doardna -Uvjalådnjå  -  Åkkajåvri

7  Deanodat  /  Vestertana  -  Heargeéohkka — Geassejévri

11  Ålleknjarga  -  Savetjåvri  — Savetvärri

For kjøretøy uten vektbegrensinger

1A  Sirbmå  -  Nj uorggånjåvri  -  Gurtejävri  — Lavnjusjohka

1B  Sirbmå  -  Nj uorggånjåvri  — Miennajåvri

6 Linkstasjonen  på Måskevårri -Giezzi

DUDE DEE!

9  Rv 890 ved Stjemevann  -  Kommunegrensen  mot  Vadsø

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det  søkes  om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges:

Må fylles ut! Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.
(.”—)

'”n n  & '  * våg? v  MCÅ L333? OW.

Sted: TOJNCK Dato: \WKQ \‘(1

Underskrift: C” WM
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SØKNAD  OM TILLATELSE TIL  Å  KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ
BARMARK  ] TANA KOMMUNE ] PERIODEN 01.07 —- 31.10

- /
Søker: G er.»! '  ~  ' å/ —

Adm»:  A  ”3/4  I P '- ;—

Kjoreloy: Antlll  lunrz-G- cf Ålf- ,— å 0  23

Tradisjonelle  barmarkslrneer (dispensnjonllraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjoreloy ikke over 500 kg:

[:] ZA Ved Ålejohkn  (Nils  O.  Amis ciend.) -  Skruvnöohkka -  Guhkesjtvri unde Miennavårri -  over Miennnvåm' —
Gieddeouivvejohh (m apen true IC m  Sirbmå)

l: 28 Ved  Åilejohka  (N ils O.  Amis  eiend.) -  Skmvacohkka - Guhkcsjivri  under  Miennlvårri  - vest langsmed
Laksjohka - lil  elvesnmløpene -  Gieddeoaivvejohkn  — Mdnajåvri  -  Njirnnjlvri (  Oivoi I  Utløpet )

D  4  Hillågun  -  Dom  -  Uvjnudnja - Amina

[:] 7 Dcanodnt  I  Veslenana  -  Hcargeéohkkn  -  Gensejåvri

ll  Aucknjm - Saveljtvri -  Snvetvlrri

For kjoretoy uten veklbugrenshger

l:  m  Sirbmi.N juorggånjåvri -  Gurtejivri — Lavnjusjohka

': IB  Sirbmå  -  Njuorggånjåvri - Miennajtvri

I: 6  Linksiasjonen på  Miskevärri  -  Gieni

[: 9  Rv 890 ved Sljemevann - Kommunegrensa mot  Vadsø

" Hilcskrlvelse  nv  eventuell  annen kioretrué som det søkes om  llllnlelse  tll  I kjorc Ilngs. Karl  ml vedlegges:

[.)/lek" ('f*U£6i JJ; h -  Mir 1" Vl,

Begrunnelse for  søknaden.  Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

l—I'MHOof/L a  0  0  Vi‘I/r "' c/ln r—c

o r  »

su: W649 m: [age
fl Underskrift: Gav/ 4‘ fann "fv '
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BARMARKSLØYPER iTANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE ITIDEN  01.07  — 31.10

Forskrifl  om  bruk  av  motorkjøretøy på barmark  langs (raktorveger/tradisjoncllc  ferdselsåren" i Deanu
gielda  - ’l‘ana  kommune, Finnmark.

Fastsatt  av Fylkesmannen  i  Finnmark 20.  juni  200] med hjemmel  i  forskrift  av  28.juli I989  nr. 749 om  bruk  av

motorkjøretøy på  bannark  langs  tradisjonelle ferdselsårcr, Finnmark,jf. lov av IO.  juni I977  nr. 82 om
motorferdsel  i  utmark og vassdrag §  4a. Endret 10  juni  2004 nr". 1004, 8  scp 2005 nr. I028.

§  1.  Bruk  av motorkjøretøy på barmark er  tillatt  langs  følgende  traktorvcgcr/tradisjoneHe  fcrdsclsårcr  i  Deanu
gielda —Tana  kommune  i  forbindelse med  transport  til  hytter  og i  forbindelse med jakt, fangst, fiske  og

bærsanking:

Løype  l:  Sirma  — Sluorra  His

Fra enden av  jordbruksvegcn i  Sirma, etter  etablcn traktorspor ves!  for høyde  245, derfra nordover  vest  for

høyde 370 på  Urroaivi, videre nordover  vest  for  vatn  302 moh., over Njoaskeoaivi  og nordøslover  vest  for høyde

323, fram til elvcmølc mellom  Gurtrejohka  og Dcavkehanjohka. Derfra over  elva østover over Garpejohka  og

nord- 0g nordvestover  parallel!  med  Garpejohka  til  Illisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på

Maddemusalas  og mot nord  over  Gaskalas  til  kommuncgrensa  på  Stuorra Illis.

Løypa  2: Galdujohka —Saddumiellevuovdi

Fra E6 ved  Galdujohka  (nord for  Storfossen camping), etter etablert  lrahrspor  på  vestsiden  av  Galdujohka,
videre øst for  Garcujévri  og sørvest  for  Falienjoaskjävri, nordves. tii  Ciikujohka  og nordvest og senere  vestover
Iii endepunktet :" Saddumiellevuovdi.

Løypcn  er kun  åpen  for motorkjøretøy med  tolalvekl  under 2000  kg.

Løypa  3:  Masjok — Spierlmvårri

Fra  vegen  i  Masjokdalen  langs  traktorvcgcn sørvestover over Spierkuvérri  fram til  bekken vest  for  Spierkuvérri.

Løypen  er kun  åpen  for motorkjøretøy med  totalvekt  under 3000 kg.

Layne  4:  Auslerlana — 1 km sør for  Boatka  i  Hanadalcu

Fra  vegende  i  Hanadalun (Austertana) langs  lraktorspor  til  1  km sør for  Boalka.

Fra enden av  jordbruksvci, Nordre  Lufljok, følger  vestsiden  av  Hanajohka til  elveulløpel  fra  SNIOlTa Hanajävri
(sørenden)

§  2.  Løypene  skal være  merke! og skillet  i  tenenget på en  slik  måte at det klan går fram  hvor løypetraseen går 0g
'hvor  den slutter. Det er  ikke  “Han  å  kjøre  utenfor  den  fastsatte  traseen.

§ 3.  Kjøring etter denne  forskrift  er ikke  \iHml  i tida fnr  Ljuli  eller  cucr31.  oktobcr.  Fylkesmannen kan  slenge
løypene  for  lmfikk  også i andre tidsrom dersom dette  anses  nødvendig for  å  hindre unødig slhasje  på lcn'eng 0g

vegetasjon.  Fylkcmauncn  kan også åpne  enkelte løyper  før  Ljuli  når forholdene  tilsier  dette,  etter begrunnet
søknad fra kommunen.

§4.  Denne forskrift  trer  i  kran straks.
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SØKNAD OM  TILLATELSE  TIL  Å KJØRE  MED  MOTORKJØRETØY  PÅ BARMARKI

TANA KOMMUNE  I  PERIODEN 01.07  — 31.10

Søker: u  L‘ hd  W  . W

Adresse: loo Lmalx, WA: UV (6S Ol  &  '. /(2\

.—’ .

Kjøretøy: Antall  turer: T' 0/

' !

Tradisjonelle  barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er  vedtatt  av kommunestyret:

For kjøretøy ikke  over 750 kg:

4  Hillågurra  -  Doardna  -  Uvjalådnjå -Åkkajåvri

>( 11 Ålleknjarga  -  Savetjåvri-Savetvårri

For kjøretøy med delt vektbegrensinger

2A Vcd Åtejohka (Nils O. Antis eiend.) -Skruvaöohkka  -  Guhkesjåvri under Miennavårri  -  over
Miennavårri -Gieddeoaiwejohka  (til  åpen trase lC fra Sirbmå) (1500  kg)

2B Ved Åtejohka (N ils O. Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri under Miennavårri —vest
langsmed Lakéjohka  — til elvesamløpcne  — Gieddeoaiwcjohka ( inntil 1500 kg) — fra Ladnafieldmé  —
Ladnajévri  — Njirranjévri(0ivo§/ Utløpet, inntil 3000  kg)

7  Deanodat  /  Vestertana  -  Heargeéohkka — Geassejévri inntil  1500  kg

For kjøretøy uten vektbegrensinger

IA Sirbmå  -  Njuorggånjåvri  — Gurtejåvri  — Lavnjusjohka

IB Sirbmå -Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

6  Linkstasjonen på Måskevåm' -Giezzi

9  RV 890 ved  Stjcmcvann -  Kommuncgrensen mot Vadsø

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til  å  kjøre  langs. Kart  må vedlegges:

aw

fr Lø ?4” Åtte ' me! LcCL/LA arm ,
«La,? UCC?!” MJZQLOÅ oLo 9344—4771 43¢-

EMC!

Begrunnelse for søknaden. Eventuell dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

W  U'Cd NAc‘r a.” n'.

Sted: Ja PNG Dato: Of),- Oé -  [g

(D Underskrift:

W

\
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BARMARKSLØYPER i TANA KOMMUNE  SOM ER  ÅPNE lTIDEN 01.07  -  31.10

F  orskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorvcgcr/tradisjonclle fcrdsclsårcr  i  Deanu gielda  -  Tana
kommune, F  innmark.

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 20.  juni  2001 med hjemmel  i  forskrift av 28. juli 1989 nr. 749 om bruk av motorkjøretøy
på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10.  juni  1977 nr. 82 om motorferdsel  i  utmark og vassdrag §
421. Endrct 10juni  2004  nr. 1004, 8 sep 2005 nr. 1028.

§ 1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorvcger/tradisjonelle ferdselsårer  i  Deanu gielda  — Tana
kommune  i  forbindelse med transport til hytter og i  forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Løypc 1:  Sinna — Stuorra His

F ra enden av jordbruksvegen  i  Sirma, etter etablert traktorspor vest for høyde 245, derfra nordover vest for høyde 370 på
Un'oaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., over Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde 323, fram til elvemøtc
mellom Gurtrejohka og Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpcjohka og nord- og nordvestover parallelt med
Garpejohka til lllisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på Maddcmusalas og mot nord over Gaskalas til
kommunegrensa på  Stuorra  Illis.

Løypc 2: Galdujolika  — Saddumicllcvuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert traktorspor på vestsiden av  Galdujohka,  videre øst for
Garcujåvri og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover til endepunktet  i
Saddumiellevuovdi.

Løypcn er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 2000 kg.

Løypa 3: Masjok  — Spierkuvårri

ra vegen  i  Masjokdaien langs traktorvegen sørvestover over Spierkuvårri fram til bekken vest for Spierkuvårri.

Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 3000 kg.

Løypc 4: Austertana  -  1 km sør for Boatka  i  Hunndalen

Fra vegende  i  Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til 1 km sør for Boatka.

Løype 5: Luftjokdalen  -  Hanajåvri

Fra enden av jordbmksvei,  Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajåvri (sørenden).

§ 2. Løypene skal være merket og skiltet  i  terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den
slutter. Det er ikke tillatt å kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§ 3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt  i  tida før l. juli eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for
trafikk også  i  andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig Slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemannen
kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§  4. Denne forskrift trer  i  kraft straks.

' l
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