
 

Deanu gielda - Tana kommune 
 

Møteinnkalling 

 
Utvalg: Dispensasjonsutvalget 
Møtested: Møterom 2, Tana rådhus 
Dato: 14.08.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
 
Det innkalles med dette til møte i dispensasjonsutvalget onsdag 14.08.2019 kl. 10:00. 
 
Vedlagt oversendes saksliste med innkomne søknader, samt referat/orienteringssaker. 
Vedlegg som er unntatt offentlighet deles ut på møtet, samt evt. tilleggssaker.  
 
 
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 møtet i dispensasjonsutvalget den 14.08.2019: 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

PS 437/2019 Godkjenning av innkalling   
PS 438/2019 Godkjenning av saksliste   
PS 439/2019 Godkjenning av protokoll fra forrige møte den 

26.06.2019 
  

PS 440/2019 Håkon Henriksens jaktlag - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - 
Barmark 2019 

 2019/1250 

PS 441/2019 Per Kr. Røstgaards jaktlag v/Kolbjørn Vidar Pedersen 
- Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
forbindelse med elgjakt - Barmark 2019 

 2019/1344 

PS 442/2019 Otto Daniloffs jaktlag - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - 
barmark 2019 

 2019/1395 

PS 443/2019 Truls Halvaris jaktlag - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - 
barmark 2019 

 2019/1461 

PS 444/2019 Tore, Målfrid, Siren og Maria Helistø - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med elgjakt - barmark 2019-2024 

 2019/1886 

PS 445/2019 Geir Åge Bendiksens jaktlag - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med elgjakt - Barmark 2019 

 2019/1921 

PS 446/2019 Piera Andersen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2019 

 2019/1922 

PS 447/2019 Mette Lillebostad - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 
2019 

 2019/1923 

PS 448/2019 Ole A. Varsis jaktlag - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - 
Barmark 2019 

 2019/1935 

PS 449/2019 Reidar Varsi v/Ole A. Varsis jaktlag - Tillegg til 
søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
forbindelse med elgjakt - Barmark 2019 

 2019/1935 

PS 450/2019 Ellen Kristina Sabas jaktlag - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - 
Barmark 2019 

 2019/1941 

PS 451/2019 Vårin Camilla Aslaksens jaktlag - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med elgjakt - Barmark 2019 

 2019/1930 
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PS 452/2019 Carl Stephan Aslaksen - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - 
Barmark 2019 

2019/1942 

PS 453/2019 Katinka Wigelius - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 
2019 

 2019/1943 

PS 454/2019 Astrid L. Aslaksens jaktlag - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - 
Barmark 2019 

 2019/1944 

PS 455/2019 Eirik Johansens jaktlag - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - 
Barmark 2019 

 2019/1955 

PS 456/2019 Johan Aslak Store - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - barmark 
2019 

X 2019/1373 

PS 457/2019 Magnar Aslaksen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 
2019 

X 2019/1931 

PS 458/2019 Ettersøkslaget i Tana kommune v/Erlend Eide - Klage 
- Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel - Barmark 2019 

 2019/1087 

PS 459/2019 Olaf Trosten - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2019-2022 

 2019/1866 

PS 460/2019 Solveig Joks og Lars Anders Sikku - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 2019 

 2019/1867 

PS 461/2019 Per Evald Walle - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2019 

 2019/1868 

PS 462/2019 Maja Gunvor Erlandsen - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2019-2024 

 2019/1920 

PS 463/2019 John T. Solbakk - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel  - Barmark 2019 

 2019/1893 

PS 464/2019 Ragnhild Kolstrøm - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jak, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1888 

PS 465/2019 Trond Paulsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking - 
Barmark 2019-2023 

 2019/1889 

PS 466/2019 Vivian O., Robert O. og Olaf H. Erlandsen - Søknad 
om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 2019-2023 

 2019/1927 
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PS 467/2019 

 
Viktor Trosten - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2019 

 
2019/1928 

PS 468/2019 Øystein Kollstrøm - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med fiske og 
bærplukking - Barmark 2019-2023 

 2019/1929 

PS 469/2019 Henrik Kolstrøm - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking - 
Barmark 2019-2023 

 2019/1932 

PS 470/2019 Vegard Blien - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking - 
Barmark 2019 

 2019/1939 

PS 471/2019 Ellen Kristina Saba - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med fiske og 
bærplukking - Barmark 2019 

 2019/1940 

PS 472/2019 Hjørdis Hansen og Thomas Hansen Normann - 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 
2019-2023 

 2019/1911 

PS 473/2019 Laila Dervo - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking - 
Barmark 2019-2023 

 2019/1870 

PS 474/2019 Kjell Håkon Dervo - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med fiske og 
bærplukking - Barmark 2019-2023 

 2019/1871 

PS 475/2019 Stig og Stian Heiskala - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med vedhogst - 
Barmark 2019 

 2019/1952 

PS 476/2019 Mattis Bavda Pettersen - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med vedhogst - 
Barmark 2019 

 2019/1954 

PS 477/2019 Rolf Ivar Hansen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med boring etter vann - 
Barmark 2019 

 2019/1934 

PS 478/2019 Erlend Eide, Alleknjarg bygdelag - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med vedlikehold av barmarksløype - Barmark 2019 

 2019/1647 
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PS 479/2019 Referatsaker/Orienteringer 
RS 41/2019 Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Avslag på 

søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet 5. 
mai til 30- juni - Tana videregående skole - skoletur 

 2019/1196 

RS 42/2019 Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Angående 
søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet 5. 
mai til 30. juni- skadefelling av jerv 

 2019/1443 

RS 43/2019 Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Avslag på 
søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet 5. 
mai til 30. juni - Tana kommune - utbedring av 
skuterløyper og barmarksløyper 

 2019/1287 

RS 44/2019 Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Vedtak - 
Hanadalen NR - Dispensasjon - Motorferdsel i 
forbindelse med riving/etablering av 66 kV/132 kV 
linjer - Varanger Kraft 

 2019/400 

RS 45/2019 Tina Høiberget Ingerøyen - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske 
og bærplukking - Barmark 2019 

 2019/1648 

RS 46/2019 Børge Kaasen Pedersen - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2019 

 2019/1649 

RS 47/2019 Daniel Kaasen og Andrea Berge Kaasen - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 2019 

 2019/1650 

RS 48/2019 Geir Nilsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2019 

 2019/1675 

RS 49/2019 Geir Nilsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2019 

 2019/1676 

RS 50/2019 Dan Aksel Ophus - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2019 

 2019/1677 

RS 51/2019 Jonny Wosnitza - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2019 

 2019/1651 

RS 52/2019 Jan Regnor Persen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med fiske og 
bærplukking - Barmark 2019 

 2019/1685 

RS 53/2019 Tore J., Maria, Målfrid og Siren Helistø - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 2019-2023 

 2019/1717 

RS 54/2019 Mihka Holm Balto - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme, samt jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2019-2021 

 2019/1678 
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RS 55/2019 Juhan Daniel Holm Balto - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme, samt jakt, fiske og 
bærplukking  - Barmark 2019-2021 

 2019/1679 

RS 56/2019 Jon Erland Balto og Wenche Holm Balto - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med tilsyn og vedlikehold av gamme, samt jakt, fiske 
og bærplukking - barmark 2019-2021 

 2019/1680 

RS 57/2019 Maija Holm Balto - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme, samt jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2019-2021 

 2019/1681 

RS 58/2019 Kristin Holm Balto - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme, samt jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2019-2021 

 2019/1682 

RS 59/2019 Helena Uimonen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2019 

 2019/1693 

RS 60/2019 Aleksander Olsen Mathisen - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme, samt jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2019-2023 

 2019/1707 

RS 61/2019 Viddas sønn v/Per A. Holm og Jon Erland Balto - 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
forbindelse med turisme/utmarksnæring - Barmark 
2019-2023 

 2019/1683 

RS 62/2019 Eriksen naturopplevelser v/Rune Eriksen - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med turisme - Barmark 2019 

 2019/1684 

RS 63/2019 Finn Arne Johnsen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med henting av 
nedbrent snescooter - barmark 2019 

 2019/1744 

RS 64/2019 Torill Pettersen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking - 
barmark 2019-2024 

 2019/1743 

RS 65/2019 Sirkku Marjatta Mattus - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av 
hytte - barmark 2019 

 2019/1742 

RS 66/2019 Kristian Eriksen - Klage om vedtak i søknad om disp - 
Barmark 2019 

 2019/1502 

RS 67/2019 Hartvik Hansen og Marit Hildonen - Søknad om å 
fiske med garn inntil 3,5m dybde - Sommer 2019-
2023 

 2019/1789 

RS 68/2019 Kai Somby - Ny behandling av søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019 

 2019/662 
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RS 69/2019 Jon Petter Gaup - Ny behandling - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019 

 2019/663 

RS 70/2019 Stian Ingilæ - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2019 

 2019/1779 

RS 71/2019 Juhan Niillas Wigelius - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2019-2023 

 2019/1795 

RS 72/2019 Yngve Olsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2019-2021 

 2019/1790 

RS 73/2019 Nora Erlandsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2019-2023 

 2019/1759 

RS 74/2019 Sølve Johansen - Tilleggssøknad - Barmark 2019  2019/682 
RS 75/2019 Beaska Niillas - Søknad om dispensasjon fra lov om 

motorferdsel i forbindelse med jak, fiske og 
bærplukking - barmark 2019 

 2019/1885 

RS 76/2019 Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Behandling av 
klage - TOV-E Finnmark 

 2019/69 
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Tilleggssaksliste til møtet i dispensasjonsutvalget 14.08.2019: 
 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

PS 480/2019 Aage Blien – Søknad om dispensasjon fra lov om  X 2019/1957 
  motorferdsel i forbindelse med elgjakt -       
  Barmark 2019  
PS 481/2019 Morten Bliens jaktlag – Søknad om dispensasjon   2019/1958 
  fra lov om motorferdsel i forbindelse med       
  elgjakt – Barmark 2019  
PS 482/2019 Per Kristian Røstgårds jaktlag – Søknad om    2019/1995 
  dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse     
  med elgjakt – Barmark 2019  
PS 483/2019 Egil Evert Hansens jaktlag – Søknad om     2019/1994 
  dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse      
  med elgjakt – Barmark 2019  
PS 484/2019 Bård Sundfærs jaktlag – Søknad om dispensasjon   2019/1985 
  fra lov om motorferdsel i forbindelse med       
  elgjakt – Barmark 2019  
PS 485/2019 Ansgar Aslaksens jaktlag – Søknad om     2019/1988 
  dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse      
  med elgjakt – Barmark 2019  
PS 486/2019 Åse Mari Sørensen – Søknad om dispensasjon   X 2019/1979 
  fra lov om motorferdsel i forbindelse med      
  elgjakt – Barmark 2019  
PS 487/2019 Øistein Mikalsen – Søknad om dispensasjon   2019/1978 
  fra lov om motorferdsel i forbindelse med      
  elgjakt – Barmark 2019  
PS 488/2019 Roland Strige – Søknad om dispensasjon fra   2019/1976 
  lov om motorferdsel i forbindelse med jakt,       
  fiske og bærplukking – Barmark 2019  
PS 489/2019 Torleif Dervola – Søknad om dispensasjon     2019/1977 
  fra lov om motorferdsel i forbindelse med       
  jakt, fiske og bærplukking – Barmark 2019  
PS 490/2019 Erik Trosten – Søknad om dispensasjon fra    2019/1959 
  lov om motorferdsel forbindelse med henting     
  av fangstredskaper – Barmark 2019  
PS 491/2019 Thor Martin Kaasen-Myrstad – Søknad om     2019/1984 
  dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse     
  med jakt og bærplukking – Barmark 2019  
PS 492/2019 Lars Svonni og Elle Kirste Porsanger – Søknad   2019/1996 
  om dispensasjon fra lov om motorferdsel i       
  forbindelse med jakt, fiske og bærplukking -      
  Barmark 2019  
PS 493/2019 Seida og Luftjok bygdelag v/Bjørn Munkebye -    2019/1869 
  Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel     
  i forbindelse med vedlikehold av rødekorshytta     
  v/Botnvann – Barmark 2019 
RS 77/2019 Finnmarkseiendommen v/Sverre Pavel og Steinar   2019/1961 
  Pedersen – Søknad om dispensasjon fra lov om      
  motorferdsel – Landing av luftgående fartøy ved     
  Rákkcearru i Berlevåg kommune 
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PS 437/2019 Godkjenning av innkalling

PS 438/2019 Godkjenning av saksliste

PS 439/2019 Godkjenning av protokoll fra forrige møte den 26.06.2019



SØKNAD OM TILLATELSE TIL  Å  KJØRE  MED MOTORKJØRETØY PÅ
BARMARK  l  TANA KOMMUNE 1 PERIODEN 01.07 - 31.10

., o

Søker:

f ("—

Adresse: \l' \

Kjøretøy: , Antall turer: \l \f

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke  over  500 kg:

2A Ved Åtejohka (Nils O. Antis eiend.) - Skruvaéohkka -Guhkesjévri under Miennavårri —over  Miennavérri -
Gieddeoaivvejohka (til åpen trase lC fra  Sirbma')

[JD

ZB Ved Åitejohka (Nils O. Antis eiend.) - Skruvaéohkka - Guhkesja'vri under Miennava'rri - vest langsmed
Laksjohka  -  til elvesamløpene  -  Gieddeoaivvejohka  -  Lådnajåvri  -  Njirranja'vri ( Oivos /Utløpet  )

4 Hillågun'a -  Doardna -  Uvjalådnjå -  Åkkajåvri

7 Deanodat  ,  Vestenana - HeargeCOhkka—Geasscjåvri

! l Ålleknjarga -  Savetjévri-Savetvårri

For kjøretøy uten vektbegrensinger

IA Sirbmå -Njuorggänjåvri  -  Gunejävri — Lavnjusjohka

lB Sirbmå  -  Njuorggänja'vri - Micnnaja’vri

6  Linkstasjonen på Måskevårri - Gielzi

DUDE DDD

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  . I ' ,

N r

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

Sted:-— Dato: aula-19.

] ? ägdersgrift:
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.

Søker(e)

Søker

Fornavn

goo da l/ Aa

pébét'
Etternavn

Adresse

ÅUSTEZTAU'4V'GléU 395?
Postnr

‘2‘ ? °! )'
Poststed  %  (jø—

Søker flere på samme dispensasjon?

OJa

. Nävn Adresse

Innledning

Tidsrom

E  periode

CI  Enkeltdager

Fra og med
, ..

Dag

Kjøretøy ’4- W

Antall turer , __

V av  8  b  Ho  U
Søknad for dispensasjon gjelder

O  Vinter

&Barmark

. Formål

Dispensasjon fra lov om motorferdsel  i utmark

æ

fl  Nei

Postnr Poststed

Til og med

ut

var

.
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'

D Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn

E]  Transport ifm turisme

&lgjakt

E] Utmarksnæring

D Garnfiske

[l Snarefangst

[:1 Funksjonshemming

E] Transport av bagasje/ utstyr

C] Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking

[] Annet:

Begrunnelse/ utfyllende opplysninger

Ei’erforhold ' ” "

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 a. i

[:1 4: Hillagurra -Doardna  -  Uvjaladnja' -  Åkkajavn' [750 kg]

E] 11: Ålleknjarga - Savetjåvri - Savetvarri [750 kg]

E] 2A: Ved Åitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) -  Skruvacohkka  -  Guhkesjåvri over Miennavårri -Gieddeoaiwejohka (til åpen

trase 1C fra Sirmå) [1500 kg]

[! ZB: Ved Aitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) -Skruvacohkka -Guhkesjåvn' -vest langsmed Laksjohka -til elvesamløpene -

Gieddeoaiwejohka  — Ladnajavri -Njirranjavri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg]

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

E] 1A: Sirbma  -  Njuorgganjåvri - Gurtejåvri -Lavnjusjohka

E] 18: Sirbmå -  Njuorggånjåvri -  Miennajåvri

E] 6: Linkstasjonen på Maskevarri-Giezzi

D 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø

m  Annen kjøretrasé

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges. få (4 £  7’

(Jana/HG P4" EKS/sTEEEUDE Idec'SPo (. Haa/(er a; rater
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ 
BARMARK I TANA KOMMUNE I PERIODEN 01.07 – 31.10  

Søker: ___Otto 
Daniloff____________________________________________________________________________  

Adresse: 
__Lyngv.13_9845_Tana______________________________________________________________________
_____  

Kjøretøy: ___ATV_________________________ Antall turer: __6________________________  

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:  

For kjøretøy ikke over 500 kg:  

2A Ved Átejohka (Nils O. Antis eiend.) - Skruvačohkka - Guhkesjávri under Miennavárri - over Miennavárri - 
Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 1C fra Sirbmá) 

2B Ved Áitejohka (Nils O. Antis eiend.) - Skruvačohkka - Guhkesjávri under Miennavárri - vest langsmed 
Lakšjohka - til elvesamløpene - Gieddeoaivvejohka -  Ládnajávri - Njirranjávri ( Oivoš / Utløpet ) 

4 Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri  

7 Deanodat / Vestertana - Heargečohkka – Geassejávri  

11 Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri  

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:  

___Fra MasjokÅpen løype3 til se vedlagte kart forbindelse_med_elgjakt_jaktfeltJaktfelt nr 24-
Geassájávri/Sommervann(*) i Tana kommune. Jakttida er 25.09-
31.10__Jaktleder_Otto_Daniloff 

Vedlagt løypekart__Transport av utstyr i forbindelse med elgjakt 2019 

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

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________  

Sted: _Tana________________________ Dato: __31 05 2019____________  

Underskrift:  

____________Otto Daniloff____________________________________________  

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).  

16



§ 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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Fra: Otto Daniloff (otdan@online.no)
Sendt: 31.05.2019 16:02:53
Til: Tana Postmottak
Kopi: 

Emne: Dispsøknad
Vedlegg: Søknad+om+barmarksdisp2019.doc;IMG_0112 2019 jaktfelt.jpg

Søknad om disp. i forbinedelse med elgjakt

mvh Otto Daniloff
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: XZFW7R Registrert dato:06.06.2019 08:03:38

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

25.09.2019 31.10.2019

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 

C Transport av bagasje/utstyr 

20



C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

D Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Transport av utstyr ifm elgjakt.

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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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: XWCF6Z Registrert dato:25.07.2019 08:34:51

Søker(e)

Søker

Fornavn

Tore Johansen.
Etternavn

Helistø
Adresse

Gulbojok
Postnr

9845
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Målfrid Helistø Gulbojok 9845 Tana
Siren j. Helistø Gulbojok 9845 Tana
Maria J. Helistø Gulbojok 9845 Tana

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2019 31.10.2024

Kjøretøy

ATV
Antall turer

12
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

D 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

I søknad tidligere i sommer glemte jeg og påføre løype 5, men jeg mener at jeg søkte på løype fra Maskevarri til Gizzi 
som er viktig for laksefiske og bærplukking. 
Kommer nærmere familiens høstingsområder etter løype 5.

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 

D Annen kjøretrasè 

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

Fra åpen løype 3 Masjok - Spierkuvarri - Luotttemuor -sommarvann (gammel løype 5)
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: BXWWXG Registrert dato:03.08.2019 20:33:54

Antall vedlegg: 2

Søker(e)

Søker

Fornavn

Geir Åge
Etternavn

Bendiksen
Adresse

Skogsholmjordet 7
Postnr

9800
Poststed

VADSØ
Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Trond Tolk Jankilaveien 19 9800 Vadsø
Geir Østereng Grønnliveien 9800 Vadsø
Tom Olav Stavseth DAmsveien 9800 Vadsø

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

20.09.2019 31.10.2019

Kjøretøy

ATV og MC
Antall turer

6
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 
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D Elgjakt 

C Utmarksnæring 

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 leir og utstyr i forbindelse med elgjakt i skiippagurra. Kontrakt og kartutsnitt er vedlagt. Kjøringen vil 
foregå etter allerede etablert kjørespor.

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.

Sevedlagt kart. Kjøring kun etter etablert kjørespor.

Vedlagt dokumentliste

Dispelg19.PNG

Kontrakt om elgjakt 2019.pdf
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Hovedkontor  Lakselv Telefon/Telefovdna 78955000 post@fefo.no   

Postadresse  FeFo, Postboks 133, 9811 VADSØ   www.fefo.no  NO 989 480 731 MVA 

 

Kontrakt om elgjakt på Finnmarkseiendommen 2019 
                 SNR 97684/19    LNR 247/19 
1.   Kontraktspartene                   
Denne kontrakten  gjelder mellom Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) og jaktlaget:  

1 Jaktleder: Geir Åge Bendiksen, Skogsholmjordet 7, 9800 Vadsø. Født: 19.12.1970  
2 Trond Tolk 7  12  

3 Geir Østereng 8  13  

4 Tom Olav Stavseth 9  14  

5  10  15  

6  11  16  

 
2. Kontraktstid og jaktfelt 
Kontrakten gir rett til elgjakt i 2018 for ovennevnte jaktlag i jaktfelt 7 - Skiippagurra i Tana kommune. 
Jakttida er  25.09-03.11. Jaktfeltets yttergrenser framgår av kartutsnittet, som er vedlegg 1 til kontrakten. 
Kontrakten gjelder i utgangspunktet ikke på eiendom tilhørende andre enn FeFo, selv om den ligger innenfor 
jaktfeltets yttergrenser som vist i vedlegg 1. 
 
3. Fellingskvote og priser 
Kontrakten gir rett til felling av følgende dyr: 2 fridyr, 1 ungdyr      

Sum grunnpris: kr 7554,-.  Kjøttpris følger av vedlagte prisliste for 2019. 

Kalv kan felles i stedet for voksent dyr eller ungdyr. Ungdyr av begge kjønn kan felles i stedet for voksent dyr. 
 
4. Ettersøksekvipasje 
Jaktlaget skal til enhver tid under jakta ha godkjent ettersøksekvipasje for elg med i jaktfeltet. Samme hund 
kan ikke stå oppført på flere jaktlag som har overlappende jakttid. 
 
5. Jaktlagets ansvar 
Jaktlaget skal sette seg inn i og overholde de regler som er beskrevet i kontraktens vedlegg 2 («Utfyllende 
bestemmelser") og vedlegg 3 («Regler for veiing av elg"). 

6. Betaling 
Betaling skjer etter krav fra FeFo. Innbetalt grunnpris kommer til fratrekk for felte dyr på kvoten. Alle 
jaktlagsmedlemmer svarer solidarisk for pengekravet,  jf. pkt. 7 annet ledd. 

7. Brudd på kontrakten - mislighold 
Dersom jaktlaget ikke overholder de bestemmelser som er fastsatt i denne kontrakten, kan FeFo avhengig av 
forholdets art:   
    -   heve kontrakten med umiddelbar virkning, 
    -   kreve dekket de utgifter FeFo har hatt i forbindelse med kontraktsbrudd, 
    -   vurdere tilleggsgebyr,  
    -   vurdere utestengelse fra elgjakt. 

Tvister vedrørende denne kontrakten løses ved de ordinære domstoler. Dersom endelig oppgjør for årets jakt 
ikke er mottatt innen 01.03.2020, vil ingen av jaktlagets medlemmer få delta på jaktlag i 2020.  

 
Alle på jaktlaget underskriver: 

Sted:______________________   Dato:______       _________________________________________ 
                                                                                 Geir Åge Bendiksen (jaktleder) 

Jaktleder kan under jakta nås på følgende telefonnr: 41410944 

  
 

  
 

  

Trond Tolk 
 

 
 

 

  
 

  
 

  

Geir Østereng 
 

 
 

 

  
 

  
 

  

Tom Olav Stavseth 
 

 
 

 

  
 

  
 

  

 
 

 
 

 

  
 

  
 

  

 
 

 
 

 

  
 

  
 

  

 
 

 
 

 

 

Alta          august 2019                  _________________________________  (for Finnmarkseiendommen) 
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: PSZM2A Registrert dato:04.08.2019 20:37:44

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Piera
Etternavn

Andersen
Adresse

Deanugeaidnu, 572
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

21.09.2019 31.10.2019

Kjøretøy

ATV
Antall turer

Etter behov
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 
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C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Transport av leir og utstyr. 

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.

Det søkes i disp.trase 4 Hillagurra til Ballanjavri og til jaktleir ved Ciikujohka i forbindelse med elgjakt. Kartvedlegg.

Vedlagt dokumentliste

Løype til jaktleir ved Ciikujohka.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: RDCNHV Registrert dato:04.08.2019 20:44:32

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Mette
Etternavn

Lillebostad
Adresse

Deanugeaidnu, 572
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

21.09.2019 31.10.2019

Kjøretøy

ATV
Antall turer

Etter behov
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 
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C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Transport av leir og utstyr

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.

Det søkes i disp.trase 4 Hillagurra til Ballanjavri og til jaktleir ved Ciikujohka i forbindelse med elgjakt. Kartvedlegg

Vedlagt dokumentliste

Løype til jaktleir ved Ciikujohka.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: HBI2YY Registrert dato:05.08.2019 14:11:50

Søker(e)

Søker

Fornavn

Ole Andreas Varsi
Etternavn

Jaktlag
Adresse

Sirma
Postnr

9826
Poststed

SIRMA
Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Ole Varsi Suveguolbba 8 9826 Sirma
Leif Varsi Skuvlageaidnu 11 9826 Sirma
Idar Torgrim Olsen Øvre Smørstad 9700 Lakselv
Reidar Varsi Deanugeaidnu 5968 9826 Sirma

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

14.09.2019 31.10.2019

Kjøretøy

ATV
Antall turer

Etter behov
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

D Elgjakt 
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C Utmarksnæring 

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 nødvendige utstyr (leir utstyr, telt, brensel, mat etc.) i forbindelse med elgjakt 2019 i jaktfelt 36 Gurte 

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] 

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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Fra: Reidar Varsi (varsi.reidar@gmail.com)
Sendt: 05.08.2019 14:50:26
Til: Laila Dervo
Kopi: 

Emne: Angående dispensasjons søknaden.
Vedlegg: 
Viser til innsendt søknad om dispensasjon ref. nr. HB12YY.
Jeg glemte å krysse av løype 2B som også skulle inngå i søknaden. Søknaden omfatter både 2A og 2B.

Mvh

Reidar Varsi
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% MOTTATT

05 AUG 2019

is?

SØKNAD OM TILLATELSE TIL  Å  KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ (q) HU]
BARMARK I TANA KOMMUNE ] PERIODEN 01.07  —  31.10

Søker: Jaktlaget Lisma felt nr 30 v/ Ellen Kristina Saba

Adresse: Austertanaveien  1185, 9845  Tana

Telefon; 97008199

Epost; ellenxtina@yah00.no

Kjøretøy: Atv /UTV

Antall turer: Etter behov

Beskrivelse av kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs.

Fra hovedveien E  6  inn etter kommunal vei til Lismajavri, deretter etter etabl kjørestrasee nord for Lismajavri på

skrått vestover, derfra igjen nordover mot Ceavnnit og derfra videre mot Jorbavarri Camp 1.

Fra  Tanabru  etter etbl atv/traktorspor inn mot Urraaläs camp 2. Se vedlagt kan, sendt med brev.

Begrunnelse for søknaden.

Transport av leiru/styr, provian/ og bagasje ifb/"bindelse med elgjal

” iSted: Dato: -

\ a

Sign:

37



535000 539000 7 "540000 541000
5  '  Å "  '  j

6  _ ,  z

W..- .. . . .. .. .. _L___'_;.--_jL._  . .!

irr. **
5 .i - ' 8,6c Offs-1,3,0,

' *  i 29 .
'  ‘ ---i...77080007? .- !  --+———

>

' å"  I  _  .  l ,.

i, '
I!

z’ å *
r  *.

, V 1
, ; t

4.186000- , I» —  ~ — ,— +"
'l l

?  13,4. 1 , ;

;, !. — * '.” .  i

i

...-. —-..-.. -..—.;r.--

 

Elgjaktfelt på Finnmarkseiendommen

Tana— 30- Liåma

VEDLEGG ? TIL ELGKONTRAKT

Bruksbegrensninger:

Elgkonlraklen gjelder ikke på eiendom tilhørende andre enn FeFo.
Jaktlaget plikter selv å  gjøres  seg kjent med grensene for  private
eiendommer innenfor jaktleltets yttergrenser.

* lnnrapportene tellinger i  2018

* Innrapponerte tellinger i perioden  2007  til  2017

FInnrnarksuennummu n  ///
Fvnnmarkkunpinuuat ///.,—

M: 1:30 000 Koordinatsystcm:
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w  %
SØKNAD  .OM  TILLATELSE  TIL ;— MED MOT  ORKJØRETØY PÅBARMARK  I
”TANA  KOMMUNE  I PERIODEN  01. 07— 31.10

Søker: Cuil/ia (Å VCU‘UG COLMxHQ .>(a,ki$£"1

Adresse: HVH ” ”°C 61 8 V? 722061

KJatøy:  A z  L/ An‘tailtflren: L?!

Tradisjonelle bnnnarkstraseer (dispensasjonstrnseer) som er  vedtattnv  kommunestyret:

Forikjnreføy Ikke" over 750 kg:—

4  Hillågurra -'D0ardna'- Uvjaiådnj'å -  ÅkkajåVri."
”1-1. Allek'njargg -Såvetjåvri— Savetvårri

For-kjøretøy meddelt vektbegr'ens‘ingcr-

12A. Ved Åtejohka (Nils O. Amis. c'jcnd.  )— Slquvuöohkka- Guhkæjävri under Miennav' nrri— o‘ver
MiennnVÅrri'— —Gi'eddeoaiwejohka (til åpen tra'sc.” IC fra Sir'bm'å) (1-500 kg)

ZB Ved Åtej ohka  (Nils 0. Anh'scicnd.)--Skruvaöohkka-Guhke's'jz'1vri under Miennavån'i  _—vest
langsmed Lnksj o'hka —- 1'il élvc's'amlø'pcncr- -.Giedd<:oaivvej'ohkn  (  inntil. 1500 kg)— fra Ladnatieldmå  -
Ladnajåvri— —N3in*anjåV1i(OiVoä7 Utløpet, inntil  3000- kg)
7  Deanodat/  Ve'stenana- Heargeédhkka— Geassejåvri inntil 1500 kg

For— kjøretøy uten véktb'egrenslnge'r

1.-A ,Sirbmå- .Njuorggånjävri— Gurpej' avn' -— Lavnjusjohka
.IB Sirbmå- Nju'o'rg'g'ånjåvri— Miennajåvri

6  lånkstnsjon'en  "på- Måskévärri- Giezz'i
9  RV  89.0.vcd18tjemevann  -  KOmmmlegr'cnscn mot-Vadsø

Beskrivelse av  eventuell  annen ldgretras'é-som det sukesom tillatelse tilå kj'ø're langs,-Kart må vedlegges":

13d asus dise. l  ,  \d cu; Amim< eu gassene. {+36
WA 1  Hakkum m  a; 13 WWE—>”

Tmscläiq 2,“q tLL Bul ESQCLO\\ 0‘7 ow)“ LA Crluhkkq
bbkax'x  '

Begrunnelse for soknaden.  Eventuell  dokumentasjon knyttet "til begrunnelsen m'å  vedlegges.

Stedz- W Dato: '  1‘1

Underskrift:

VW‘ ' ” 74¢
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MWL
SØKNAD  .oM TILLATELSE TIL Å KJØRE MED  'MQTORKJØRETØY  PÅBAR'M'ARKI
"TANA  KOMMUNE  I'PERIODEN  01-.07 — 31.1‘0

Søker: ., GA“ S‘LL tv A8 (Ce—kw

Adresse: & ( q 8  YS— Zn

ir'ctø-y:  A  71/ Antall. .tureijz'. ('7’

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt. av kommunestyret:

Forikjhretøy Ikke" over 750 kg:

4' .HillågurfaV-Döardnak Uvjalådnjä -Å1<'kajäwir
'1'1 Åflleknjarga -'S'ayetja'vri -  Savetväui

For-kjøretøy meddelt V&tbegrens'in'gér-

-2A Ved Ålejohka  (Nils  0. Antis. e1cnd ) Slauvu60hkka- Guhkesj'évri under  Miennav' arri- over
MiennaVårTi'— Gieddeöaiwejehka (til- åpen trase: TC fra Sirbmå) (1500  kg)
ZB Ved  Å'tej ohka (NilsO.Anäs.cic1'1d'.)-Shuvacohkka-Guhkc'sjåvri under Miennavå'rri —vest
langsmed Laksj 'o'hka — 1i] elves'amlø'pene -. Gieddeoaivvej'ohka  (  inntil.  15.00 kg)— fra  Ladnafieldmé  -
'Iadnajévri  .— Njinanjxivriwivoä? Utløpet, inntil  3000  kg”).
7  Dcémodat/ Ve'stqn'ana- Heargeec'Jhkka— Geasséjévri- inntil  1500  kg

For-- kjøretøy uten, wrektbegrenS'lnger

”IA Sirbmå-..Njugrggånj11v1'i— Gu'rtcj'avri—aLavnjusjohka
.IB Sirbmå- Mucrgganjavn Micnnajévri

6 .lånkstasjon'en  'p'å- Méske'väni- Giezz'i
9 Rv 89.0'ved-Stjemevann  — K'mnmunegr'cnscn  .mot;Vadsø'

Beskrivelse-av eventuell annen .ldgrctras‘é'som dc; søkesom tillatelse til å  kjbrelangs,'Ka1-'t  må vedlegges:

ogågéglä  ch69. tæt ’—{ Hd \Wrrq eg] Earl (an Uri 65 aldwuiv

UK CiltOoKkOgA' («Mae WA l  alv—k 86 o.X—XÅX rm J €  <33 311 0.111" S&M". of, wa).

Kati moth.

Begrunnelse for s'ø'kn'aden'. Eventuell dokumentasjon knjyittet 'til begrunnelsen må vedlegges.

Sted:- [ Cx (/(FCx Date: å? 9'20/7

Underskrift":

5’ W
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BARMARKSLØYPE'R i  TANA  KOMMUNE SOM ER  ÅPNE-I UDEN  111.117 -.-.3'.1.1o

Forskrift om‘ bruk- av motorkjøretøy på barmark  Ia'n'gs- traktor'Veger/trndisj(11115111: l'crdsels'å'rer l  Deanu.  gielda. -T11n11
kommune, Finnmnrm

Fastsatt  av' Fylkesmannen" 1 Finnmark 20.3'11111 '2001 med hjemmel' 1 forskrilf av 28. juli 1989  n_r. 749 om b'ruk av motorkjøretøy
på barmark. langs tradiSjonelle' ferdsels111er'Fi1'111m'111'k, jf. lov av 1'0..j1111i 19—77 ”111.82-(1111 motorfen'iself 1 utmark og vassdrag &
421. Endret 10 juni  2004  nr. 1004, 8  sep- 2005 11111028.

'.5' 1.'-B111k av motorkjøretøy p'å barmark  er tillatt. langs følgende traktowogerhradmjonelle ferdselsätei' 1. Deanu gield1- Tana
kommune.” I  forbindelse med transport 11] hytter og' i forbindelse med jakt., fangst fiske. og bærsanking:

'Lo'y'pc ll: Sirmah Stuol'ra' His

Fra. enden av101db1uksvegen 1 Sinna, etter e'ta'ble1t'tmk.to1spor vest for høyde 245, derfra noldover vest for høyde 370 på
Urroawi', .videre- nordover vest for Vatn 302.111'011., over  Njoask'e'oaivi' og rnordøstover' vest  for høyde- 323', .fram  til. el'vemøte
mellom Gur‘trejohka  og Deavkehanjohknu Derfra over elva øs'tover cr Garpejohk'a og 1111111- 0g nordvestover parallelt med
Garpe'johkn ti[ lllisrapp'a't, d.e'rfra. mot nordøst øst for- høyde 357.115 Maddemusalas og- mot 110111 .ov'er 'G'a'sk'a'lå's' til
kommunegrensa. på Stumra. Illis

'Lø'ype 2.‘ Galdujohka -. Sådr'lu'miellevuovdi

F1'11.E6 ved Galdujohka (nord for Stolfofssen camping) etter- etablert t1 aktm spor på vestsiden .av Galdujohkg, videre øst for
"Gålcniåvr'i Qg sørvest for Fallenj'oaskjåi'ri, nordvest. Iii Ciikujolika. og. nordges't: og senere vestovel til e11dep11nkt'et'i.
'S'åcldumicll'evuo'vdi;

Løypcn er kun åpen  for.- motorkjøretøy?mec'itotzilvekt'under 20.00 kg.

Layne-3':  Mas‘jok  -  Spicrkuirårri

Fra vcgcn i'Masj okdnlen'lang'straktorvogen s'øwcstovei' ove1'.SpieÅ.rkuv'ärri fram til bekkcnlvest-for 'Slpierknvårri.

Løypen er kun åpen for. motorkjøretøy med totalvekt'nnder 30.00 kg.

L'oype41- Austertnna  -  1. km sør-for BoutkniHanadalen

Fm vegcndc-i Iflanndolen (Austertana) langs. traktorspor ti} 1 km sør f'orBontkå,

'L'pypcf S:.Luftjokdalen' -  Haugen-1.

Fra-enden av jordbruksvfe'i, Nordre Luft'j'ok, følget vestéid'ejn av. Hanajohka til .elveutl'npet fra" Smorr'a'I—lanajåvri (sørenden).

1§2. Lø'yp'eiie- skal vaere-merket cg-skiltct'i terrenget på  'en slik måte åt det'ltl'a'r't går fram hvor løypetraéteen. går og hitorfden
"slutter; Det. er ikke tillatt'å kjøre utenfor 'den fastsatte. traseen;

..§ 3.1Qjør1ng etter denne forskrift er- -ikke tillatt" 1 111111 før 1..j11.l.i eller etter  -3_1, oktober. Fylkesmannen kan- stenge løypene for
itrå'flkk  Qgså  i 'and'r e .tidsron'i der-som 'dette  anses.  nødvendi g for' a  hindre  un'ø'd'ig.  slitasje på terreng og vegetasjon. .Fylkemannen

kan også åpne Enkelte løyper før "1. juli tiår forholdene tilsic1f=dctte,- .ettc'r begrunnet s'ølcnad 'fra kommunen..

3.534; Denne. forskrift trer-i kra'ft' straks.

!.
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SØKNAD  ..OM TILLATELSE  TIL  Å KJØRE  MED  'MQTORKJØRETØY  PÅBARMARKI
”TANA KOMMUNE I  PERIODEN  01.07 — 31.1'0

Søker: CK./KL Vk k \H  X

Adresse: '  Ka,  v 9817(5— få.

rd -

ir'ctøyz'. A  V An‘talLturelj:

Tradisjonelle barmarkstraseer  (dispensasjonstraseer) 30111  er  vedtatt.  av  kommunes't'yrét:

Forikjbretoy' ikke" over 750 kg:

4Hillågur'rä-Déardna' » Uvjaiådnjå  -  .Åkkajåvriz'
'l'I  Å'lleknjargg -'Sävetjåvri— Savetvånji

For-kjøret”)! meddelt vektbegréns'ingér'

2A  'Vcd  Agejohka  (Nils  O  Amis: e'iendJ- Slquvucohkka- Guhkesj'åvq under  Miennavani- over
Miennav'årri— —G'i'eddeoaiwejohka (til åpcri  tra'se: IC fra Si'fbmå) (1-500. kg)
213 Ved  Å'tejohka  (Nils O. An'tis cichd'. )- Skruvacohkka- Guhkes'jz'ivri und'cr Micnnävå'rri  .—vest
langsmed Laksj 'o'hka — til élvcsamla'pir—ene .Gieddeoaivvejöhka (. inntil.  l5.00  kg)— fra Ladnaiieidmå  -
'Ladn'ajåvri .— Njnranjzivfiwiwy  Utløpet, inntil 3000- kg").
7 Deimodat/  Véstcrtana- Heargeédhkka— —Geasséjåvri' inntil 1500 kg

For» kjizrctøy riten.  wrékmegrenS'lhgér

1A Sirbmå— Njuorgganjavn Gu‘rtej’ Imi-w ',Lavnjusjohka

.lB Sirb'må  Mucrggamavn  Miennajåvri

6 ..]..inkstasjone'n "på- Måskévärri- Giczz'i
9  Rv 89.0'ved'Stjemevam-1  -  KOmmunennscn  .mot;Vads'a"

.B'c'slkrliyel'lselav cventyell annen .kjføvrctras'é'som det.snkes..oin tillatelse-tilrå  kjøre  langs.'Kart må  vedlegges:

Doi 66km cÅiöP. t-C L'l' HLilagciun—q til Bæl'wjxåanfi <> Eu
cibwv und Gulo  sokka  4‘, “bunch/{$1 Wok dili" 4 So» ku
A8_Ha/v\£\,&‘ea—to[i og HIV ?>?- HÅ, Xact-una

Begru'nn'else  for  s'ø'kn'ad'en'. Ev‘enmell dokumentasjon knyttet  "til  begrunnelsen  m'å  vedlegges.

Stedz— — &  (fk Dato:  5225 320]?

Underskrift":

lia/(nick f  bill/5
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BARMARKSLØYPER i  TANA  KOMMUNE .,SO'M ER ÅPNE- 1 TIDEN 01:07 -_-_3.1.1o_

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på, barmark langs trakto'egcr/tradisjon'e'lle l'crdsels'ärer' I Deanu gicl'dar -T11na'.-
kommune,. Finnmark.

"Fastsatt av Fylkesmannen" 1 Finnmark  20.3'11111'2001 med hjenim'el' 1. forskrift av 28'. juli  1989. 111. '749  om 'b111k av  motorkjøretøy
på barmarklai1g's,tr11di$jonélle ferdsel'sz'11,er,. Finnmark, jf. 'lov av  1.0.j,1111i 1977 111. 82 0111 moto1ferc'lse11 utmark ,og vassd1'11g §_
43.13ndrei 10 juni  20,04 nr.  1004,  8  sep=2005'n1.1028.

51.13r1'1k  m" motorkjøretøy p'å barmark er tillatt. langs. følgende traktorveger/tradmpnelle ferdselsåren 1, Deanu gieldz- Tana
komniune'i forbindelse, med  transp011 'til  11111151 og' i  forbindelse, med jakt,, fangst, fiskc  pg bmrsanking:

'Ln'y'pc  li: Sirma"- Stuorra' llis

Fra enden av ,jordbi'uksvegen' 1 Sinna, etter etablert 'trak1orspor vest tor høyde 245, derfra,. nordover vest for høyde  370  på
Unoaivi',,vide1e-1101d61  v'est for Vatn 302 Erich” over Njousk'c'oaivi og nordøstove1 'vest for  høyde-32303111  til. elvemøte
mellom Gur'trejohka 'og Denvkehanjohka., Derfra over elva østover o'vcr Garp'ejohk'a og hord— og nordvesk'wer pzl'r'allclf med
Garpcjohkn  tiilllisr,app11't,derf1"a mot nordøst 'øst' for- høyde  35711111 Mnd'demusalas og. mot. nord ovei 'G'a'sknla's' til
kommunegrensa på Stuorre 'lllis

Løype 23 Galdujollka -, Saddu'miellcvuovdi

Fro, E6 ved Galdujohka  (nord for Stoif'ossen camping), cite: etablert tr aktor spor på vestsiden ev Galdujohk'e. videre øst 'for
(15110111a  ,og sørvest for  Falle11j'oaskjåvri, nordvest .11'1 Ciikujoliku  og,11or,d,1,-estog,s,ene1e vestovm til  e11dep1,ml<1,et" 1.
'S'addumicll'evuo'v'di;

Loyp'en er'kun.'åpcn for. 111etui-kjøretøyE med ,t,ota'lvel<t'ur1der 20.00 kg;

Løyve-3: Mas'jøk  -  Spicrkui'årri

F 111 vegen i'Masjokdnlen'la'nge traktor-vegen sørvestover over .Spie'gkuvårri fram, 11,1 bekken ,vestjfor Spi'erkuvårri.

Løypen er. kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt? under 30,00 kg.

Løypa, 4:. Austertana -  111111 sør'fo'r Boatlcn. i.Hanadalcn

Fra vegendc-i Iflanndal'cn (Auslcrtfdnn) langs, irnktorspor ti}  1  km sør forBontkn,

'Loyp'e' S:.Luftjokdalen' - Hanøj inn-i

Frja enden z1v'jordb111k'sv'e'i, Nordre Luftj'ok, følger-vesteiden aV—Hanajo'hka til ,elveutl'øpet 1111 Stoorra'Hanajåi/r'i (sørenden).

'.§ 2.1.ø'ype1'1e-sk1'11 vaere-merket cg.skiltct"i terrenget på 'en slik måte åt det 'ld'äft  går frem hvor .løypetra'seen, gar og, hvorfden
"slutter; Det. er ikke tillatt'å kjøre utenfor 'den fastsatte. traseen;

..§ '3, Kjøring etter denne  'fmsl'd'ift  er- ikke  'tillatt' 1 tida, før 1. juli eller etter 3  ,1,. oktober. Fyikesmannen, kan stenge løypene for
.tra'fikk også, i  'andi' e tidsrom dersom dette anses. nødvendig for.‘ a  hindre unødig. s'l'iiasje på terreng- og :vegetasjon..Fylkemam1eo
km Også åpne Enkelte løyper før "1. juli tiår forholdene tilsier- dette; etter begrunnet søknad fra kommunen..

'_-§3-'4'. Denne forskrift trer"'i kråfistraks.

"

45



 46



EVQTTATT
UB AUG 2019

h ,-—-- _- we;
SØKNAD ..OM  TILLATELSE  TIL Å KJ ØRE MED  'MQTORKJØRETØY  PÅBARMARKI

 

"TANA KOMMUNE I'PERIODEN  01.07 — 31.1'0

Søker: Jalal (Q ,  15(2t L, "AS‘CkkSC/n

Adresse: 'N \\ Nq

Kjøretøy: TV An'tallvturer: '. L/

Tradisjonelle bnrmarkstraseer  (dispensasjonstraseer) som cr  vedtatt.  av  kommunestyret:

Forikjpretøy Ikke" over 750 kg;

4  Hiuégurr'a -'D<'>ardna'~ Uvjalådnjå-ÅkkajåVrif'
'1-1 Åfllck'njarga -Savetjåvril- Savetvårri

For-kjøretøy meddelt  vektbegr'ens'ingcr-

ZA. Ved Åtejohka (Nu; o. Antis'c'jcnd.) -  Slquvaöohkka-Guhkæjävri under Miennavårri wove:
MiennnVérri -  Gieddeoaiwejohka  (til åpen trase; IC fra'Si'fbmä) (1500 kg)
2B Ved Åtej ohka  (NiIS'Q. An'fis .cicnd.) -  Skmvaöbhkka -Guhkéåjålvri under Miennavå'rri  _—v_est
langsmed Lnkåjöhka  —'1il”élvc's:lmlø'pcne  .— Gieddeoaivvej‘cihka ( inntil.  [5.00  kg) —'fra Ladnaficldmé  -
Ladn'ajåvri .» NjinanjåeOi's/oy  Utløpet, inntil limo-kg) _ '
7 Demodat/  Véstcn'ana v'Heargeéohkka — Gcassc'jåVri '» inntil 1500 kg

For kjøretøy n'ten wfektb'egrens'lnger

.l-ASirbmå -.Njugrggånjäwi  ? GuncjåVti ».Lavnjusjohl'cu

.13 Sirbmé -  Njuorg'génjévfi — Micnnajévri
G-Ijnkstasjonén 'p'ä-Mäskévåxri -  Giczz'i
9  RV 89.0VcdStjcmevann  -  KOmmunegrenspn vmotVadsø'

Beskrivelse-av  eventuell  annenkj'grctras'é-som det sokesom tillatelse-till  å  kjøre langs,-Kart må Vedlegges':

Dat åcbb'w (ihåg). etc—' &&»c la, bust tv., C.A) ?  MAY—K  1 MU

med &&a 4  Jpn 32 Hau—Junge? "W.” “WNW”
TrCLQC W‘ N1“t til BQL'LmuH 53:21:16“ HK cuk°1°hka

WKWJÅLJ9

Be'gruhnélse Tor s’a‘kn’aden.  Eventuell dokumentasjon knjyfttet ”til begrunnelsen må  vedlegges.

Sted: I '4 Dato:  l/i  '  I  2

Underskrift":

i'vQ-L
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BARMARKSLØYPER i  TANA KOMMUNE ..so'M ER APNE- l  TIDEN  0.1 ;07 -.-.3'.1.1o.

Forskrift om" bruk av motorkjøretøy- på barmark  langs- tr'alcto'nor/tmdisjone'lle i'crdscls'ärer  i  D'ea'nu. gielda.T11nn'-
kommune, Finnmark.

Fastsatt av' Fylkesmannen" 1 Finnmark 20.3'11111-2001 med  lijemm'cl' 1 forskrift av 28. juli 1989 n_r. 749 om 'b111k av motorkjøretøy
på barmark  langs tradisjonelle  fe1dsels'zirer, Finnmark, jf.  lov  av 10. ,juni 19-77 111 82-0111 motorferdsel  1 utmark .og. vassdrag §
43-.  Endret  l0' juni 20.04  nr.  1004,  8  sep- 2005 11111028;

'§ 1.'B11'1k 1,11" mo1o1'kjøretøy p?! barmark er t1lla,'.tt.la11gs følgende traktowcgcdttadlsjonelle ferdselsäm” 1 Deanu  gieldn- Tana
kommune; 1, forbindelse med  tl'anspo1't'til liytt'er og i. forbindelse med  jakt., fangst,,i fiskc  log bærsanking:

'Ln'y'pc  ll:  Sirma"- QtuOrI‘a' llis

Fra  enden  av jordbruksvegen 1  Sirma, etter  c'ia'blcit' traktoijspor vest  för  høyde' 245, dcrfrz, nordover  vest for  høyde  370 på
Urroaivi, videre- -n‘ord0v¢r  v'cst  for vatn 302.i'1'1'ol1., over  Njoask'e'oaivi "og nørdøsto'wr' vest  for  høyde  323, ,fram  til. el'vémøtc
mellom Gur‘trejohka jug Deovk'elianjohkd. Derfra over  elva østover  o'vcr  Garp'ojolika og hord— og nordvestover  pdr‘a‘llclt" med
Garpc'johka til'lliisr,appzit,dérf1"a mot nordøst fist for- høyt];  357135.  Mad'demusaias  0311101- 110111 '.ov'c1 G'a'ska'la‘s til
kommunegrensa, på Stuoira, lllis

'Lø'yp'e 2: Galdujollka -.  Sädc'l'u'mielicvuovdi

11111136 ved Galdujohka  (nord for Staifossen campi'11g),eitc1'- etablert  t1 akte-1 spor  på  vestsid'cn' av  Glaldujohk'a. Videre øst for
'(1a1cul11v11 og sørvest  forFallenjoaskjåyri1101dvest..til Ciikujolika og nordyesti og, senere vestover til e11dep11nl<1et"1
'S'a'cldumicll'evudxidi'.

Loyp'cn cr'ku11.'å'p.en for.- motorkjrarotoyE med  .tota'lvekt under  20.00 k'g'.

Løypa-3: Mas'jOlc-Splcrkuvårri

Fizi vogcn L'Mnsjokdaien'ldhgäifaklbrVégä s'ørvostover oveLSpict-kuv'årri. fram til bakken vest-for Spi'crkuyårri;

Løypen  .er  kun åpen for motorkjøretøy med  t'otalvéki'unde13000 kg.

L-oypc, 4: Austertana  -  1km  sør-for Boatlm- il-lanadnlcn

Fra vcgendc- i  Iflanadol'cn (Austertana) langs. iraktorspor til  1  km sør  for. Bonika,

Loypc' 5::Luftjokdaten- Hangjz'wri

Frja enden  av‘ jordbruksv'e'i, Nordre  Luft'jok, følger  vestsidéjn av-Hanajb'hka til  .elv'edtl'øpgt fra Studffa‘J-Ianajévri (sørenden).

'.§ 2.  Løypene- skal være mer-ket og skilt'ci' 1 tci'r'cnget' på 'en slik måte zit  det  111111 går ii'am  hvor  løypeira'seen, går og, hvor' den
"slutter. Det.  er ikke  tillatt' 'a kjme  utenfor  dén fastsatte t1 aseen

..§ 3.1(jming etter  denne fog-shift er- ikke  tillatt' 1 iida før i. juli  eller etter  31 oktober. Fylkesmannen. kan stenge  løyppnc- for
t'ra'fikk  også, i 'Nandie tidsrom dersom dette  anses.  nødvendig for' a hindre  unødig.  ms'liiasje på ie1reng- og vegetasjon.  .Fylkcmannen

'kæ'm også  åpné- enkelte  løyper  før  '1. juli tiåi  forholdene  tilsic'rs- dette, .ettc'r  begrunnet Søknad fra kommunen.

'.§”) Denne forskrift trer'i kra'fi .:straks.
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% MOTTATT

n 7 AUG 2019

W  MED
SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å  KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ
BARMARK l  TANA KOMMUNE I PERIODEN H/g - 4/“ — lo.

Soker:  , TL (1 "TIL El RHf æWSé—A/

Adresse: TfA/A’F TOR 17 VZT! (>:/(f 375' 7

Kjøretøy: Å'l—I/ Antall turer:  M .A'vL

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke over 500 kg:

2A Ved Åtejohku (Nils O.  Antis  eiend.) -  Skruvaöohkka -Guhkesjåvri under Miennavårri  — over Miennavärri -
Gieddeoaiweiohka (til åpen truse lC fra  Sirbma)

DD

23 Ved Aitcjohka (Nils O. Amis eiend.) -  Skrux  aéohkka  -  Guhkesjåvri under Miennavärri  -  vest  langsmed

Lakéjohka  - til elvesamlopene  -  (jieddeoaivvejohka - Lädnajävri -Njimmjåvri  (  Oivos  /  Utløpet  )

4  Hillägurra  -  Doardna  -  LiaIadnjä -Åkkajz'u'ri

7  Deanodat  /  Vestertana -  Heurgeöohkka  — (.ienssejävri

] l Ålleknjurga  -  Savetjävri —Savetvårri

For kjoretoy uten vektbegrensinger

IA  Sirbmd  -  Njuorggänjzix'ri  -  Gunejäx ri  —  Lux njusjohka

IB Sirbmä —Njuorggänjzivri —Miennajz'n ri

6  Linkstnsjonen pä Mäskevärri -Giezzi

DEED DDD

9  Rv 890 ved Stjemevann -Kommunegrensen mot VudSO

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

57m; Rm ’6 A, L.;/UL ,A-z/m' 71L Mom 4.“ Au A SMGML
er”—' Sm .  ' .  : .» ,

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

, 94/»?4/ __ _ -
av AS)” ‘12 ”174,  ' ' H  3%?(7-‘4-5/

Sted:1/W U Dato: 3/5 '20,?

Underskrift:

[M
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A A TA L DEKAR Kartet  viser valgt type gårdskart for

RE L L  ( ) eiendommen man har  søkt  på.  I  tillegg vises

23 bakgrunnskart for gjenkjennelse.

0'0 0 O  Arealstatistikken viser arealer  i  dekar for alle

0'0 0'0 teiger på eiendommen. Det kan forekomme
0.6 avrundingsforskieller  i  arealtallene.

0.9 1.5 .  _ .
0.0 0.0 Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

1,5 15 —  Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

O  Driftssenterpunkt
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Dispensasjon  fra lov om  motorferdsel  i  utmark

Søker(e)

Søker

Fornavn ' 4  ;  .
; '?  .

01' 7.. "l, [/5v[(

Etternavn I", ,.) _/

S/V  c
Adresse

Postnr 9579
Poststed fl”, Cl A/ fl, .

Søker flere på samme dispensasjon?

0  Ja

Navn Adresse

Innledning

Tidsrom

[g  Periode

D  Enkeltdager

F ra og med

' I v  .  Q  ”H

Dag

Kjøretøy A  J.

I  I/
Antall turer  W

Søknad  for dispensasjon gjelder

06/) 01/.

O  Vinter

&Barmark

Formål

', ' // 'n: /'

lg(zvrcifK f/Kn-Z' (1—3

8  Nei

Postnr

Til og med

7

Poststed
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5

El Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn

D Transport ifm turisme

&Elgjakt

1:] Utmarksnæring

D Garnfiske

E] Snarefangst

E Funksjonshemming

D Transport av bagasje/utstyr

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking

ØAnnet:

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

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

D 4: Hillågurra  — Doardna-Uvjalådnjå - Åkkajåvri [750 kg]

D 11: Ålleknjarga - Savetjävri  — Savetvérri [750 kg]

5  a  www bc
(,

D 2A: Ved Åitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka  -  Guhkesjävri over Miennavärri -Gieddeoaiwejohka (til åpen

trase 1C fra Sirmä) [1500 kg]

[] ZB: Ved Åitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) — Skruvacohkka  -  Guhkesjåvri  -  vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene -

Gieddeoaiwejohka -Ladnajévri —Njirranjåvri (Oivos/Utløpet) [inntil 3000 kg]

E1 7: Deanodat  /  Vestertana  -  Heargecohkka  — Geassejåvri [inntil 1500 kg]

E! 1A: Sirbmé  -  Njuorggånjävri -Gurtejåvri  — Lavnjusjohka

E] 18: Sirbmä -Njuorggånjåvri  -  Miennajåvri

D 6: Linkstasjonen på Mäskevårri -  Giezzi

D 9: Rv 890 ved Stjernevann  -  Kommunegrensen mot Vadsø

EAnnen kjøretrasé

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

”(%/l pol Wilf join 12,/ Mépå'éÅ/i 1104/74

Q  MVA
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Deanu gielda - Tana kommune  
Utviklingsavdelingen 

 

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

 
Dispensasjonsutvalget 
Rådhusveien 24 
9845 TANA 
 
 

 

 
 
 

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
 2016/3 Erlend Eide, tlf.: +4746400200 15.07.2019 

 

Klage - "Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 
2019" 

 
Viser til søknad av 23.04.2019 om dispensasjon fra Motorferdselloven for Tana kommunale 
ettersøkslag i perioden 01.05.2019 – 30.11.2019 og vedlegg til søknaden av 27.05.2019. Viser 
også til dispensasjonsutvalgets svar av 26.06.2019, saksnr. 2019/1087-4. 
 
Tana kommune har søkt om å få bruke ATV i forbindelse med ettersøk etter skadet hjortevilt. 
Dispensasjonsutvalget avslår søknaden med begrunnelse: «Anser det ikke som et formål det kan 
gis dispensasjon til etter § 6». Dette er ikke i samsvar med vedlagte skriv fra Fylkesmannen som 
dispensasjonsutvalget viser til i vedtaket. I skrivet står det: «Det er imidlertid ikke gitt et absolutt 
forbud mot nødvendig søk etter skadet storvilt på barmark i motorferdselloven eller i nasjonal 
forskrift».  
 
Dispensasjonsutvalget bes revurdere vedtaket og vurdere innholdet i vedlegg til søknaden. I 
vedlegget vises det til hjemmel i lovverket. Det vises også til dyrevelferd og arbeidssituasjonen 
for ettersøkslaget. 
 
 
Med hilsen 
 
Terese Nyborg 
Kst. avdelingsleder 

 
 
 
Erlend Eide 
Miljøkonsulent 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark 
2 Vedlegg til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, saksnr 2019-1087 
3 Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2019 
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Fra: Håvald Hansen (haavald@yahoo.no)
Sendt: 17.07.2019 09:29:53
Til: Wenche Pettersen; Marit Hildonen
Kopi: 

Emne: Fw: Klage - "Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019"
Vedlegg: Klage - Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019 .DOC;Søknad om
dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark.PDF;Vedlegg til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i
utmark, saksnr 2019-1087.PDF;Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2019.PDF

On tirsdag, juli 16, 2019, 10:34 am, Erlend Eide <Erlend.Eide@tana.kommune.no> wrote:

Hei!

Vedlagt ligger klage på vedtak om i søknad om dispensasjon for ettersøkslaget.

Mvh Erlend Eide, miljøkonsulent, Tana kommune
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Dispensasjon  fra lov om  motorferdsel i utmark MQ

Referansenummer: PM6ARE

Søker(e)

Søker

Fornavn

Erlend

Etternavn

Eide. på vegne av ettersøkslaget  i  Tana kommune

Adresse

Rådhusveien 24

Postnr

9845

Poststed

TANA

Søker flere på samme dispensasjon?

G) Ja

Navn Adresse

Kurt  Saua Tanafiordveien 1786

Odd Kulstadvik Søndre Luftjok 105

Bente Antonsen Austertanaveien 2478,

Postboks 137

Joseph  Fjellgren Polmakveien 1538

Hans Ole Mudenia Meieriveien 10

Kjell  A.  Kristiansen Tanafjordveien  1467

lnnledning

Tidsrom

IX] Periode

[] Enkeltdager

Fra og med

01.05.2019

Kjøretøy

ATV

Antall turer

Etter behov

Søknad for dispensasjon gjelder

O  Vinter

G Barmark

Formål

[] Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn

0  Nei

Postnr

9845

9845

9845

9845

9845

9845

Til og med

30.11.2019

Registrert dato:23.04.2019  17:32:39

Poststed

TANA

TANA

TANA

TANA

TANA

TANA
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E] Transport ifm turisme

II]  Elgjakt

[] Utmarksnæring

El Garnfiske

El Snarefangst

I] Funksjonshemming

D Transport av bagasje/ utstyr

E] Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking

El Annet:

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Ved påkjørsler av hjortevilt, eller andre meldinger om skade på hjortevilt, kan det være behov for  å  benytte ATV i

ettersøk. Behovet vurderes av ettersøksjeger på oppdrag i hvert enkelt tilfelle.

Barmarkstraseer

[l 4: Hillågurra-Doardna -  Uvjalådnja -  Åkkajåvri [750 kg]

[:1 11: Ålleknjarga  -  Savetjåvri -Savetvårri [750 kg]

I] ZA: Ved Åitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) - Skruvacohkka  -  Guhkesjåvri over Miennavårri -Gieddeoaiwejohka (til åpen

trase 1C fra Sirmå) [1500  kg]

El ZB: Ved Åitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) -  Skruvacohkka  -  Guhkesjåvri -vest langsmed Laksjohka  -  til elvesamløpene  -

Gieddeoaiwejohka -Ladnajåvri  -  Njirranjåvri (Oivos/Utløpet) [inntil  3000  kg]

[:l 7: Deanodat /  Vestertana  -  Heargecohkka  -  Geassejåvri [inntil  1500  kg]

E] 1A: Sirbmå  -  Njuorggånjåvri  -  Gurtejåvri -Lavnjusjohka

E] 18: Sirbmå  -  Njuorggånjavri -Miennajåvri

D  6: Linkstasjonen på Måskevårri -  Giezzi

[] 9: Rv 890 ved Stjernevann  -  Kommunegrensen mot Vadsø

l2l Annen kjøretrasé

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

Det søkes om tillatelse til kjøring etter behov. Kjøretrase kan sammenfalle med oppsatte løyper ovenfor. men det er

det (potensielt) skadete dyret det gjøres ettersøk på som bestemmer hvor det er behov for å kjøre.
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Deanu gielda - Tana kommune  
Utviklingsavdelingen 

 

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

 
Tana kommune 
Dispensasjonutvalget,  
Rådhusveien 24 
9845 TANA 
 
 

 

 
 
 

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
 2015/2151 Erlend Eide, tlf.: +4746400200 27.05.2019 

 

Vedlegg til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, saksnr 
2019/1087 

 
Kommunes ettersøkslag har behov for dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for kjøring 
på barmark.  
 
For å spare skadde dyr som kommunen har ansvar for, for lidelser, er det viktig at ettersøkslaget 
kommer hurtig fram med personell slik at de får avlivet dyret.  
 
Ettersøkslaget får noen ganger melding om skadde dyr som befinner seg langt fra vei. Når 
ettersøkslaget tilkalles kan det være langt til stedet man starter søket. I slike tilfeller vil man 
komme hurtigere og lettere fram med bruk av ATV. Ettersøkspersonell opplever det som 
urimelig at de skal måtte gå i slike tilfeller.  Det virker negativt på motivasjonen til å delta som 
ettersøkspersonell.  
 
Det er for ettersøkslaget uhensiktsmessig å måtte vente i lang tid for å få dispensasjon. Det vil gå 
ut over dyrevelferden og medføre økte kostnader i form av medgått tid. Det er også slik at de 
fleste av ettersøkspersonell er i vanlig arbeid. Dersom oppdragene blir mere tidkrevende ved at 
man må vente på dispensasjon eller at man ikke får dispensasjon, så vil de måtte vurdere om de 
har tid til å være med i ettersøkslaget. 
 
For å oppnå tilfredsstillende ettersøk så har ettersøkslaget behov for generell dispensasjon for 
bruk av ATV. Adgangen til å gi slik generell dispensasjon er hjemlet i Motorferdselloven §6 og i  
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc. §6 og §7.  
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 Side 2 av 2

Motorferdselloven: 
“§6.  
Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som 
ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven. 
Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen kan sette 
vilkår for tillatelsen.» 
 
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc: 
“§ 6. 
“I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – 
etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 – § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som 
ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal 
transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 
motorferdselen til et minimum.”  
«§ 7. 
For tillatelse etter § 5, § 5a, § 5b og § 6 kan det settes vilkår, bl.a. om at kjøring skal skje etter angitte 
traseer. Tillatelsen kan tidsbegrenses.”  
 
Rundskriv T-1/96 sier om §7 at “Det kan unntaksvis gis tillatelser for lengre perioder, f.eks. kan det for 
kjøreformål som strekker seg over flere år og som det ikke er tvil om berettigelsen av, gis tillatelse for 
flere år om gangen.”  
 
Av ovenfornevnte går det fram at det i særlige tilfeller kan gis dispensasjoner for et tidsrom, og 
at det ikke må settes vilkår om kjøring på bestemte traseer. Søker må påvise et særlig behov som 
ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Ettersøkslaget fyller etter 
rådmannens vurdering dette kravet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Svein-Ottar Helander 
Avdelingsleder 

 
 
 
Erlend Eide 
Miljøkonsulent 

 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: GF34XW Registrert dato:12.07.2019 14:34:09

Søker(e)

Søker

Fornavn

Olaf
Etternavn

Trosten
Adresse

Leaiberohtu 136
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

14.08.2019 31.10.2022

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 

C Funksjonshemming 

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

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Transport av 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: KHHHXU Registrert dato:16.07.2019 11:07:58

Søker(e)

Søker

Fornavn

Solveig
Etternavn

Joks
Adresse

Njoammelluodda 13
Postnr

9520
Poststed

KAUTOKEINO
Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Lars Anders Sikku Njoammelluodda 13 9520 Kautokeino

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

22.07.2019 31.08.2019

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 

D 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

Vi har hus i Laksnes i Tana og trenger å bruke ATV til transport av utstyr for fiske og bærplukking i Sirbma området. 
 

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] 

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: U6CMH5 Registrert dato:17.07.2019 19:34:46

Søker(e)

Søker

Fornavn

Per Evald 
Etternavn

Walle
Adresse

Deanugeidnu 3253
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

22.07.2019 30.09.2019

Kjøretøy

UTV Polaris EV
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 
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D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Transport i forbindelse med fiske børplukking

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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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 4U7MFV Registrert dato:02.08.2019 14:11:23

Søker(e)

Søker

Fornavn

Maja Gunvor
Etternavn

Erlandsen
Adresse

Lyngveien 23
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

01.09.2019 01.09.2024

Kjøretøy

ATV
Antall turer

10 turer 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

Kjøring i forbindelse med utmarkshøsting for å kunne fordele trykket fra de lett tilgjengelig områder til andre 
avsidesliggende områder.

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 

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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JOHN T. SOLBAKK 

Giligeaidnu 102, Fanasgieddi, 9845 Deatnu - Tana 
Tel.: 91 59 06 06 * E-post: jts@lagadus.org 

Org.nr. mva.: 975 617 521  * Konto.: 7593 10 1200   
  
  
 
 

29.07.2019 
 
 
Deanu gielda  
 
 
 
Dispa-ohcan – Søknad om dispensasjon  
 
 
Ozan vuodjinlobi 4-juovllat ATV:ain  ZZ 4296 

- Vuopmeguhkesčerrui ja Duottarguhkesčerrui, Johanas Reidar dološ  
tráktormáđii 

 -    Stuorramarrasii, vuodjenmáđii mat leat Stuorramarrasii 
 
Áigodat: Otná rájes ja nu guhká go bievlavuodjin lea lohpi. 
 
Vuođuštus: Lubmet ja bivdit guovllus 
 
 
Dearvvuođaiguin 

 
John T. Solbakk 
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25 JUL 2019

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ

BARMARK  I  TANA KOMMUNE I PERIODEN 01.07  — 31.10

Søker: S' ”Nr! {G  '  '” 4-7

Adresse:  ' '  '  T  7N g . 5  77-7/V' 17

Kjøretøy:  — Antall  turer:  L.

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke over 500 kg:

[X] 2A Ved Åtejohka  (Nils  O.  Antis eiend.) -  Skruvaöohkka -Guhkcsjåvri  under  Miennavårri  -  over Miennavårri -

Gieddeoaivvejohka  (til åpen trase lC fra  Sirbmé.)

[Z] ZB Ved  Åitejohka (Nils  O.  Antis eiend.) -  Skmvaéohkka  -  Guhkesjåvri  under  Miennavén'i  -  vest  langsmed

Lak§johka  -  til  elvesamløpene -Gieddeoaivvejohka  -  Lédnajévri  -  Njirranjévri  (  Oivo§  /  Utløpet )

[Z] 4  Hillåguml  - Doardna -  Uvjalådnjå -Åkkajåvri

D". 7  Deanodat  /  Vestertana  -  Heargeéohkka  — Geassejåvri

ll  Ålleknjarga -Savetjåvri  -  Savetvårri

For kjøretøy uten vektbegrensinger

lA  Sirbmå  -  Njuorggånjåvri  -  Gurtejåvri  — Lavnjusjohka

IB  Sirbmå  -  Nj uorggänjåvri  — Miennajåvri

6  Linkstasjoncn  på  Måskevån'i -Giezzi

9  Rv 890 ved  Stjemevann  -  Kommunegrensen  mot  Vadsø

BEBE E

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

å —  : n  n  ‘  —  ' K  A —  Scnnmaun - Sann 72vf

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

”  t:.z'r n  i‘ cc  '  * 'w' '  ”* u  '7'3  75:<r

/

Sted:  ’LQ/C Dato: MT—

Underskrift: (Jaga) ’01 060644912 ,  H/V

.) ?
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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 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/u'adisjonelle 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 etablen traktorspor vest for høyde 245, derfra nordover vest for

høyde 370 på Urroaivi, videre nordover vest for van) 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 Gareujåvri og sørvest for Fallenjoaskjåvri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover

til endepunkteti Saddumiellevuovdi.

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

Løype 3: Masjok  -  Spierkuvårri

Fra vegen i Masjokdalen langs traktorvegen sørvestover over Spierkuvåm' fram til bekken vest for Spierkuvarri.

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 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 forskrifi er ikke tillatt i tida før 1. juli eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stengc

løypene for trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasj e 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 krafi straks.

v ..

76



         

 

Clekkaltfobbam!
«  ‘v Å,;

'5 v "4

wo  1977.1991.

ll/l  1.091

l

Bymessig bebyggelse.
In Il".

Jighus.  Hylle.  koia.
Dwelling house.  Collage,  cabin  alc.

‘51. bu.  Farm.  Chalet  Bææhod, slumy.

a. Hotel! o.l.  School.  um.  Hotel  etc.

m. Selvbetjent. Ubetjent
bås. 59mm dum.  Unsmffed hut.

M  Hospital. Institution.

.  Sorvieebygg. Campinmlas.

A 485  -  3/]

1E3!-

_;‘*=  vm, .,,

—l.——-n—

 

DEATNU
TANA

M71  1

( Edman 4-NOR  (var 4,0)

l

1

Tflqnkl. Terrengpunln.  Tng.poim. Spot height.

Hohe på vann. Regulert vann.  max.]mön.
Lak  elevation. Max./mm  elevane"

Euripavei. Slamvei. Annen riksvei.  Ve'nummer.
£qm mule.  Trunk mad. National road. Route marker.

ryllnssvei. Kommunal vei.  County road.  District mad.

?t vei. L3! bom. Traktorvei.
a  la  road. Road Damer (closed).  Can  track.

Melken sti. su.  Marked path. Foomam.

Blume. Passasjoriefje. Car  lorry. Passenger lorry.

Jenpana' Enken Ipov Hum spor.

jéq x  f  Df/ha  ob alarlfifi- i
eassa'luo ;  / J '

1

1 V2

1000 500

V2

O

0

O

O

FINNMARK FYLKE

MÅLESTOKK 1:50000 SCALE

1000

EWIDISTANSE  20  METER

Tellekuwer 100  m
Mellomkurver 10m

Høyde i meter over g‘ennomsnms munn

GEODETISK  DATUM: EUREF89(WGSB4)
i  meter under spfmgnæra

TRANSVERSAL  MERCATORPROJEKSJON
UTM rutene" i  blått  retererer lil EUREFBBCNGSM)

Tall I  BLATT  (or  rutelmje l  UTM  sone  35

SOIEBELTE
GND ZU! mva:

l—W

KARTREFERANSE
mo M—RUTE

100mm:-

u. nu m)

2
,,] AL

2000 3000

I

”amt 255
wLEPnM' A

».

ur—vnv:-m——.—x ”»,—w...— »_ --- ,,

3

   

   

4

4000 5000Ya

2 3

2

CONTOUR INTERVAL  20  METRES

Index contours: 100melras
Sapplalmntary  moms:  minutes

VerfælDQMn:MeanSenLøvel(PWlsinmas)
Soaking: in  moms below Spring Low  Water

GEODETIC DATUM: EUREF89  M6554)
TRANSVERSE MERCATOR PROJECTION

Blue  UTM  grid reis!  Io  EUREF89(WG$84)
BLUE numbered  IIDES  mdwalp mp UTM gm!  zune  35

ln mv:  A  ”munn  NuuzzucE cu
man  I  m  Muus!  1m  METEB

Mud  ul.-  .um-nu  lwlw "-1- uun- "
'— ,uu n'-

 
77



Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: WQ53ZF Registrert dato:26.07.2019 10:03:07

Antall vedlegg: 2

Søker(e)

Søker

Fornavn

Trond 
Etternavn

Paulsen
Adresse

Kvartsittveien 37
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

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 
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C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

D Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Frakt av utstyr i forbindelse med fiske og høsting av bær

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.

*Masjok v/ spirkuvarri langs sommervannselva til Sommervann 
* Løype 3 Masjok - Luohttemuor - Flatjern - Sommervann

Vedlagt dokumentliste

00001V00001.pdf

00001H.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 388BMI Registrert dato:05.08.2019 10:23:06

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Vivian Opdahl
Etternavn

Erlandsen
Adresse

Bakkeveien 3
Postnr

9845
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Olaf H. Erlandsen Bakkeveien 3 9845 TANA
Robert O. Erlandsen Luossageaidu 20 9845 TANA

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

05.08.2019 31.12.2023

Kjøretøy

ATV/UTV
Antall turer

4 pr sommerhalvår
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 
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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, fangst og bær.

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 Masjok til Sommervannet via Duolbajavri - Flattjernene og Luohttemuorjavrrit. Se vedlegg.

Vedlagt dokumentliste

doc04468220190805104523.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:   Viktor Trosten 

Adresse:  Roavvegeaidnu 3 

Kjøretøy: __________ATV__________________ Antall turer: _5__________________________  

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:  

For kjøretøy ikke over 500 kg:  

2A Ved Átejohka (Nils O. Antis eiend.) - Skruvačohkka - Guhkesjávri under Miennavárri - over Miennavárri - 

Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 1C fra Sirbmá) 

2B Ved Áitejohka (Nils O. Antis eiend.) - Skruvačohkka - Guhkesjávri under Miennavárri - vest langsmed 

Lakšjohka - til elvesamløpene - Gieddeoaivvejohka -  Ládnajávri - Njirranjávri ( Oivoš / Utløpet ) 

4 Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá - Ákkajávri  

7 Deanodat / Vestertana - Heargečohkka – Geassejávri  

11 Álleknjarga - Savetjávri - Savetvárri  

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:  

1. Til Máskevárri fra Nordenden av Lišmajávri 

2. Til båtnaust til Erik Trosten ved Lišmajávri 

3. Fra løype 6 Giezzi til Hánáskáidi 

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

Jakt fangst og fiske 

Sted:   Roavvegeaidnu3                         Dato: 4 august 2019 

Underskrift:  Viktor Trosten  

  

X

  

  

X

  

  

  

X
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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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$ MOTTATT

05 AUG 2mg

..;

SØKNAD OM TILLATELSE TIL  Å  KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ
BARMARK I TANA KOMMUNE I PERIODEN 01.07  — 31.10  q  '  2013)

Søker:  "  6/5/60”; 0//IS  71/79???

Adresse: ble/(” [(;/7  02 SL/ gL/l' Typ/Å;

Kjøretøy: 7  V Antall turer: L/ ,i 5 Ø,)”

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

(9121

For kjøretøy ikke over 500 kg:

[:l 2A Ved Atejohka (Nils O.  Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri under Miennavårri -over Miennavårri  —

Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 1C fra Sirbmå)

El ZB Ved Åitejohka (Nils O. Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri under Miennavårri -vest langsmed

Laksjohka -til elvesamløpene  -  Gieddeoaivvejohka - Lådnajåvri - Njirranjåvri ( Oivos  /  Utløpet  )

:l 4  Hillågurra -Doardna - Uvjalådnjä  — Åkkajåvri

7  Deanodat  /  Vestertana -Heargeéohkka  — Geassejåvri

D

I:] 11 Alleknjarga -  Savetjåvri -  Savetvån'i

For kjøretøy uten vektbegrensinger

D  lA Sirbmå -Njuorggånjåvn' -  Gurtejåvri  — Lavnjusjohka

:1  1B  Sirbmé  -  Njuorggånjåvn' — Miennajåvri

[:l 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:

75a  M  år  4  47/51] 3  fizz 52/171”- MS/  W 6;,/a  kar zøm'
' .  Ø I  I  '  0ft  - /

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

”r Fxåéø & AW dac/M  W  %'Å/kfaé'm

Sted: /£I ('- r  A:  d  37)? Dato: 5 '  ]"

Underskrift:

Øy SÅ”)? Ø/Å/fz/Bo
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL  Å  KJØRE MED MQTORKJØRETØY PÅBARMARK  I

"TANA KOMMUNE  [PERIODEN 01.07  — 31.170  2o -  101's

 

Søker: 7  ' 5(9‘74/ W

/' .. . ,-
Adresse: ( '  .). 7 [(F L 5 74W”

Kjøretøy:; ' — "— An'tal-lxurerzi L 0  k VIZ—0" 5 -  ac!—

Tradisjonelle barmarkstraseer  (dispensasjonstraseer) som cr  vedta'ttnv  kommunestyret:

For:  kjøretøy Ikke" over 750 kg:

4Hiuägurfa.--Doardna'— Uxfjalådnjå -  Akkajévris
'l'I  Alleknjargg -  Savetjévri- Savetva‘rri

For-kjøretøy med-delt vektbegrens'in'gér-

12A ”Ved Åtejohka (Nilus O.  Antisse'jend.) -  Slq'uvnébhkka  -  Guhkæjävn' under Miennavån'i --ovcr
Miennnv’érjri' — Gi'eddeoaiwejohka  (til- åpen  trusef IC fra" Si'fbmå) (ll-500". kg)-'
2B Ved Åtej ohka  (Nils  Q.  An'tis  .cichd‘.) -  Skruvaöbhkka  -'G'uhkeåjztx'd  under Miennavå'rri .—v_est

langsmed  Lnkåj'o'hkn —'1il' élvc's'amlø'pcne  .-—. Giéddeoaivvej'o'hka (inntil. 15.00  kg) —'fra Ladnafieldmé  -

'Ladn'ajåvri  .» NjixranjåWKOiVoä? Utløpet, inntil 3000-n _ '
7 Deanodat/  Vé'stcn'aria -' Heargeéohkka — Geassejåvri  ”= ihmil 1500  kg

For—kjøretøy uten v.!éktlpegrenslnger

lA-Sitbmå  -..Njugrggånjävri  ', Gurtcjéini *.Lax'njusiohka
13  Sirbmå -  Njuojrggånjåvri — Micnnajåvri
6  Linkstusj on‘eh  på—Mäskévårri  -  Giczz'i

9  Rv  89Q'vcd  Stjcmevann  -  Kommunegrensa]  .motVads'ø'

Beskrivelse av eventuell annen kjøretmsé-som de; sukesom tillatelse-tila? kjøre langs,-Kart må vedlegges:

/ , . .  ' -
” )fra (it/XM (Lu [ØL/FC ;  (/3c Veg?" fDr( S) [SWL/ccm

, ' M (— ' .

()VU LVO‘H‘CVMO.’ Wu,/& of)" fro/A owmduauw

( , In; [ ma” / , &  kg,—é-

Begmhnelse Tor søknaden. Ev‘en‘tuell dokumentasjon knyttet "til begrunnelsen må vedlegga.

,

öwpu—s ,  Fave %  mar/Wam

Stedz- / Dato: ?!?”i/zél 9

Underskrift:

L  (a' o’ W
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a MOT TATT

05 AUG 2019 loi/ (Q1 Zfl

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

Søker: Vegard Blien

Adresse; Austertanaveien  1185

Kjøretøy: Atv  /  Utv Antall turer: etter behov

Z]

El

For kjøretøy ikke over 500 kg:

2A Ved Atejolika (Nils O. Antis eiend.) -Skruvaéohkka  -  Guhkesjavri under Miennavärri  — over Miennavérri -

Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 1C fra Sirbma)

2B Ved Aitejohka  (Nils  O. Antis eiend.) -  Skruvaöohkka  — Guhkesjävri under Miennavarri  -  vest langsmed

Laks—iohka-til elvesamløpene  -  Gieddeoaivvejohka  -  Ladnajävri  -  Njirranjåvri  (  Oivos  /  Utløpet  )

m

B]

1X]

m

[:1

4  Hillagurra — Dourdna  -  Uvjalädnja — Akkajavri

7  Deanodat  /  Vestertana  — Heargeéohkka  — Geussejävri

l  I  Ålleknjarga -Savetjävri  -  Savetvärri

For kjøretøy uten vektbegrensinger

lA Sii'bma —Njuorgganjavri — Gunejz'ivri  — Lavnjusjohka

lB Sirbma -Njuorgganjavri  -  Miennajavri

6  Linkstasjonen på Mäskevårri  — Giezzi

9  Rv 890 ved Stj ernevann  -  Kommunegrensen mot Vadsø

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes 0m tillatelse til  å  kjøre langs. Kart må vedlegges:

Fra llis og innover til Cortnohanjåvri/ Haglvann. Se kan

Litt sør for flyvai'den og 500 meter inn mot Ravggoåjavri til oppsetting av leir. Se kan

Begrunnelse for søknaden.

Transport av utstyr og bagasje, IfOrbim/e/se med innlands/Eske og bærplulc/cing,

Sted: Sarbmea'vz'i Dato:  04.08.19

Sign;
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% MOTTATT

05 AUG 2mg

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

Søker: Ellen kristina Saba

Adresse; Austertanaveien 1185

Kjøretøy: Atv / Utv Antall turer: etter beh0v

For kjøretøy ikke over 500 kg:

ZA Ved Atejohka (Nils O. Antis eiend.) -  Skruvaöohkka -Guhkesjävri under Miennavärri - over Miennavårri -

Gieddeoaivvejohka (til åpen trase IC fra Sirbmå)

ZB Ved Aitejohka (Nils O. Amis eiend.) -  Skruvaöohkka  - Guhkesjévri under Miennava’rri  -  vest  langsmed

Lakåjohka  -  til elvesamløpene  -  Gieddeoaivvejohka  -  Lådnajåvri  -  Njirranjåvri  (  Oivos  /  Utløpet )

4  Hillågurra  -  Doardna  -  Uvjalådnjå  -  Akkajävri

7  Deanodat r Vestenana  -  Heargeéohkka — Geassejävri

Å  l1 Alleknjarga -  Savetjävri - Savetvårri

IEIB

For kjøretøy uten vektbegrensinger

IA Sirbmä  -  Njuorggänjåvri  -  Gunejävri  —  Lavnjusjohka

lB Sirbmé  -  Njuorggånjåvri  — Miennajävri

6  Linkstasjonen på Måskevärri -Giezzi

9 Rv 890 ved Stjernevann -Kommunegrensen mot Vadsø

BEBE

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

Fra llis og innover til Cortnohanjåvri/ Haglvann. Se kart

Litt sør for flyvarden og 500 meter inn mot Rävggoåjåvri til oppsetting av leir. Se kart

Begrunnelse for søknaden.

IjOrbirideise med inn/ands/iske og bærp/ukking, masse unger  å  drasse med seg på tur, da trenger man leirulstyr

og masse skift, Sti/(i vi har et transportbehov, og ikke mins! når vi skal drasse ned all bæra og./isken i (il/eggQ
K  idsas sommerinntekr nr I  Q  Verdens beste  sommcrjobbé?

Sted: Sorbmedvz'i Dato: 04.08.19

\.

Sign;
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% MOTTATT

0 1 AUG 2019 ä  ;

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT FOR
MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Søknadsskjema etter barmarksløyper/traceer (OX/ (O!

H

   

PS SKRIV MED  STORE  BOKS T A VER OG BRUK S VAR T PENN/T USJ

SØKNADEN SENDES TIL: DEANU GIELDA  -  TANA KOMMUNE, 9845  TANA

P—S Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet for ved neste møte

NAVN z.Hiexflisflmsy.gallzemafiflamsy.Rama  ..............................

ADRESSE :.952323233922359232315'.BEATHETAHAJ.:/55329113.EP.?EAEEAEEEFM.

KJØRETØY ATV/UTV ................................................... VEKT El Inntil 500 kg
[] Fra 500 til  3000  kg
[] Over  3000  kg

TIDSROM =.91.29%:12:31:19.?2 ...................................... ANTALL :  3.25.13: ................................

FORMÅLET MED TUREN:

ETTER FORSKRIFTENS  §  6:

Transport av [Z bagasje/utstyr -IX] Hytte D Gamme IX] Annet Jaktenskebæfplukkmiå .......
i forbindelse med:

[l Elgjakt

Eierforhold til E Hytte DGamme III Annet: ..Mféfifr. ......................................................................

Eiers navn-.EESEKBTE‘EEE’.EHEEHBPESH ...............  [l Andre, hva. ..................................................
E] Hustru [:l Datter I:] Representant for brukerne

CI Ektemann [Z Sønn -  Navn ..........................................................

Nedenfor vedlegg, skal innsendes hvis disse ikke tildligere er innsendt:
[:l Festekontrakt [] LegeerklæringAttest
[:l Gammeerklæring I:] Kart, nytt vært år

El Brukertiuatelse, hvert år X Annet-..J..‘;'.‘.‘.F2.EFEEREREEBIEHEEE ............
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Det  trenges  ikke vedlagt kart i forbindelse med søknad etter nedeforstående
barmarktraceer:

Kryss av  hvilke dispensasjonstraceer  det søkes etter

ÅPNE LØYPER  I  PERIODEN 15.07-15.09

[] 1C  SIRMA — URROOAIVI - JOGAIDGÅVDNADEABMI-GIEDDEOAIVI -  ILISRÅHPÅT -
KOMMUNEGRENSE PÅ STUORRA ILIS

[! 3 GÅLDUJOHKA — GÅRCUJÅVRI -  SÅDDUMIELLEVUOVDI
l] 10A  AUSTERTANA -  1 KM SØR FOR BOATKA I  HANADALEN
D 1013 LUFTJOKDALEN -  HANAJÅVRI

DELVIS ÅPEN LØPE 1 PERIODEN 15.07-15.09
I:] 5  MASJOK -  LUOTTEMUORJÅV'RIT (Til Spierkuvd 'rri)

VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 500 KG
IE 2A  LAKSJOK  BRU-MIENNAVÅRRI-ILISRÅHPÅT-STUORRAILIS
[Z 4  HILLAGURRA-DOARDNA-UVJALÅDNJÅ-ÅKKAJÅV'RI
l:l 7 VESTERTANA-HEARGECOKKA-GEASSAJÅVRI
l:] 11 ÅLLEKNJARG-SAVETJÅVRI-SAVETVÅRRI

VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 3000 KG

[E 213  LAKSJOK  BRU  -  GORZIVÅRRI-ELVESAMLØPENE -  LANGS  GÅRPEJOHKA TIL STUORRA ILIS  -
LÅDNAJÅVRI -NJIRRÅNJÅVRI

UTEN BEGRENSINGER
g  1A  SIRMA  -  NJUORGGANJÅVRI-GURTEJÅVRI -  LAVNJUSJOHKA

113  SIRMA  - NJUORGGANJÅVRI-MIENNAJÅVRI
6  LINKSTASJONEN MÅSKEVÅRRI-NEDSTIGNINGEN GIEZZI
8 RV98  STUORRA JOKALÅS  -  IESJÅVRI
9  RV890 STJERNEVANN - KOMMUNEGRENSEN MOT VADSØ

GCMG

BESKRIVELSE AV KJØRETRACE HVIS DET IKKE SØKES ETTER OVERSTÅENDE
DISPENSASJONSTRACEER:
Kart Målestokk  ]  :5 0000 må vedlegges, samtidig må traceen som det skal kjøres etter T E GNES MED SORT.
Det skal le es ved or  inal  kø i ikke kø i av tidli ere kart så remst det søkes etter  n  lø ei orhold til

tidligere

.1..-.lisa.åpen.19.32.9199.åétxgmiellexgexäi..til. hm?..i..leaklfaå..qgHeiers.si!.gämeighkagglgym .215 .....

Sted/dato Underskrift ,,
!

Deatnu-Tana  1/8-19
--------------------------------------------------------------------------------------- J

PS!!!  NÅR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE  SKJEMAE T KAST  ES. GR  UNNEN  TIL DETTE

ER  A  T NYE  S  ØKNADS-/FRIS T DA T OER OG  A  T DET KAN VÅRE  F  ORANDRINGER PÅ
DISPTRA CEENE FRA SESONG TIL SESONG
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 7WRQDX Registrert dato:22.07.2019 11:37:27

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Laila
Etternavn

Dervo
Adresse

Austertanaveien 2117
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

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 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

D Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Transport av utstyr i forbindelse med 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.

Fra løype 3 Masjok - Luohttemuor - Flatjern - Sommervann

Vedlagt dokumentliste

00001V00001.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: Y7IDD4 Registrert dato:22.07.2019 11:49:23

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Kjell Håkon
Etternavn

Dervo
Adresse

Austertanaveien 2117
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

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 
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C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

D Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Frakt av utstyr i forbindelse med 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.

Fra løype 3 - Masjok - Louhttemuor - Flatjern - Sommervann

Vedlagt dokumentliste

00001V00001.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: KUBTFX Registrert dato:06.08.2019 23:00:09

Antall vedlegg: 5

Søker(e)

Søker

Fornavn

Stig
Etternavn

Heiskala
Adresse

Basmavn. 18
Postnr

9800
Poststed

VADSØ
Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Stian Heiskala Kvartsveien 13 9800 Vadsø

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

16.08.2019 31.10.2019

Kjøretøy

Bil/ ATV med henger
Antall turer

Ved behov
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 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

D Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Frakt av utstyr til hogst i teig og saging av " svartskog " som tidligere søknader.

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.

Langs gammel kjørevei til vedteig. se kart

Vedlagt dokumentliste

Vedteig Stian Lismmajavre.pdf

Vedteig Stian Lismmajohk.pdf

Vedteig Stig Lismmajavre.pdf

Vedteig Stig Lismmajohk.pdf

Vedteigkart Lismmajohk.pdf
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FeFo Lakselv – Torget Telefon/Telefovdna:  09975 e-post: post@fefo.no
Postboks 133 Alta – Skogforvalterveien 8 Telefaks/Telfáksa   :  7895 5001 www.fefo.no
9811 VADSØ Vadsø –  Kirkegata 20 

Tilleggsopplysninger: 

Utvist av Finnmarkseiendommen. 

Merkelapp som klippes ut og brukes til å merke vedteigen: 

Kartutsnitt (1:15 000) 

TEIGEN SKAL MERKES 
 Klipp ut merkelappen ovenfor og legg den i en plastpose som henges godt synlig i teigen før hogsten 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 flerbrukshensyn. 

VEDSEDDEL 2018 - 2020 - FeFo
TANA A 11 Lišmma 

Utskrift
22.04.2018 18:06:18

Teig nr: 306240

Tildelt Stian Heiskala som har 
rett til å hogge totalt 9-12 kbm ved av bjørk

Gyldig til 31.12.2020

VEDSEDDEL 2018 - 2020
Stian Heiskala gis rett til hogst av 9-12 kbm ved av bjørk (vedteig).
Område: TANA A 11 Lišmma 

Kortnr/Teignr: 306240 Passord: Qvbrp

(Referanse teig (UTM WGS84): Zon: 42R Ø 612628, N 3107679 )

Gebyr: NOK250.00 
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Ensaldret skog er vanskelig å hogge riktig.  Her er det få eller ingen nye skudd som du kan bygge 

fremtidsskogen på.  Begynn med å hogge rundt det som finnes av nye skudd.  Hogg ca. halvparten av de 

andre trærne i tillegg.  Meningen er å slippe til lys, næring og varme slik at produksjonen av nye skudd 

stimuleres.  Etter noen år, når et tilstrekkelig antall nye skudd har kommet opp, kan resten av den store 

skogen hogges. 

NB!  Dersom området er utsatt for beiting av sau kan det hjelpe å legge toppene over stubbene. 

Fleraldret skog er enklere å hogge.  Her er det nok framtidstre i form av nye rette skudd å sette igjen.  Det 

er oftere ett problem at det kan være for mange nye skudd.  Sett igjen 2 – 4 nye skudd pr. rot.  Hogg alle 

gamle tre. 

FeFo vil at hogsten skal foregå så skånsomt som mulig for dyreliv og terreng, og at man i størst mulig grad 

unngår hogst i hekkeperioden.  Ett tips for å gjøre dette på en lettvint måte er å hogge å kjøre ned veden i en 

operasjon på førjulsvinteren.  Før det kommer for mye snø.  Da har du ett påskudd til å få rørt på deg i 

mørketida og sommeren og høsten er fri til andre aktiviteter. 

Husk allikevel:  Det skal stå igjen ei sone på 20 meter skog mot vann, bekkefar og myr. 

Teigsseddelen gjelder som dispensasjon på vinterføre. 

Tenk ny skog? 

De fleste skogtypene i finnmark kan grovt deles inn i to hovedtyper. 

1. Ensaldret skog.

2. Fleraldret skog.

Forskjeller i utforming og hogstmåte er skissert nedenfor.  Hvilken skogtype hører din teig til? 
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FeFo Lakselv – Torget Telefon/Telefovdna:  09975 e-post: post@fefo.no
Postboks 133 Alta – Skogforvalterveien 8 Telefaks/Telfáksa   :  7895 5001 www.fefo.no
9811 VADSØ Vadsø –  Kirkegata 20 

Tilleggsopplysninger: 

Utvist av Finnmarkseiendommen. 

Merkelapp som klippes ut og brukes til å merke vedteigen: 

Kartutsnitt (1:15 000) 

TEIGEN SKAL MERKES 
 Klipp ut merkelappen ovenfor og legg den i en plastpose som henges godt synlig i teigen før hogsten 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 flerbrukshensyn. 

VEDSEDDEL 2018 - 2020 - FeFo
TANA A 11 Lišmma 

Utskrift
22.04.2018 18:06:18

Teig nr: 306239

Tildelt Stian Heiskala som har 
rett til å hogge totalt 9-12 kbm ved av bjørk

Gyldig til 31.12.2020

VEDSEDDEL 2018 - 2020
Stian Heiskala gis rett til hogst av 9-12 kbm ved av bjørk (vedteig).
Område: TANA A 11 Lišmma 

Kortnr/Teignr: 306239 Passord: asmbp

(Referanse teig (UTM WGS84): Zon: 42R Ø 613198, N 3112853 )

Gebyr: NOK250.00 
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Ensaldret skog er vanskelig å hogge riktig.  Her er det få eller ingen nye skudd som du kan bygge 

fremtidsskogen på.  Begynn med å hogge rundt det som finnes av nye skudd.  Hogg ca. halvparten av de 

andre trærne i tillegg.  Meningen er å slippe til lys, næring og varme slik at produksjonen av nye skudd 

stimuleres.  Etter noen år, når et tilstrekkelig antall nye skudd har kommet opp, kan resten av den store 

skogen hogges. 

NB!  Dersom området er utsatt for beiting av sau kan det hjelpe å legge toppene over stubbene. 

Fleraldret skog er enklere å hogge.  Her er det nok framtidstre i form av nye rette skudd å sette igjen.  Det 

er oftere ett problem at det kan være for mange nye skudd.  Sett igjen 2 – 4 nye skudd pr. rot.  Hogg alle 

gamle tre. 

FeFo vil at hogsten skal foregå så skånsomt som mulig for dyreliv og terreng, og at man i størst mulig grad 

unngår hogst i hekkeperioden.  Ett tips for å gjøre dette på en lettvint måte er å hogge å kjøre ned veden i en 

operasjon på førjulsvinteren.  Før det kommer for mye snø.  Da har du ett påskudd til å få rørt på deg i 

mørketida og sommeren og høsten er fri til andre aktiviteter. 

Husk allikevel:  Det skal stå igjen ei sone på 20 meter skog mot vann, bekkefar og myr. 

Teigsseddelen gjelder som dispensasjon på vinterføre. 

Tenk ny skog? 

De fleste skogtypene i finnmark kan grovt deles inn i to hovedtyper. 

1. Ensaldret skog.

2. Fleraldret skog.

Forskjeller i utforming og hogstmåte er skissert nedenfor.  Hvilken skogtype hører din teig til? 
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FeFo Lakselv – Torget Telefon/Telefovdna:  09975 e-post: post@fefo.no
Postboks 133 Alta – Skogforvalterveien 8 Telefaks/Telfáksa   :  7895 5001 www.fefo.no
9811 VADSØ Vadsø –  Kirkegata 20 

Tilleggsopplysninger: 

Utvist av Finnmarkseiendommen. 

Merkelapp som klippes ut og brukes til å merke vedteigen: 

Kartutsnitt (1:15 000) 

TEIGEN SKAL MERKES 
 Klipp ut merkelappen ovenfor og legg den i en plastpose som henges godt synlig i teigen før hogsten 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 flerbrukshensyn. 

VEDSEDDEL 2018 - 2020 - FeFo
TANA A 11 Lišmma 

Utskrift
22.04.2018 17:55:33

Teig nr: 306237

Tildelt Stig Heiskala som har 
rett til å hogge totalt 9-12 kbm ved av bjørk

Gyldig til 31.12.2020

VEDSEDDEL 2018 - 2020
Stig Heiskala gis rett til hogst av 9-12 kbm ved av bjørk (vedteig).
Område: TANA A 11 Lišmma 

Kortnr/Teignr: 306237 Passord: scxHD

(Referanse teig (UTM WGS84): Zon: 42R Ø 612683, N 3108305 )

Gebyr: NOK250.00 
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Ensaldret skog er vanskelig å hogge riktig.  Her er det få eller ingen nye skudd som du kan bygge 

fremtidsskogen på.  Begynn med å hogge rundt det som finnes av nye skudd.  Hogg ca. halvparten av de 

andre trærne i tillegg.  Meningen er å slippe til lys, næring og varme slik at produksjonen av nye skudd 

stimuleres.  Etter noen år, når et tilstrekkelig antall nye skudd har kommet opp, kan resten av den store 

skogen hogges. 

NB!  Dersom området er utsatt for beiting av sau kan det hjelpe å legge toppene over stubbene. 

Fleraldret skog er enklere å hogge.  Her er det nok framtidstre i form av nye rette skudd å sette igjen.  Det 

er oftere ett problem at det kan være for mange nye skudd.  Sett igjen 2 – 4 nye skudd pr. rot.  Hogg alle 

gamle tre. 

FeFo vil at hogsten skal foregå så skånsomt som mulig for dyreliv og terreng, og at man i størst mulig grad 

unngår hogst i hekkeperioden.  Ett tips for å gjøre dette på en lettvint måte er å hogge å kjøre ned veden i en 

operasjon på førjulsvinteren.  Før det kommer for mye snø.  Da har du ett påskudd til å få rørt på deg i 

mørketida og sommeren og høsten er fri til andre aktiviteter. 

Husk allikevel:  Det skal stå igjen ei sone på 20 meter skog mot vann, bekkefar og myr. 

Teigsseddelen gjelder som dispensasjon på vinterføre. 

Tenk ny skog? 

De fleste skogtypene i finnmark kan grovt deles inn i to hovedtyper. 

1. Ensaldret skog.

2. Fleraldret skog.

Forskjeller i utforming og hogstmåte er skissert nedenfor.  Hvilken skogtype hører din teig til? 
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FeFo Lakselv – Torget Telefon/Telefovdna:  09975 e-post: post@fefo.no
Postboks 133 Alta – Skogforvalterveien 8 Telefaks/Telfáksa   :  7895 5001 www.fefo.no
9811 VADSØ Vadsø –  Kirkegata 20 

Tilleggsopplysninger: 

Utvist av Finnmarkseiendommen. 

Merkelapp som klippes ut og brukes til å merke vedteigen: 

Kartutsnitt (1:15 000) 

TEIGEN SKAL MERKES 
 Klipp ut merkelappen ovenfor og legg den i en plastpose som henges godt synlig i teigen før hogsten 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 flerbrukshensyn. 

VEDSEDDEL 2018 - 2020 - FeFo
TANA A 11 Lišmma 

Utskrift
22.04.2018 17:55:33

Teig nr: 306236

Tildelt Stig Heiskala som har 
rett til å hogge totalt 9-12 kbm ved av bjørk

Gyldig til 31.12.2020

VEDSEDDEL 2018 - 2020
Stig Heiskala gis rett til hogst av 9-12 kbm ved av bjørk (vedteig).
Område: TANA A 11 Lišmma 

Kortnr/Teignr: 306236 Passord: MxeJP

(Referanse teig (UTM WGS84): Zon: 42R Ø 613296, N 3113400 )

Gebyr: NOK250.00 
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Ensaldret skog er vanskelig å hogge riktig.  Her er det få eller ingen nye skudd som du kan bygge 

fremtidsskogen på.  Begynn med å hogge rundt det som finnes av nye skudd.  Hogg ca. halvparten av de 

andre trærne i tillegg.  Meningen er å slippe til lys, næring og varme slik at produksjonen av nye skudd 

stimuleres.  Etter noen år, når et tilstrekkelig antall nye skudd har kommet opp, kan resten av den store 

skogen hogges. 

NB!  Dersom området er utsatt for beiting av sau kan det hjelpe å legge toppene over stubbene. 

Fleraldret skog er enklere å hogge.  Her er det nok framtidstre i form av nye rette skudd å sette igjen.  Det 

er oftere ett problem at det kan være for mange nye skudd.  Sett igjen 2 – 4 nye skudd pr. rot.  Hogg alle 

gamle tre. 

FeFo vil at hogsten skal foregå så skånsomt som mulig for dyreliv og terreng, og at man i størst mulig grad 

unngår hogst i hekkeperioden.  Ett tips for å gjøre dette på en lettvint måte er å hogge å kjøre ned veden i en 

operasjon på førjulsvinteren.  Før det kommer for mye snø.  Da har du ett påskudd til å få rørt på deg i 

mørketida og sommeren og høsten er fri til andre aktiviteter. 

Husk allikevel:  Det skal stå igjen ei sone på 20 meter skog mot vann, bekkefar og myr. 

Teigsseddelen gjelder som dispensasjon på vinterføre. 

Tenk ny skog? 

De fleste skogtypene i finnmark kan grovt deles inn i to hovedtyper. 

1. Ensaldret skog.

2. Fleraldret skog.

Forskjeller i utforming og hogstmåte er skissert nedenfor.  Hvilken skogtype hører din teig til? 
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SØKNAD OM  TILLATELSE  TIL Å  KJØRE  MED  MOTORKJØRETØY  PÅBARM'ARKI
"TANA KOMMUNE I'PERIODEN  01.07 — 31.10

Saker: uff/5 (512 uc/a‘ 73¢ ff: rs en

'  , . '

Adresse:  ’Pa’éma «.)-Liz. [190 9  LL)‘ I  M

Kjgr‘ctqy: i— An‘tallturenzi

Tradisjonelle barmnrlistrasecr  (dispensasjonstraseer) som er  vedta'ttav kommunestyret:

For:  “may ikké over  750 kg:-

4_ .Hillégurfa.-'Doardna'— Uvjalådnjå -  .Åkkäjålirif
'1'1 Ållek'njarga -'S'avctjåvri— Savetvåui

Foi'--l<jøretby med-delt vektbegrens'ingiir-

;ZA. Ved Åtejohka (Nils 0. Anti'src'jend.) -  Slquvuöbhkka -Guhkesj'åvti under  Miennavårri  --oVer
MiennaVérri' — Gieddeoaivvejohka  (til  åpen  truSe.‘ l'C frå" Si'i'bm'å) ('I-500"- kg)"
.21; Ved Åtejohka (NHS'Q. An'tis .cicr'ld.) -  Slauvaé'ohkka — Guhke'sjztwi under Micnnavé'rri .—v_est
langsmed Lnkäj'o'hka —‘,til élvc‘s'amlapcne  .——. Giéddcoaivvej'ohka (inntil. 15.00 kg) —'fra La‘dnaficldmé.  -
'Ladn'ajåvri  .— NjirranjåvH(OiVOåY  Utløpet, inntil  MOO-kg). ‘ '
7  Dgc'anodat/  VéStcn'ana  -'Hea_rgeéohkka  — Geasse'jéirri” ihntil 1500  kg

For- kjøretøy liten vektbegrensinge‘r

.l-ASirbmé -..Nju9rggénjay_ri f  Gunejéynj -'_Lavnjusjohka
=1B Sirbmå  -  Njuorg'g'énjévfi — Miennajåvri

6 Linkstas'j on'e'n "på-Måske'värri -  Giczz'i
9  RV  89.0. ved  Stjcmevann  -  Kommunegrensa .mot3Vadsø'

Beskrivelse av  eventuell annen .kj'ørctras'é som det sokesom tillatelse-til  å  klåre langs,-Kart  må  Vedlegges':

l—fØ affirm/014454)!“ ”5‘ 3X/35 Zé/ (”S/(”’4’“) a“ ?”fafo"
ca [75 menter (Ll/tr (/[oslsfcrmde fi—TV 3,40,— P

B'Qgruhn'else for  s'a'kn’ad'en’. Ev'en't'uell dokumentasjon  REY-“Ct "til begrunnelsen  mi  vedlegga.

Søkar  Om titta Lsc '  trhnypanl  M  L/ét/ Q’q 7E7 Ivar

#[f (Jac/te?; W  ift/”° Pl;  ØS/ønC/cn M fr ~ '

fra min lay/{f öXÅ-Zk filo/a Ca o  mai,

Sted:- [ .' «r Date:  29, 02.  201‘;

Underskrift":

”V ”Wä
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BARMARKSLØYPER i TANA  KOMMUNE .so'M ER  ÅPNE  l  TIDEN 01.07 -.-.31.10

Forskrift  om‘ 'bruk- av motorkjøretøy på barmark" ln'ngs- trakto'rvcger/tmdisjon'e'lle  l'crdsels'ä'rerl Deanu. giclfla.  —T11n1'1'.
kommune, Finnmark..

Fastsatt av" Fylkesmannen":  Finnmark  20. juni  '2001  med hjemmel  1  forskrift av  28-. juli 1989  nr.  7'49  om 'bruk av  motorkjøretøy
på barmark. langs..  tradisjonellt:  ferdselsm er 'Eim'nnal'k. jf. liv: av 150. juni  19-77  "nr-. 82-0111 motorferdsel 1 whirl; og. vassdrag §_

4a. Endret 10 Jimi  20.04 111. 1004,  8  sep- 2005 nr. 1028.

ä'l.Br1'1.k ax" motorkjøretøy p'å barmark  er tillatt. langs. følgende traktorvcger/tradlsjonelle ferdselsåren 1 Deanu  gieldri- Tana
komnlunc' 1 forbindelse med transport til liylte'r og i forbindelse  med jakt., fangst. fiske. og bærsanking:

' Ln'y'pc ll:  Sirma' -  Stuorra' llis

Fra. enden av jordbruksvegen l Sinn'a, etter etablert traktorspor  vest  tor  høyde  245. derfra,. nordover vest  for. høyde  370 på
Unoaivi, ..vidc're- nordover vest for Vatn  302'1'11011. over Njoaskeoaivi' og nordøstover vest for  høyde- 323, _fram til. elvemøtc
mellom Gur‘trejuhka .bg Deavkehanjohkm Derfra over elva østover over Garpcjohk'a og 'nord— og nordvestover pa‘r‘aflclt“ med
Garpdjohkn ti[111israpp'a‘t, derfra. mot nordøst 'øst for  høyde  357  .på  Mnd'demusalas og- mot nord '.ovin' "G'as'k'a'la's til
kommunegrensa på Stuolra. 'lllis.

Layne  2i  Galdujohka  -.  Sädil'u'miellcvnovdi

Fin E6 ved Galdniohka (nord for Stalfossen camping) etter etäblerl tl aktm spor på vestsiden av Galdujohka. 'videle  øst "for
'Gz'lrc'ujz'lvri og sørvest fm Fallénjoaskjåvri. nordvest. til Ciikujol'lku og. nordvest og senere vestovel til endepnnktet '.1
Siiddumiclicvuo'v'di;

Løyp'cn cr'kunil'pcn for.- motorkjøretøy? med totalvekt under  20.00 kg;

L'oy'pe-B: Mas'jck  -  Spicrku'vårri

Fizi  vegen i'Masjokdnlen langs .t'rakt'orvog'en s'øwcstove'r overspic'rkuv'årri fraln til bakken lvestffor Spimkllyårri.

Løypen  .er kun åpen for. motorkjøretøy med tomlvékfundcOQO kg.

høyne. 4:. Austertana  - l.  km sør'fo'r Bonum-i. Hunndalen

Fra vcgcndc- i Iflanndnl'cn (Austertana) langs. lrnktorgpor til 1 km sør- forBozllka,

'Loyp'c..' S:.Luftjolrdalen' -].lnnøjåvri.

Flø-enden av jordbluksvei, Nordre Luftj'ok, følger-vestsiden aV—Hanajb'hkn til .elvélitl'øpel fra Smoffa'I-lanajåvri (sørenden).

'.§ 2.  La'yp'efie- skal være-merket  Og.slciltct"i terrenget på "en slik måte it det  111111 går fr'anl hvor .løypetraS-een. går og. hirorfden
"slutter;  Det.  er ikke tillart'å kjøre utenfor 'den fastsatte. traseen;

.§ '3'. Kjøring etter denne 'f'ol'skl'itl er- ikke tillatt' 1 tida før 1.  juli eller  ettel  -..31 oktober. Fylkesmannen.. kan stenge løypene for
trafikk  ogsa.  i  'andi'e  tidsrom der—som (lette anses. nødvendig for' a hindre  unødig.  s'l'i'lasje på terreng og :vegetasjon. .Fylkcmannen

kan også åpne enkelte løyper før "1. juli  1151 forholdene  tilsier.- (lette,-. .ettc'r begrunnet søknad  'l'ra  kommunen..

354; Denne forskrift trer'i kreitistraks.
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gisretttfihogstav3-6kbmvedav bjørk(vedteig).
:  m  B  19 Polmak/Buolbnåt -  Ålletnjårga
Mynt:  399613 Passord: UXNQr
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(Referanse teig (UTM  WGSB4): Zon: 42R  Ø 605294, N 3108914 )

Wminger:
,

utvist  av  Finnmarkseiendommen.

 

TEIGEN ga; MERKES

   

Teig nr: 399613

Tiden  Mams  B.Pettersen som har

rett til  å  hogge totalt 3-6 kbm ved av  bjørk

Gyldig til 31.12.2021
2919-2021 —---------------———-———-
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Gebyr: NOK260.00

-  Klipp ut merkelappen ovenfor og legg den  i  en piastpose som henges godt  synlig i teigen  før hogsben starter.

-  Ved  i  urnerket vedteig vil bli betraktet som hogd  uten  tillatelse, og kan bli beslaglagt.

MOTORFERDSEL OG "0651'
-  Vedseddelen  gjelderhmsunmtlmdvamdigtrmtav ved med snøscooter, og  imen  annen

kjøringiforbindeiæmadmedfr.Mbannmiuumrkogevmenekmmunaie
forskriRer/bestawndsa'

-  Tmnmmmfimammmmmmm.
-  Hogstgamnmimwmmww,mammmm 100

-  m'pammmum

var. Wii”??? ?aiieiowsrw
2w; »» -' *gäeéäääæ—äaksa
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Grensene på kartet er Ikke rettsgyldige

15.05.2009
M  stokk  115000
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 24IK4K Registrert dato:05.08.2019 12:46:02

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Rolf Ivar
Etternavn

Hansen
Adresse

Myrsnipeveien 2
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

12.08.2019 30.09.2019

Kjøretøy

beltevogn
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 
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C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Jeg fikk i vedtak av 12.09.18 , Deres sak nr. 2018/1979-1 innvilget lov til . Transport av bagasje og utstyr i forbindelse 
med boring etter vann.  se vedlegg. 
De som skulle borre dukket ikke opp og jeg har nå engasjert annet firma til å gjøre jobben. De kommer en dag i 
august/september for å gjøre jobben. 
Søker derfor på nytt for samme jobben.

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 vedlegg - kart.

Vedlagt dokumentliste

noreply_snn_vadso@snn.no_20190805_122600 - Disp Tana.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: F44RRJ Registrert dato:21.06.2019 18:17:26

Søker(e)

Søker

Fornavn

Erlend 

Etternavn

Eide, Alleknjarg bygdelag

Adresse

Rådhusveien 24

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 24.09.2019

Kjøretøy

6 ATV med henger

Antall turer

etter behov
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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

Det lykkes ikke å kjøre ut bjørestrenger i vinter. Det må derfor gjøres etter sommerløypa. Brukes til utbedring av bløte 

partier. Ellers alminnelig sommerløypevedlikhold

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] 
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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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PS 479/2019 Referatsaker/Orienteringer

RS 41/2019 Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Avslag på søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet 5. mai til 30- juni - Tana 
videregående skole - skoletur

RS 42/2019 Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Angående søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet 5. mai til 30. juni- skadefelling 
av jerv

RS 43/2019 Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Avslag på søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet 5. mai til 30. juni - Tana 
kommune - utbedring av skuterløyper og barmarksløyper

RS 44/2019 Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Vedtak - Hanadalen NR
- Dispensasjon - Motorferdsel i forbindelse med riving/etablering av 66 
kV/132 kV linjer - Varanger Kraft

RS 45/2019 Tina Høiberget Ingerøyen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 
2019

RS 46/2019 Børge Kaasen Pedersen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 
2019

RS 47/2019 Daniel Kaasen og Andrea Berge Kaasen - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2019

RS 48/2019 Geir Nilsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 
2019



RS 49/2019 Geir Nilsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 
2019

RS 50/2019 Dan Aksel Ophus - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 
2019

RS 51/2019 Jonny Wosnitza - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 
2019

RS 52/2019 Jan Regnor Persen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking - Barmark 2019

RS 53/2019 Tore J., Maria, Målfrid og Siren Helistø - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2019-2023

RS 54/2019 Mihka Holm Balto - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme, samt 
jakt, fiske og bærplukking - Barmark 2019-2021

RS 55/2019 Juhan Daniel Holm Balto - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme, 
samt jakt, fiske og bærplukking  - Barmark 2019-2021

RS 56/2019 Jon Erland Balto og Wenche Holm Balto - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme, samt jakt, fiske og bærplukking - barmark 
2019-2021

RS 57/2019 Maija Holm Balto - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme, samt 
jakt, fiske og bærplukking - Barmark 2019-2021



RS 58/2019 Kristin Holm Balto - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme, samt 
jakt, fiske og bærplukking - Barmark 2019-2021

RS 59/2019 Helena Uimonen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 
2019

RS 60/2019 Aleksander Olsen Mathisen - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme, 
samt jakt, fiske og bærplukking - Barmark 2019-2023

RS 61/2019 Viddas sønn v/Per A. Holm og Jon Erland Balto - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med 
turisme/utmarksnæring - Barmark 2019-2023

RS 62/2019 Eriksen naturopplevelser v/Rune Eriksen - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med turisme - 
Barmark 2019

RS 63/2019 Finn Arne Johnsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med henting av nedbrent snescooter - 
barmark 2019

RS 64/2019 Torill Pettersen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking - barmark 
2019-2024

RS 65/2019 Sirkku Marjatta Mattus - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av hytte - barmark 2019

RS 66/2019 Kristian Eriksen - Klage om vedtak i søknad om disp - 
Barmark 2019

RS 67/2019 Hartvik Hansen og Marit Hildonen - Søknad om å fiske med 
garn inntil 3,5m dybde - Sommer 2019-2023



RS 68/2019 Kai Somby - Ny behandling av søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel - Barmark 2019

RS 69/2019 Jon Petter Gaup - Ny behandling - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel - Barmark 2019

RS 70/2019 Stian Ingilæ - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 
2019

RS 71/2019 Juhan Niillas Wigelius - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 
2019-2023

RS 72/2019 Yngve Olsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 
2019-2021

RS 73/2019 Nora Erlandsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - barmark 
2019-2023

RS 74/2019 Sølve Johansen - Tilleggssøknad - Barmark 2019

RS 75/2019 Beaska Niillas - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jak, fiske og bærplukking - barmark 2019

RS 76/2019 Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Behandling av klage - 
TOV-E Finnmark



% MOTTATT -
,  ne AUG 2019

”*) M51

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

Søker: Aage Blien

Adresse; Tanafjordveien  2246 , 9845 Tana

Telefon; 95292080

Kjøretøy:  Atv /UTV

Antall turer: Etter  behov

Beskrivelse av kjøretrasé som det søkes om tillatelse til  å  kjøre langs.

Fra hovedveien E  b  inn  etter  kjøretrasee mot Darjohka, derifra opp langs kjørespor til Boahkkojavri, derfra
videre inn og forbi Duolbaoaivi til høyde 428 Camp I.

Fra hyttefeltet i Borssejohka, opp langs kjørespor til høyde 343, derifra videre til Stuorraoaivi og ned til

Gumpejavri  /  Gumpeoaivi. camp 2.

Se vedlagt kan, sendt med brev.

Begrunnelse for søknaden.

Transport av leirutstyr. proviant og bagasje ifb/bindelse med elgjakt ,jakler [felt nr 43 Aitevarri.

Av helsemessige årsaker søkerjeg om dispensasjon til transport av utstyr og bagasje i forbindelse
med elgjakta , legeerklæring vedlagt k‘W ,  (M &  , QbÅ/Q 3)

Sted: W - Dato: 1/8 ' [  4

—

Sign: ' =
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MOTTATT

ne AUG 2019

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

Søker: Jaktlaget Aitevarri felt nr 43 V/ Morten  Blien

Adresse; Tanafjordveien , 9845 Tana

Telefon; 95091092

Epost; teamblien@gmail.com

Kjøretøy: Atv / UTV

Antall turer: Etter behov

Beskrivelse av kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs.

Fra hovedveien E  6  inn etter kjøretrasee mot Darjohka, derifra opp langs kjørespor til Boahkkojavri, derfra
videre inn og forbi Duolbaoaivi til høyde 428  Camp 1.

Fra hyttefeltet i Borssejohka. opp langs kjørespor til høyde  343, derifra videre til Stuorraoaivi og ned til

Gumpejavri /Gumpeoaivi. camp 2.

Se vedlagt kart. sendt med brev.

Begrunnelse for søknaden.

Transport av leirutsryr, proviant 0g bagasje i forbindelse med elgjal

/W

Sted: W: Dato: 1/“ .. /7’

I—a

Sign:
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13 AUG 2019

. Dispensasjon fra lov om motorfer '

Søker(e)

Søker

Fornavn , 1' ' .  —For ”4  =
Etternavn  v  , e

Adresse '

50/ Lil/"Vl AJ %  *  /
Postnr ?  L  [7

Poststed ' (Jbl/(Åm 0,— 6.0 Af]

Soker flere på samme dispensasjon?

Km 0 Nei

.  Navn Adresse Postnr Poststed

æö/Mo/  306550 »”: (,F/

Wiig,,— Hæg

Innledning

Tidsrom

3  Periode

D Enkeltdager

Fra og med

O ' ”
Dag

Kjøretøy /—

Ac /
Antall  turer

Vag/D,
Søknad for dispensasjon gjelder

O Vinter

(X Barmark

Formål
.

M ”  v

Til og med

[Cl/(

\J‘l

136



fw Mr f/Z/fjérf/

D Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/ tilsyn

D  Transport ifm turisme

El Elgjakt

[] Utmarksnæring

D Garnfiske

C] Snarefangst

El Funksjonshemming

[] Transport av bagasje/utstyr

G lfm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking

CI Annet:

Begrunnelse/utfyllende opplysninger ,,

for? o;»/ m

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

O Annet:

Barmarkstraseer

D 4: Hillågurra -Doardna  -  Uvjalådnjå -Åkkajåvri [750 kg]

[! 11: Ålleknjarga  -  Savetjåvri  -  Savetvårri [750 kg]

[] ZA: Ved Åitejohka (Nils Oskar Antis eiend.) -  Skruvacohkka  -  Guhkesjåvri over Miennavarri -Gieddeoaiwejohka (til åpen

trase 1C fra Sirmå) [1500 kg]

I:] 2B: Ved Åitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka  -  Guhkesjåvri -vest langsmed Laksjohka  -  til elvesamløpene  -

Gieddeoaiwejohka -Ladnajåvri -Njirranjåvri (Oivos/ Utløpet) [inntil 3000 kg]

Cl 7: Deanodat  /  Vestertana - Heargecohkka  — Geassejåvn' [inntil 1500 kg]

D 1A: Sirbmå -Njuorggånjåvri -Gurtejavri  -  Lavnjusjohka

D 1B: Sirbmå  -  Njuorggånjåvri -Miennajåvri

E] 6: Linkstasjonen på Måskevarri-Giezzi

E] 9: Rv 890 ved Stjernevann  -  Kommunegrensen mot Vadsø

Annen kjøretrase

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrasé som det søkes om tillatelse til å kjøre langs. Kart må vedlegges.  %  MZ
& ,, .-.  ,

»
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% MOTTATT
13 AUG 2019

lol [CW

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

Søker: % '  "! I =’ l,, 5" !!!—l 'Vi/bl N  r  (  N

Adresse:  [  '" ' 3!— f". r” (f *  f  "; fr .. ..

Kjøretøy: fl 7  , Antall turer:  V  lazlfx \/

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke over 500 kg:

[: 2A Ved Atejohka (Nils O.  Antis  eiend.) - Skruvaäohkka  -  Gubkesjåvri under Miennavårri  -  over Micnnavårri -
Gieddeoaivvejohka (til åpen trase 1C fra Sirbmå)

[: ZB Ved Aitejohka (Nils O. Amis eiend.) -Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri under Miennavårri —vest langsmed
Laksjohka - til elvesamløpene — Gieddeoaivvejohka  -  Lådnaja'vri  -  Njin'anjävri  (  Oivoå  /  Utløpet  )

4  Hillågurra -Doardna  -  Uvjalådnjå - Åkkajåvri

7Deanodat / Vestenana -Heargeöohkka  — Geassejåvri

] ] Alleknjarga - Savetjåvri  -  Savetvårri

For kjøretøy uten vektbegrensinger

lA Sirbmå - Njuorggånjåvri  -  Gurtejåvri  — Lavnjusjohka

lB Sirbmå  -  Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

6 Linkstasjonen på Måskevåni  — Giezzi

DEED DDD

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:
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gm 250x Lx  l\-\°\
Må fylles ut! hegrunnelse for søknaden. Eventuell okumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

"  »  [Aili-(l ""1--....—lf '  ..,. «','i...l'—.'.-4.i.,i-"in- ".:  . *  , --.)—< ? i.”
”fly,— (, --.-Å ,-, , ' 4  .

J....FQLV .  -”... - - ,,,i. .-" ,-.- .  *  «_
. I X ,  !, " ,1 , r  ‘1‘“

' 7, -  v, i , l»  ,.: ' ,- ,A.Sted. ,_ [;( ”i!"  I  :!» Dato 3/8 lol (ax-44% « '. 1  .  _, 1

Underskrift:

v/Å'. /  .,—

1) ift/h _' ,- j  ‘.  .  , «..>
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SØKNAD .oM. TILLATELSE TIL  Å KJØRE MED MQTORKJØRETØY PÅBARMARK I

 

”TANA KOMMUNE [PERIODEN 01-.07 — 31.10

søker: ”  ”° D UM DI '5 BALO‘MM7 m  /
Adresse: TM {MY/In  5 Oi XLIO VHQHÅ/QGQ  BOT/V

irctø-yzl '  TV Antallturerzi V  '06k

Tradisjpneug barmarkstrasecr  (disPcnsasjonsn-aseer) som cr  vedtatt.  av kommunestyret:

Forikjiiretøy ikke' over  750:kg_:'-

4m11égur'r'a-D'0ardna Uvjalådnj'å- A'kkajavri"
'11 Ållek'njarga- Say etjåvri- Savetvärri

Fo'r- kjøretøy med-delt vektbegr'ensiingc'r'

2A. xiog'z’xtejohka (Nujs o Amis  c‘jcnd. )- Skruvuööhkka- Guhkæja'vri under Miennavzirri -  over
Miennnv'årriF -Gi'eddeoaiwejohka (til- åpen truse? IC fra Sirbmä)(1500 kg)

ZB Ved Å'tejohka (Nils Q. An'tis cicnd  )  Slmivaöohkka- Guhkesjåvri under Miennavårri  .—v_est
langsmed  Lakåjo'hkn— 1i] élvc's'ämiøpcnc  .——. Gieddeoaiwej'o‘hka ( inntil 1500  kg)— fra Ladnafieldmé  -
Ladnajåvrir —Njirranjzl.wi(0i)ro€/ Utløpet, inntil  3000- kg) .
7  Deinodat/ Voåcten'ana -'Heargeöohkka  — Gcassc'jåirri'=inntil 1500  kg

For— kjøretøy uten vékth'egreus'lnge'r

IAS-ifbmå -,.Njugrggånjiivri -. Guttejäini *.hxmjusiohkn
.13 Sirbrnå -  Njuorg'g'énjåvri -Miennajåvri
6-.Linkstas'jone'n på-Måske'vårri  -  Giezz'i
9  Rv 890.Ved'.Stjcmevann  -  KonununegrcnscnmotVadsø'

Beskrivelsen eventuell annen kigrctrnsé'som det wkes..om_ tillatelse-tila?) klåre langs, Kart må  Vedlegges':

&laläiagxi Pöimciiå 31%)” V
MMe  V  O‘RWMLOJ

Begrunnelse for  'ad‘en'. Eventuell  dokumentasjon  knyttet til begrunnelsen mi vedlegges.

‘\ år”. M  623.3q

Sted:- NCS Dato: i  '

v
Undersln'ift':

[

mg
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BARMARKSLØYPER i  TANA  KOMMUNE ..som ER ÅPNEl11111511 0.1107 -.-.3.1.10.

Forskrift om brak- av motorkjøretøy på. barmarkIa'ngs- Walito'rVoger/tradisjo'n'elle fcrdsels'å'rer  i  Deanu gielda .- Tami-
kommune, Finmark-..

Fastsatt av‘ Fylkesmannen" 1 Finnmark 20. juni 2001 med hjemmel 1 'forsk'riti av 28. juli 1989 nr. 749 om brukav  motorkjøretøy
på barmark. langs. tradisjonelle  ferdselsm  er Finnmai'k, jf. lov av 10. juni 19-77 hr.  82-0111 motorferdSel  1 utmark  og. vassdrag §_
4a. Endret 10' Juni  2004  nr.1004,8 sep- 2005 11111028.

'§ 1.'Bruk av moto1kjoretøy på  barmark  er tillatt langs følgende traktorvoger/tradisjonelle fcrdselsäre1' 1 Deanu gieldo- Tana
kommune 1 forbindelse med transport til hytter og i forbindelse. med jakt., fangst., tiske. og bærsanking:

'Ln'y'pe  ll:  Sirma"- Qtuorra'llis

Fra. enden av10rdb1uksvegen 1 Sinna; etter etablert traktorspor vest for høyde 245, derfra nordover vest for. høyde 370 på
Umaivi', videre nordover vest for vatn 302 111611.over Nj oask'c'oaivi' og rnbrdøstovci" 'vest for hay'de- 3123, .fram til. elvemøte
mellom Gur‘trejuhka og Deavkelianjohka.. Derfra over elva østover Over Garpejohk'a og nord- og nordvestover parallelt med
Garpejohka til lllisrapp'at, dorfi'a mot nordøst 'øst' for høyde 357.115. Maddemusalas og. niet- 110111 over  Ga'ska'la's' til
kommunegrensa på  Slum ra lllis.

'Loype 25 Galdujolika -. Sadduniiellcvuovdi

11111736 ved Galdujolika (nord for Storfossen camping), etter- etablert tr aktorspot' på vestsiden .av  Galdujollk'a.  videre øst for
"(1a1'c'uiav1'i og sørvest føl Fallenjo'askjåvri. nordvest ti! Ciikujohka. og nordvest-' og. senere  venom  til endepunktet  I
'Sziddumicll'evudvdi.

Loypcn or'ku11.'å'p.en for- motorkjøretøy? med totalvekt under 2000 kg.

Layne-3‘: Maflfik  -  Sblcrkuifårri

Fra vogcn iMasjokdaicn 'langs.&aktowegeo sørvestover over Spietkukérri Emu; fi1_ bekken vest-for Spierku-vårri.

Løypen er. kun åpen .for. motorkjøretøy med totalvekt under, 30.00 kg.

L-oype 4:. Austertana - 1. km sør-for Boatlm— illnnadnlon

F  ra vcgcndc—i Ifianadalen (Austertana) langs. traktorspor til  1  km sør for. Boatka.

'L'pypcf 5: 'Luftjqkdaien- Hanajåvri.

Fifa-enden av jordbmk'svie'i, Nordre Luftj'ok, følget vestsiden av- Hanajohka til .eivetitl'øpet t'ro' Stuofta'HanajåVfi (sørenden).

'.§ 2.1.o'yp'ei'1e skal være-merket og-skilt'ct'i terrenget på  'en slik måte åt det'lcl'är't gin-3 fram hvor .løypetra'seen går og. hViden
"slutter; Det. et ikketillatt'ä kjore utenfor 'den fastsattetroseén;

..§ 3'. Kjøring etter denne 'fo15ki'iil: er- ikketillatt' 1 tida for l...-11111 eller etter 31, oktober. Fylkesmannen. kan- stenge løypene for
'tra'fikk også i 'Mandie tidsrom der-som dette anses. nødvendi g  for.‘ a hindre unødig. ds'liiasj'e pa terreng og vegetasjon. .Fylkcmannen

'k'an  Også åpne Enkelte løyper før '1. juli nåi "forholdene tilsie'r= dette,. etter begrunnet s'øknad  'fi'a  kommunen..

35-41 Denne forskrift trer'i kraft straks.
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Jaktfelt [akta  (1), Searbbat (2), Nurki  (3), Buolbmåtvuom/Polmakdalen (4) og Såvetvuopmi  (51):
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: GQN6PF Registrert dato:12.08.2019 17:13:21

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Jaktlaget/ Ansgar
Etternavn

Aslaksen
Adresse

Polmakveien 967
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

20.09.2019 04.11.2019

Kjøretøy

ATV/UTV
Antall turer

20
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 
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C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Elgjakt. Transport av utstyr.

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 

D Annen kjøretrasè 

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

Fra Alleknjarg opp etter løype Jussavadda, til Elgvaldgrensa oppe på Jussavadda. Og en avstikker fra Uhcit 
Jussavadda til Juolajavri.

Vedlagt dokumentliste

Kart jakt 2019.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 86NCNQ Registrert dato:11.08.2019 21:42:15

Søker(e)

Søker

Fornavn

Åse mari
Etternavn

SØRENSEN
Adresse

VERTSVEGEN 27
Postnr

9180
Poststed

SKJERVØY
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

23.09.2019 01.11.2019

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 

D 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

TELT LEIR

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.

ELG JAKT TANA FELT. VALL 43 
 
AITEVARRI.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: E5PF6U Registrert dato:11.08.2019 18:07:44

Søker(e)

Søker

Fornavn

Roland 
Etternavn

Strige
Adresse

pb.126
Postnr

9951
Poststed

Vardø
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

D Enkeltdager 

Fra og med Til og med

11.09.2019 16.09.2019

Dag

11.09.2019

Kjøretøy

ATV
Antall turer

1
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 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Søknad for å kjøre til knut Mathisen sin Gamme ved Njuorgganjarvi

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 

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.

disp fram til Knut Mathisen sin gamme.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 8HRAQ7 Registrert dato:11.08.2019 19:59:11

Søker(e)

Søker

Fornavn

Torleif
Etternavn

Dervola
Adresse

Postboks 7
Postnr

9189
Poststed

SKJERVØY
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.08.2019 30.09.2019

Kjøretøy

Polaris Big Boss 6x6
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 

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

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Plukke bær og fiske. Sksal være på fjellet en uke.

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 

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 MED MOTORKJØRETØY PÅ
BARMARK  I  TANA KOMMUNE

(— /‘ (
Søker: tlf-" k  [få (af/x Cl /  (0175 5‘

Adresse: HOIWLCSULJ qzq J/ (T “a
æ ,

Kjøretøy: ATV Antall turer:  3

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke over 500 kg:

2A Ved Åitejohka (Nils O. Amis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkesjåvri under Miennavårri  -  over Miennavårri
- Gieddeoaivvejohka  (til åpen trase lC fra Sirbmå)

ZB Ved Åitejohka (Nils O. Antis eiend.) -  Skruvaéohkka -Guhkcsjåvri under Miennavårri -vest langsmed
Laksjohka — til elvesamløpene  -  Gieddeoaivvejohka  -  Lådnajåvri  -  Njirranjévri (OivoS /Utløpet )

4  Hillågurra -Doardna -UVjalådnjä  -  Åkkajåvri

7  Deanodal  /  Vestertana  -  Heargcéohkka — Geassejåvri

1 l Ålleknjarga -  Savetjåvri -  Savetvårri

For kjøretøy uten vektbegrensinger

IA Sirbmå  -  Njuorggånjåvri  -  Gurtejåvri  — Lavnjusjohka

IB Sirbmå  -  Njuorggånjåvri  — Miennajåvri

6  Linkstasjonen på Måskcvårri  -  Giezzi

DUDE! DDDDD

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:
, , 4 / , * ,

hl/AFALV)“ ~ gal/“Um ck &lr'fl/ØÅ/ '5.

.r  ; ,  » 53 r  t/  .

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

(»e [navn'/4.5 05 ,
fø/t/(åfæk ,(.—

Sted: 4M 7/? — /3Dato:

Underskrift:

aga/z a; mg;
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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 §  43. 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 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 Nj oaskeoaivi 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 lllis.

Løype 2: Galdujohka  -  Saddumiellevuovdi

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

videre øst for Garcuj åvri 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 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  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 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

Soker: Thor Marlin  Kaasen—Myrstad

Adresse; Bergstien 39, 9900  Kirkenes

Kjøretøy: ATV Antall turer:  1

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt av kommunestyret:

For kjøretøy ikke over 750 kg:

2A Ved Ate'ohka (Nils O. Antis eiend.) -  Skruvaéohkka  -  Guhkes'åvri under Miennavårri -over Miennavårri -I: J J
Gieddeoaivvejohka (til  åpen trase 1C fra Sirbmå)

': ZB Ved Aite'ohka (Nils O.  Antis eiend.) -  Skmvaéohkka  -  Guhkesjåvri under Miennavårri  -  vest langsmedJ .
Laksjohka  — til elvesamløpene -Gieddeoaivvejohka - Lådnajåvri -Njirranjåvri  (  Oivos /Utløpet)

4  Hillågurra -Doardna -Uvjalådnjå - Akkajåvri

7 Deanodat  / Vestertana -Heargeöohkka  — Geassejåvri

ll Alleknjarga -Savetjévri -Savetvärri

DDD

For kjøretøy uten vektbegrensinger

X  1A Sirbmå - Njuorggånjävri —Gurtejävri  — Lavnjusjohka

lB  Sirbmé  -  Njuorgganjåvri  — Miennajåvri

6 Linkstasjonen  på Mäskevérri -Giezzi

DDDI

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 til utøvelse av tradisjonell jakt og bærsanking.

Sted; Kirkenes Dato; 8/8  2019

Underskrift: Øy” Ma,/W ja,/;, :  : -  MyW
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE MED 'MQTORKJØRETØY PÅBARMARK I
TANA KOMMUNE [PERIODEN 01.07 — 31.10  oq  -  20 23

Søker: \fo ' € \ ‘ ?  ' 0364"

Adresse: *  &
°—

ar'ctøyz' \/ An‘tailfllrén o. r

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispensasjonstraseer) som er vedtatt. av kommunestyret:

Forikjøretøy ikke” over 750 kg:

4 Hillégurfa.-'D0ardna'— Uvjalédnj'é  -  AkkajéVrif'
>< 'l'l  A‘lleknjarga -  'S‘avetjévri'w Savetvziljri

F orkjoretby m'cdzdclt vektbegrens'ingtir-

>< 'ZAV Ved Åtejohka (N its O. Anti's'eiend.) - Skruvaöbhkka-Guhkcsj'évrj under Miennawirri --o‘vcr
MiennaVårri' — Gi'eddeoaivvejohka  (til  åpen tra'sef TC frä'Sitbmå) (l-SOU- kg)"

ZB Vcd Åtejohka  (Nils‘O.  Antis  .cicnd'.) - 'SkmvaäOhkka -'G'uhkesjz'l-vri uh'd'cr Micnnavé'rri  west
langsmed  Lakåjbhka  —'1il'elvc's'amlø'pcne —- Gieddeoaivvejöhka (inntil  [500  kg) —'fra La’dnaficldmé  —
[.adn'ajévri .— Njinanjzii(OiVo§7  Utløpet, inntil  MOO-kg) _

>? 7 Deanodat/  vesten'an'a  -" Heargeéohkka — Geasscjéivn' ihntil 1500  kg

For kjøretøy uten t'ektb'egrensinger

1A ,Sirbmä f.NjUQrggånjåvri — Gurtejåini alLax'njusjohka
1B Sitbmå  -  Njuo'rg'génjévri  — Micnnajåvri

X 6 Linkstasjonen "på-Måskeväm' -  Giezzi
>< 9 R'v  89.05ved1Stjcmeyann  — Kommunegrensa] motVadsø

Beskrivelsen cventpell annen .kjjølretras'é som det. søkes.,om tillatelse-til å kjøre langs,-Kart må vedlegges":

" i?» \m Haw Nm -Cr—ämM ra"
2' k?” m:??? 3  nerfivam/ Loiklckw in

éDMW fcsm

* WP??? 2)  U 3  (eV—WV—Qn'x '- 3:0m Vö—— sOMWC—IXR.
øk a "en”.Begruhne se  "for  s Eventuell doku nentasjon knyttet "til begrunnelsen må vedlegges.

*”a W  WET/belie '”e  e &&&»s
(- tw  & \M/ fimw  å M

A

Sted: ven Date: 5!: 201?

Underskrift:
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 3RBJ57 Registrert dato:21.07.2019 21:43:20

Antall vedlegg: 1

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 
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C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

D Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Opprettholder tidligere søknad som manglet kart over kjøretrase. ref 2019/1611-1 
Møte i disputvalget 26/6-2019

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 over trase som følger varangerstien fra Seida Skistadion til Røde kors hytta ved Vuddujavri.

Vedlagt dokumentliste

kart til dispsøknad.PNG
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RS 77/2019 Finnmarkseiendommen v/Sverre Pavel og Steinar Henriksen 
- Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven - Landing av 
luftgående fartøy ved Rákkcearru i Berlevåg kommune
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