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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/41 

Arkivsaksnr: 2019/758-2 

Saksbehandler:  Merete Sabbasen Helander 

 
 
 

Saksfremlegg 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for utmark og næring 38/2019 22.11.2019 

 

Søknad om støtte fra primærnæringsfond - nydyrking 81 dekar - Hans Ole 
Mudenia 

Vedlegg 

1 Søknad - primærnæringsfond landbruk 

Rådmannens forslag til vedtak 
Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Hans Ole Mudenia til nydyrking 
av 81 dekar.  
1. Tilskudd innvilges med kr 2 000,- per dekar, tilsvarende kr 162 000,-.  
2. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 
utbetaling fra primærnæringsfondet. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I kommunestyremøte 13.12.2018 sak 69/2018 ble det i driftsbudsjett for 2018 avsatt kr 750 000,- i 
møte den 13.6.2019 sak 35/2019 ble primærnæringsfondet styrket med kr 300 000,-.  I møte den 
27.3.2019 i hovedutvalg for utmark og næring ble det behandlet 13 søknader, og det ble tildelt kr 
623 000,-. Det er i dag kr 426 400, - i primærnæringfondet. Det er kommet inn 5 søknader, på 
tilsammen kr 310 000,-. 
 
Hans Ole Mudenia søker kr162 000, - i støtte til nydyrking av 81 dekar på eiendommene gnr/bnr 
12/41 og 12/1/26.  
 
Om søker: 
Gnr/Bnr 12/41 
Eget areal 60 
Leid Areal 455 
Sum areal 515 
Sau 234 
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Tidligere støtte fra primærnæringsfond: 
  2018 
Kjøp av buskap 40 000 

 

Vurdering 
Søker oppfyller krav til bruket etter retningslinjene for bruk og forvaltning av primærnæringsfond. 
Bruket har minst 35 dekar med bolig og driftsbygning, og søker om produksjonstilskudd. 
 
I retningslinjene for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet kan det etter pkt. 1 innvilges med 
inntil kr 2000,- per da ved nydyrking.  
 
Det foreslå at søknaden innvilges med tilskudd på kr 2 000, - per dekar, tilsammen kr 162 000,-. 
 
 
Jørn Aslaksen 
Rådmann  
        Frank Martin Ingilæ 
        Avdelingsleder
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SØKNADSSKJEMA Primærnæringsfond landbruk

Deanu gielda  — Tana  kommune

     

År Etternavn Fornavn Adresse Poststed Tel. Nr.

-. L , ' '  '  7  7 J/cl—kL/(uccdiaf' ”(./(u: ,) ., / 3 ,

' 01°! , (LWCNM 14%? 5/“ H44 %Wa Q/Z—gåééø?

:::;- MOTTATT

Bruksopplysninger:

Gnr: Bnr: Z 9 MAR 2019

IQ H

daa D retall Antall Melkekvote  (l)

Areal  eget Ku

dyrket leid Sau .  .)

Ialt Purker

Slaktegris

Hest

Annet

Søknaden gjelder:

1. Tilskudd tilnydyrking av,daa: g1 d

wa »Tilskudd søkes med kr.:

2. Etableringstilskudd
Kjøp av eiendom og/el.  buskap kr.:

Tilskudd søkes med kr.:

Kjøpesum dokumentert med:

3. Forsterking av  kraftforsyning,

kostnad, kr.:

Tilskudd søkes med kr.:

4.  Oppstart  av tilleggsnæring,

nærin st pe:

Tilskudd søkes med kr.:

5.  Kjøp av melkekvoter, liter:

(for  mer opplysninger se retningslinjer for primærnæringsfond)

Vedlegg:

1. Nydyrking: Nydyrkingsplan med kostnadsoverslag.

Etableringstilskudd: Kjøpekontrakt og/el.  faktura2

3 Forsterking av kraftforsyning: Tilbud og/el. faktura

4.  Oppstart  av tilleggsnæring: Foretningsplan /prosjektbeskrivelse

5 Kjøp av melkekvote: Kvotebrev fra SLF

[] viser ’60 dcrcs “QL’QD'ZW
:1

DDD
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 7/87 

Arkivsaksnr: 2019/2517-2 

Saksbehandler:  Merete Sabbasen Helander 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for utmark og næring 39/2019 22.11.2019 

 

Søknad om støtte fra primærnæringsfond - Nydyrking - Arvid Varsi 

Vedlegg 

1 Primærnæringsfond Varsi 

Rådmannens forslag til vedtak 
Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Arvid Varsi til nydyrking av 11 
dekar.  
1. Tilskudd innvilges med kr 2 000,- per dekar, tilsvarende kr 22 000,-.  
2. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 
utbetaling fra primærnæringsfondet. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I kommunestyremøte 13.12.2018 sak 69/2018 ble det i driftsbudsjett for 2018 avsatt kr 750 000,- i 
møte den 13.6.2019 sak 35/2019 ble primærnæringsfondet styrket med kr 300 000,-.  I møte den 
27.3.2019 i hovedutvalg for utmark og næring ble det behandlet 13 søknader, og det ble tildelt kr 
623 000,-. Det er i dag kr 426 400, - i primærnæringfondet. Det er kommet inn 5 søknader, på 
tilsammen kr 310 000,-. 
 
Arvid Varsi søker kr 22 000, - i støtte til nydyrking av 11 dekar på eiendommene gnr/bnr/fnr 7/1/69. 
 
Om søker 
Gnr/Bnr 7/87 
Eget areal 212 
Leid Areal 466 
Sum areal 678 
Kyr 37 
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Tidligere støtte fra primærnæringsfond: 
 
  2004 2005 2006 2009 2013 2015 2018 
Melkekvote 5 132 4 760 29 184 7 056 4 965     
Nydyrking         22 000 10 000   
Oppdyrking             8 000 

 

Vurdering 
 
Søker oppfyller krav til bruket etter retningslinjene for bruk og forvaltning av primærnæringsfond. 
Bruket har minst 35 dekar med bolig og driftsbygning, og søker om produksjonstilskudd. 
 
I retningslinjene for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet kan det etter pkt. 1 innvilges med 
inntil kr 2000,- per da ved nydyrking.  
 
Det foreslå at søknaden innvilges med tilskudd på kr 2 000, - per dekar, tilsammen kr 22 000,-. 
 
 
 
Jørn Aslaksen 
Rådmann  
         Frank Martin Ingilæ 
         Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2019/1603-3 

Saksbehandler:  Merete Sabbasen Helander 

 
 
 

Saksfremlegg 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for utmark og næring 40/2019 22.11.2019 

 

Søknad om støtte fra primærnæringsfond - reketeiner med utstyr - Sindre 
Sjåvik 

Rådmannens forslag til vedtak 
Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Sindre Sjåvik til investering 
av reketeiner. 
1. Tilskudd innvilges med kr 50 000,-.  
2. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 
utbetaling fra primærnæringsfondet. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I kommunestyremøte 13.12.2018 sak 69/2018 ble det i driftsbudsjett for 2018 avsatt kr 750 
000,- i møte den 13.6.2019 sak 35/2019 ble primærnæringsfondet styrket med kr 300 000,-.  I 
møte den 27.3.2019 i hovedutvalg for utmark og næring ble det behandlet 13 søknader, og det 
ble tildelt kr 623 000,-. Det er i dag kr 426 400, - i primærnæringfondet. Det er kommet inn 5 
søknader, på tilsammen kr 310 000,-. 
 
Sindre Sjåvik søker kr 50 000 i støtte til innkjøp av teiner og utstyr til for å kunne komme i gang 
med rekefiske med teiner.   

Vurdering 
I retningslinjene for bruk og forvaltning av primærnæringsfond kan det gis tilskudd til 
modernisering og effektivisering etter pkt 2.  
 
I kommunestyremøte den 13.12.2018 under sak 69/2018 ba kommunestyre HUN å vurdere 
prioriteringene av søknader som er nyskapende. Eksempelvis teinefiske etter reker på 
Tanafjorden eller annen mer utnyttelse/verdiskapning av råvarer som finnes i Tana. 
Kommunestyret bevilget 300 000 kroner til primærnæringsfondet, 150 000 av dette øremerkes 
som tilskudd til fiskere som vil starte med teinefangst av reker, tilskuddet kan brukes til kjøp av 
teiner.  
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Det er kommet inn en søknad om støtte til investering av reketeiner. Det foreslås at søknaden 
innvilges med tilskudd på kr 50 000,- som omsøkt. 
 
Jørn Aslaksen 
Rådmann 
         Frank Martin Ingilæ 
         Avdelingsleder
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Fra: Sindre Skjåvik (sindreskjaavik@gmail.com)
Sendt: 19.06.2019 12:21:23
Til: Tana Postmottak
Kopi: 

Emne: Støtte Primærnæringsfondet
Vedlegg: 
Hei

 

Viser til Saksprotokoll saksnr 35/2019 i kommunestyret 13.06.2019 om støtte til fiskere som ønsker og prøve
rekefiske med teiner i Tanafjorden.

Jeg har nå vært i kontakt med flere forskjellige instanser i forhold til rekefiske med teiner og synes dette virker
meget spennende og ønsker med dette og søke på tilskuddet som dere har satt av til primærnæringsfondet.
Jeg søker herved på kr 50 000,‐ til innkjøp av teiner og utstyr for kunne komme i gang med fisket.
 
Jeg har vært i kontakt med Havforskningsinstituttet, Nood & Reiding (konsulent), Frøystad (leverandør), Jo Inge
Hesjevik (fisker) i forhold til deres erfaringer med fisket og utfordringene de har møtt. Vi skal sammen prøve å få
til et samarbeid for og kunne få en mer stabil leveranse samt og løfte produktet på kvalitet i form av levende reker
til det rette marked.
 
Deres tilskudd vil med dette være et viktig moment for å kunne komme i gang og kunne jobbe videre med
utviklingen.
 
Gjerne ta kontakt hvis dere ønsker mer info rundt dette.
 
Med vennlig hilsen
Sindre Skjåvik
v/S.Skjåvik AS
Masjokdalen 131
9845 Tana
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2019/1702-0 

Saksbehandler:  Merete Sabbasen Helander 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for utmark og næring 41/2019 22.11.2019 

 

Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøpe av fiskebåt - Aleksander 
Lyngberg 

Rådmannens forslag til vedtak 
Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Aleksander Lyngberg for 
investering i brukt fiskefartøy.  
1. Tilskudd inntil kr 40.000,-.  
2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr 47 000 000,-  
3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 

utbetaling fra primærnæringsfondet.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I kommunestyremøte 13.12.2018 sak 69/2018 ble det i driftsbudsjett for 2018 avsatt kr 750 000,- i 
møte den 13.6.2019 sak 35/2019 ble primærnæringsfondet styrket med kr 300 000,-.  I møte den 
27.3.2019 i hovedutvalg for utmark og næring ble det behandlet 13 søknader, og det ble tildelt kr 
623 000,-. Det er i dag kr 426 400, - i primærnæringfondet. Det er kommet inn 5 søknader, på 
tilsammen kr 310 000,-. 
 
Aleksander Lyngberg søker om støtte fra primærnæringsfondet til kjøp av brukt fiskefartøy. 
Kostnaden til investeringen er kr 47 000 000,-. Aleksander Lyngberg er registrert 
fiskerimantallet i 1999. Fiskefartøyet er innført i merkeregisteret. Båten det søkes støtte til er 
registrert under merke F68 TN “charmi”, aliminiumsbåt bygget i 1988 på rundt 15 meter. 
Årskvoten på båten er 146 tonn hyse, 160 tonn sei og 222 tonn torsk. Båten er registrert på 
VAMO AS der søker er daglig leder. 
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Vurdering 
I retningslingjene for bruk og forvaltningen av primærnæringsfondet pkt 1 under tilskudd til 
fiskerinæringen kan det gis tilskudd til kjøp av fiskefartøy.  
 
Søkeren må være oppført i fiskerimantallet i Tana kommune enten på blad A eller blad B. 
Fiskefartøy som skal nyttes til fiske eller fangst skal være innført i merkeregisteret. Det kan gis 
tilskudd til kjøp av nytt eller brukte fiskefartøy. Ved kjøp av nytt fiskefartøy kan det gis tilskudd 
inntil 20 % av kjøpesum/kjøpekontrakt, begrenset oppad til kr. 70 000,-. Ved kjøp av brukt 
fiskefartøy kan det gis tilskudd inntil 15 % av kjøpesum/kjøpekontrakt, begrenset oppad til kr. 
40 000,-. Det kan ikke gis tilskudd til andregangs kjøp av fiskebåt før det har gått 5 år. 
 
Søker er registrert i Fiskermanntallet i Tana blad B 1.4.1999. Fiskefartøyet er registrert i 
Fartøyregisteret 12.3.2019. Søknaden anbefales støttet med 40 000,-.  
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2019/2585-0 

Saksbehandler:  Merete Sabbasen Helander 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for utmark og næring 42/2019 22.11.2019 

 

Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av fiskebåt - Torill Klogh 

Rådmannens forslag til vedtak 
Tana kommune avslår søknad om tilskudd til kjøp av fiskebåt fra Torill Klogh. 
 
Begrunnelse: 
 
Søker er registrert i Fiskermanntallet i Tana blad A den 10.01.2019. Fiskefartøyet er registrert i 
Fartøyregisteret 21.9.2017, båten er ikke kjøpt av søker per dags dato. Søknaden oppfyller 
kravene i retningslinjene for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet pkt 1 under tilskudd 
til fiskerinæringen. Søknaden kom inn sent og der er ikke midler igjen i fondet for tiltaket.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I kommunestyremøte 13.12.2018 sak 69/2018 ble det i driftsbudsjett for 2018 avsatt kr 750 
000,- i møte den 13.6.2019 sak 35/2019 ble primærnæringsfondet styrket med kr 300 000,-.  I 
møte den 27.3.2019 i hovedutvalg for utmark og næring ble det behandlet 13 søknader, og det 
ble tildelt kr 623 000,-. Det er i dag kr 426 400, - i primærnæringfondet. Det er kommet inn 5 
søknader, på tilsammen kr 310 000,- frem til 27. august. Torill Klogh sendte søknad 9.11.2019. 
 
Torill Klogh søker om kr 40 000,- fra primærnæringsfondet til kjøp av brukt fiskebåt “Holmen” 
F-13-TN. Kostnaden på investeringen er kr 2 650 000,-. Torill Klogh er registrert i 
Fiskerimantallet blad A (deltid) i år. Fiskefartøyet er innført i merkeregisteret. Båten “Holmen” 
er en plastbåt bygget i 2002 på ca 11 meter. Båten har torskekvote. Båten eies av John Torstein 
Nilsen. 
 

Vurdering 
 
I retningslinjene for bruk og forvaltningen av primærnæringsfondet pkt 1 under tilskudd til 
fiskerinæringen kan det gis tilskudd til kjøp av fiskefartøy.  
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Søkeren må være oppført i fiskerimantallet i Tana kommune enten på blad A eller blad B. 
Fiskefartøy som skal nyttes til fiske eller fangst skal være innført i merkeregisteret. Det kan gis 
tilskudd til kjøp av nytt eller brukte fiskefartøy. Ved kjøp av nytt fiskefartøy kan det gis tilskudd 
inntil 20 % av kjøpesum/kjøpekontrakt, begrenset oppad til kr. 70 000,-. Ved kjøp av brukt 
fiskefartøy kan det gis tilskudd inntil 15 % av kjøpesum/kjøpekontrakt, begrenset oppad til kr. 
40 000,-. Det kan ikke gis tilskudd til andregangs kjøp av fiskebåt før det har gått 5 år. 
 
Søker er registrert i Fiskermanntallet i Tana blad A den 10.01.2019. Fiskefartøyet er registrert i 
Fartøyregisteret 21.9.2017, båten er ikke kjøpt av søker per dags dato. Søknaden oppfyller 
kravene i retningslinjene for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet pkt 1 under tilskudd 
til fiskerinæringen. Søknaden kom inn etter at alle søknadene var ferdigbehandlet og der er ikke 
midler igjen i fondet. Det er er kr 102 400,- igjen på fondet. I vedtaket fra kommunestyret sak. 
35/2019 den 13.6.2019 ble fondet styrket med kr 300 000, kr 150 000 av dette er øremerket 
tilskudd til fiskere som vil starte med teinefangst av reker. Denne søknadsomgangen er det 
foreslått innvilget kr 50 000,- til dette formålet. Resterende midler i primærnæringsfondet er 
øremerket til søknader om teinefangst. Søknaden avslås grunnet begrensede midler og foreslås 
tatt med i neste i neste søknadsrunde i 2020. 
 
 
Alternativt vedtak 
 
Det er er kr 102 400,- igjen på fondet. I vedtaket fra kommunestyret sak 35/2019 den 13.6.2019 
ble fondet styrket med kr 300 000, kr 150 000 er øremerket til fiskere som vil starte med 
teinefangst av reker. I denne søknadsomgangen er det foreslått innvilget kr 50 000,- til dette 
formålet. Resterende midler i primærnæringsfondet er øremerket til søknader om teinefangst. 
Søknaden avslås grunnet begrensede midler og foreslås tatt med i neste i neste søknadsrunde i 
2020. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/90 

Arkivsaksnr: 2019/845-2 

Saksbehandler:  Merete Sabbasen Helander 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for utmark og næring 43/2019 22.11.2019 

 

Vedlegg 

1 Søknad - Primærnæringsfond landbruk 

Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøpe av melkekvote - Britt-Mari 
Andersen 

Rådmannens forslag til vedtak 
Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Britt-Mari Andersen til kjøp av 
20 000 liter melkekvote.  
1. Tilskudd innvilges med kr 2,50 pr liter tilsvarende kr 50 000,-.  
2. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 
utbetaling fra primærnæringsfondet. 
 

 

Saksopplysninger 
I kommunestyremøte 13.12.2018 sak 69/2018 ble det i driftsbudsjett for 2018 avsatt kr 750 000,- i 
møte den 13.6.2019 sak 35/2019 ble primærnæringsfondet styrket med kr 300 000,-.  I møte den 
27.3.2019 i hovedutvalg for utmark og næring ble det behandlet 13 søknader, og det ble tildelt kr 
623 000,-. Det er i dag kr 426 400, - i primærnæringfondet. Det er kommet inn 5 søknader, på 
tilsammen kr 310 000,-. 
 
Britt-Mari Andersen søker støtte til kjøpe av 20 000 liter melkekvote. De totale kostnadene for 
investeringen var kr 220 000,-. 
 
Om søker: 
 
Gnr/Bnr 12/60 
Eget areal 421 
Leid Areal 0 
Sum areal 421 
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Kyr 29 
 
 
 
 
 
 
Tidligere støtte fra primærnæringsfond: 
  
  2005 2006 2009 2011 2017 
Kjøp av gård 41 000         
Melkekvote   4 575 7849 32 000   
Kjøp av buskap       11 000 34 000 
Nydyrking         6 000 

 

Vurdering 
 
Søker oppfyller krav til bruket etter retningslinjene for bruk og forvaltning av primærnæringsfond. 
Bruket har minst 35 dekar med bolig og driftsbygning, og søker om produksjonstilskudd. 
 
I retningslinjene for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet pkt 4 kan det ved generasjonsskifte 
og/eller investering eller utvidet driftsbygning vil det kunne innvilges tilskudd til kjøp av 
melkekvote. Tilskudd kan gis med inntil kr 2,50 pr liter. Britt-Andersen bygget om driftsbygning og 
investerte i melkerobot i 2018. 
 
Det foreslås at søknaden innvilges med tilskudd på kr 2,50 pr liter, tilsammen kr 50 000,-. 
 
 
Jørn Aslaksen 
Rådmann  
        Frank Martin Ingilæ 
        Avdelingsleder
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Bruksopplysninger:

Gnr. Bnr:

l 01 010

daa D retall Antall
Areal  eget [Jr Ku '
dyrket  . 0) & åg

leid Sau

I  alt Purker

Slaktegris

Hest

Annet

Søknaden gjelder:
1. Tilskudd til nydyrking av, daa:

Tilskudd søkes med kr.:

2. Etableringstilskudd
Kjøp av eiendom og/el. buskap kr.:

Tilskudd søkes med kr.:

Kjøpesum dokumentert med:

3. Forsterking av kraftforsyning,

kostnad, kr.:

Tilskudd søkes med kr.:

4. Oppstart av tilleggsnæring,

. nærin e:

Tilskudd søkes med kr.:

5. Kjøp av melkekvoter, liter: 0? O  00C)

(for  mer opplysninger se retningslinjer for primærnæringsfond)

Vedlegg:

1. Nydyrking: Nydyrkingsplan med kostnadsoverslag.

2.

3.

4

5.

é .

Etableringstilskudd: Kjøpekontrakt og/el. faktura

Forsterking av kraftforsyning: Tilbud og/el. faktura

Oppstart av tilleggsnæring: Foretningsplan /prosjektbeskrivelse

Kjøp av melkekvote: Kvotebrev fra SLF

Fat/29W“ Watt 9%}?

Erla-MM Wigan-..?”?

SØKNADSSKJEMA Primærnæringsfond landbruk

Deanu gielda — Tana kommune HERE

Etternavn Fornavn Adresse Poststed Tel.  Nr.

98t Tom

Melkekvote l

2190 OI

BEGGE]
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Willy Aronsen Transport
Org.nr.: 969 299 240 MVA

Gjøkenes DATO: 11. januar  2019
9700  Laksetv FAKTURANR. 133
Mobiltel: 909 74 188
E-postadr.:  willy.aronsen@hotmailno

FAKTURERES  TIL: Selgers produsentnm  2020266

Britt Mari Andersen
Leaibenjarga 306

9845 Tana

BESKRIVELSE TIMER TIMEPRIS BELØP

Salg av melkekvote:

Grunnkvote:  20  000 ltr pris pr. liter kr  11.00 kr 220  000,00

DELSUM  kr 220 000,00

SKATTESATS 25.00  %

MVA 55  000,00

ANNET

TOTALT  kr 275 000.00

etal alle fakturaer til firmanavnet W (
Forfatter om  30  dager. Fortalte kontoer belastes med et tjenestegebyr på 1  % per måned.
Bankkonto nummer; 7594 07 00337 %  & X 0] f

— ,.e

M l '" W,
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l

Side1  I  1
NORTURA SA

fl D  0 rt” ra Postadresse: Bankgiro:  8380  08 08882

Qu, bondens selskap “ORGf Postboks 360 Økern Foretaksregistefet:

309 0513 OSLO NO 938752648 MVA
EFTA Telefon:  03070 fimapost@nortura.no

Faktura 2019015521
Andersen  Britt—Mari Avdeling 441510

Leaibenja'rga 305 Fakturadato 24.01.2019
9845 TANA Forfallsdato 13.02.2019

Betalingsmåte OCR-GIRO
Rentedato 13.02.2019

Rute  7400 ldyr Butikk Rentesats 8,5 % fra rentedato
Kundenr 15580x Telefon Ordrenummer 190023

Best.dato 17.01.2019
Lev.dato 23.01 .2019

\ Kundens ref. l
\K Faktura ref. 3/2

\
BETALINGSINFORMASJON  X

Til  konto: 83800808882 KID nr: 20190155216

Forfallsd o:  13022319 Beløp å betale: 71  187,50

.ev. kvant Vare Uts.pris Eng.pris Pris/Rab Nettobeløp Mva %

Ordrenummer:  190023  Avdeling:  441610  vdyr rd

1,00  Stk  130221 lkvige melkeras O 29  600,00 M 29  600.00  25

Merke:  20250160, individ: 557

1,00  Stk  130221 Livkvige melkera r O 25  600,00M 25  600,00  25

Merke:  20250160, individ: 554

2,00  Stk  131689 Provisjon direkte livkvige O 200,00 400.00  25

1,00  Stk  131724 Stoppsats/llvdyr levering 0 150,00 150,00  25

2.00  Stk  131709 Utfrakt ljvkvige/ku 600,00 1  200,00  25

2  00 Stk 1 468 00  K  " 56  950.00

' Mva  % A  .n Avgift Fakturabeløp
15

.” 25 56  950 14 237 50 71  187 50

A BETALE OK 56 950 00 14 237  50 71 187 50

info: K=Kronerja'batl P= Prosentrabalt M= Avtalt pris Morklng: O= TA(0val) F= NORGE(Flrkant)

Nortura SA,/har salgspant i de solgte dyrene inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger. er
betalt i si helhet, jfr. pantelovens  § 3-17  og Nortura SAs salgsvilkår. Nortura har motregningsrett i
etthvert ?av kjøperen har mot Nortura.
Nortura . an nå tilby faktura på  EPOST  (må ikke forveksles med e—faktura). se httpszll
medlem.nortura.no/nyheter/fa—faktura—pa-e-post—article40766-1  1885.html  for mer informasjon.

Okse/Kvige Ku Kalv

Antall
Vekt

Beløp

Gris Purke Råne SauNær Lam Annet
2,00

1  468,00

55  200,00
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2019/2580-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for utmark og næring 46/2019 22.11.2019 

 

Møteplan for Hovedutvalget for utmark og næring 2020 

 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Hovedutvalget for utmark og næring setter selv opp møteplan for 2020.  
 
En må ta hensyn til møteplanen for formannskapet, kommunestyret og andre utvalg. I og med at 
HUN har innstillingssaker til kommunestyret bør møter settes opp senest uken før 
kommunestyrets møte.  
 
Forslag på møteplan for FSK og KST ettersendes eller legges fram i møte.  
 

Innværende år har HUN hatt onsdag som fast møtedag (HOOK onsdag, FSK og KST torsdag).  

 

Vurdering 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2016/357-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for utmark og næring 47/2019 22.11.2019 

 

Referatsaker/Orienteringer HUN 221119 

 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Saken tas til orientering.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Det vil bli gitt følgende orienteringer i møte: 

- Om elgtelling 
- Landbruksforvaltning 

 
Det kan også bli gitt andre orienteringer i møte.  
 
 

Vurdering 
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HUN Hovedutvalg for utmark og næring 2019
Beskrivelse: Oppfølging av politiske vedtak

Referanse: Ingen referanse

Saksnr Sakstekst Status
pol.

Status
adm. Vedtakets hovedpunkter Saksbehandler Saksbehandlers

kommentar Referanse

034 Alternativ scootertrase
Storelva - Lodejàvri Ferdig Ikke

startet HUN-utvalget ber administrasjon om å utarbeide alternativ trase fra Storelva til kraf tlinje Lođejávri (kraftlinja) som følger beitegrensen mellom distrikt 9 og 13 etter 4/5 – 20/5 hvert år. EE Bygg og anlegg kontaktes
i første omgang.

033
Endringer i
dispensasjonspraksisen
for elgjakta i Deanu
gielda/Tana kommune

Ferdig Ferdig (ingen vedtak) EE

032 Rullering av utmarksplan
for Tana kommune Ferdig Ikke

startet
Utmarksplan vedtatt av kommunestyret 21.06.2012 sendes ut på høring for innspill til endringer eller nye momenter til planen. Administrasjonen utarbeider ut f ra dette forslag til ny utmarksplan som behandles av nyvalgt
HUN utvalg. TN

031 Referatsaker/Orienteringer
HUN 280819 Ferdig Ferdig HUN viser til sak 19/444-5, pkt 7. og vil med dette presisere setningen slik: - 7. kvotene for 2020, 2021 og 2022 skal fastsettes av Tana kommune v/HUN i samarbeid med Fefo. EE Vedtak oversendt FeFo 16/357

030
Forhåndsinnspill til
revisjon av forskrif t om
snøskuterløyper i Lebesby
kommune

Ferdig Ferdig Innstilling vedtatt. EE melding om vedtak sendt 19/2001

029
Tiltaksstrategi for SMIL-
tilskudd 2019 - 2022
(Spesielle miljøtiltak i
jordbruket)

Ferdig Ikke
startet Revidert tiltaksstrategi for SMIL-tilskudd (spesielle miljøtiltak i jordbruket) for perioden 2019-2022 for kommunene Tana, Berlevåg, Nesseby, Vadsø, Vardø og Kautokeino tas til orientering. TN 19/802

028 Godkjenning av protokoll
f ra 01.02.2018 Ferdig Ferdig Godkjent. FG

027 Godkjenning av saksliste Ferdig Ferdig Godkjent med tre tilleggssaker 32, 33 og 34 FG
026 Godkjenning av innkalliing Ferdig Ferdig Godkjent. Jill Anne Aslaksen ledet møte. FG
025-07 Høring Ferdig Ferdig Til orientering. EE

025-06
Lokal forskrif t for
snøskuterløyper i
Nesseby: Høringsuttalelse

Ferdig Ferdig Til orientering. EE

025-05
Tillatelse til kverning av
kreosotimpregnert trevirke
- Masternes Gjenvinning
as

Ferdig Ferdig Til orientering. IN

025-04
Avtale om påfyll av
kommunalt næringsfond
2019 - Tana kommune

Ferdig Ferdig Til orientering. FE

025-03
Svar på søknad om støtte
til fadderordning for Árvu
AS

Ferdig Ferdig Til orientering. FE

025-02
Styremedlem til Stif telsen
Nasjonalt Villakssenter -
Lærdal kommune

Ferdig Ferdig Til orientering. SOH

025 Referatsaker/Orienteringer
HUN 270319 Ferdig Ferdig Ref.saker til orientering FG 16/357

024

Bestandsplan for Tana-
Varanger
bestandsplanområde
(2019-2022): Godkjenning
av bestandsplan og
søknad om 4 års
fellingskvote

Ferdig Ferdig

1. I henhold til hjorteviltforskrif ten § 16, godkjenner Tana kommune Finnmarkseiendommens omsøkte bestandsplan for elg for Tana-Varangerstammen (2019-2022) 2. Med bakgrunn i bestandsplanen, og med hjemmel i
hjorteviltforskrif ten § 16, gir Tana kommune en samlet fellingstillatelse til FeFo for perioden 2019-2022 på 1.200 valgfrie dyr. FeFo kan justere kvote årlig. 3. Tana kommune forutsetter at fellingskvoten og fordelingen av
kvoten på ulike typer dyr justeres årlig med bakgrunn i det faktiske jaktuttaket, vurdert opp mot de kommunale delmålene for sett-elg indeksen og slaktevekter. Vesentlige avvik i forhold til de kommunale målsettingene
forutsetter ny kommunal behandling etter hjorteviltforskrif ten § 16. Det skal foretas en vurdering årlig i planperioden om reduksjonsmålsettingene kan nås innen 2022. Vesentlig avvik i forhold til målprof ilen (fordelingen
på kjønn og alder i uttaket) fordrer også ny godkjenning etter hjorteviltforskrif tens § 16. 4. Kalvevekta settes til gjennomsnittet av årene 2000-2018, 62 kilo. 5. Ku-okse-forholdet på vestsiden av Tanaelva skal være 1:1
og på østsiden 1,2:1. Resultatene fra sett-elg-skjema for 2018 skal ikke tas med i vurderingene for uttak. 6. Elgtelling bør foretas rett etter elgjakta i 2019. Det kan søkes om midler f ra Fefo og Fylket, samt midler f ra
viltfondet. 7. Kvotene for 2020, 2021 og 2022 skal fastsettes av Tana kommune.

EE 18/2496

023 Erikstad Jr. AS - Søknad
om støtte til f iskefartøy Ferdig Ferdig Tilskudd inntil kr 40.000,- ble bevilget. FE Tilsagnet er registrert i

www.regionalforvaltning.no 19/42

022
Elva Eiendom AS / Tana
Hotel og Camping -
Søknad om støtte til
Venortelt

Ferdig Ferdig Søknad fra Elva Eiendom AS om støtte fra primærnæringsfondet til investering i Venor Lavvo avslås. FE 19/604

021
Bibi Fisk AS ved
Benedicte P. Miklavzin -
Søknad om støtte fra
primærnæringsfondet

Ferdig Ferdig Tilskudd inntil kr 40.000,- ble bevilget. FE
Jill Anne Aslaksen inhabil
(eksmanns barn) og
fratrådte
saksbehandlingen.

19/434

020
Máret Elle Varsi - Søknad
om støtte fra
primærnæringsfondet

Ferdig Ferdig Søknad om støtte til kjøp av ATV og gevær avslås. FE 18/330

019
Ellinor Guttorm Utsi -
Søknad om støtte fra
primærnæringsfondet til
videreforedling

Ferdig Ferdig Tilskudd inntil kr 70.000,-. FE

Kirsten Berit Hætta
Guttorm inhabil
(svigersøster) f ratrådte
behandlingen. Tilsagnet er
registrert i
www.regionalforvaltning.no

19/622

018
Primærnæringsfond 2019 -
kompetanseheving - Per
A. Holm og Silje V. Holm

Ferdig Ferdig Søknad om støtte til deltagelse på FRAM Agro i Tromsø 2019 og 2020 avslås. MSH 19/60326



017
Primærnæringsfond 2019 -
kjøp av melkekvote -
Harald Persen

Ferdig Ferdig Søknaden innvilges ved kjøp av melkekvote med kr. 2,50 pr. liter og et maks beløp på kr. 15 000,- MSH Vedtak sendet 29.3.2019 19/635

016
Primærnæringsfond 2019 -
Kjøp av melkekvote - Mari
Trosten

Ferdig Ferdig Søknaden innvilges ved kjøp av melkekvote med kr. 2,50 pr. liter og et maks beløp på kr. 15 000,- MSH Vedtak sendt 29.3.2019 19/633

015 Primærnæringsfond 2019 -
Kjøp av gård - Trine Jelti Ferdig Ferdig Det ble bevilget et tilskudd på 150 000 til kjøp av gård. MSH

Jon Øystein Jelti inhabil
(far til søker), og fratrådte
behandlingen.

19/634

014 Primærnæringsfond 2019 -
nydyrking - Leif  Erik Varsi Ferdig Ikke

startet Tilskudd innvilget med kr 2 000,- per dekar, tilsvarende kr 98 000,-. TN 18/1690

013
Primærnæringsfond 2019 -
tilleggsnæring Inn på tunet
- Fred Johnsen

Ferdig Ikke
startet Søknad om investering i naturtro utstillingsdyr av plast og konkurranseutstyr til reinskinn-aking ble avslått. TN 19/615

012
Primærnæringsfond 2019 -
nydyrking - Even Berg og
Laila Johannessen

Ferdig Ferdig Tilskudd ble innvilget med kr 25 600,- tilsvarende kr 800,- pr dekar MSH 18/2250

011
Primærnæringsfond 2019 -
kjøp av gård - Jenny May
og Ken-Roger Wickstrøm

Ferdig Ikke
startet Det ble bevilget tilskudd på 150 000 til kjøp av gård og 50 000 til kjøp av buskap. TN 19/378

010 Godkjenning av protokoll
f ra 23.01.2019 Ferdig Ferdig Protokollen ble godkjent. FG

009 Godkjenning av saksliste Ferdig Ferdig Sakslista ble godkjent. Sak 15 behandles først. FG
008 Godkjenning av innkalliing Ferdig Ferdig Innkallinga ble godkjent FG

007 Skuterløype 2B Lákšjohka
- Gárppejohguolbba Ferdig Ferdig Løype 2B åpnes når reinen er ute av området, etter dialog med RB 09. Den kan stenges på kort varsel om det er nødvendig av hensyn til distriktet. LS 16/740

006
Høring - tekniske
endringer i
Finnmarksloven

Ferdig Ferdig Videresendes KST u/realitetsbehandling. Vedlgt innspill f ra HUN. SOH Til KST 14.02.19 18/2653

005-
rdm

Fellesmøte med HUN og
Disp.utvalget om
barmarksdisper avhold før
HUN-møte 23.01

Ferdig Ferdig EE
Administrasjonen ved
undertegnede har ikke
deltatt i arbeid med denne
saken.

005-01
Rapporter oppfølging av
politiske vedtak - HUN
2018

Ferdig Ferdig til orientering FG 10/1905

005 Referatsaker/Orienteringer
HUN 230119 Ferdig Ferdig Ingen orienteringer. FG 16/357

004
Målsettinger for
elgforvaltningen i Tana
kommune i perioden 2019
-2022

Ferdig Ferdig Som rådm. innstilling, +tillegg: Kvote 220 dyr i 2019, 3 dyr i hvert felt i 2019 = 153 dyr, 67 tilleggsdyr EE
Utvalget tillot
Elgjegerforeningen å holde
innlegg før behandlingen.

14/1879

003 Godkjenning av protokoll
f ra 28.11.2018 Ferdig Ferdig Godkjent. FG

002 Godkjenning av saksliste Ferdig Ferdig Godkjent med to tilleggsaker, 6 og 7/2019. FG
001 Godkjenning av innkalliing Ferdig Ferdig Godkjent. FG

Saksnr Sakstekst Status
pol.

Status
adm. Vedtakets hovedpunkter Saksbehandler Saksbehandlers

kommentar Referanse
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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 

 
Birkestrand bygdelag v/ Solfrid Jessen 
Austertanaveien 3339 
9845 TANA 
 
 

 

 
 
 

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
 2019/1412 Erlend Eide, tlf.: +4746400200 26.08.2019 

 

Elveforbygning på Birkestrand - svar 

Viser til brev av 22. Mai d.å.  

Det refereres til eroderingen av private eiendommer mot Tanamunningen på Birkestrand.  

Det spørres om Tana kommune har tenkt å sette i gang elveforebygging fra gamle fergeleie til og 
ned til grenseområdet for naturreservatet. 

Tana kommune vedtok i kommunestyret i Tana 22/6-2011 (sak 55/2011) å bevilge kr. 100.000,- 
til utvidelse av eksisterende elveforbygning i Birkestrand-området (ved Fagernes). Beløpet 
forutsatte å dekke distriktsandelen på 20 % til erosjonssikring i området. (Ved høyere kostnad 
ville kommunen behandle ny sak for inndekning). Med bakgrunn i det søkte kommunen i brev av 
28.6.2011 om økonomisk tilskudd og bistand fra NVE til planlegging og gjennomføring av 
sikringstiltak på strekningen. Det ble purret på svar 29.5.2012. 

I brev av 15.06.12 ble det gitt avslag på søknaden: 

Begrunnelse for avslaget 

“NVEs midler til sikringstiltak i og langs vassdrag er gitt i årlige bevilgninger i 
statsbudsjettets kap. 1820, post 22. Midlene dekker ikke alle de behov for tiltak som blir 
meldt. NVE må derfor prioritere de tiltakene som har høyest samfunnsmessig nytte i 
forhold til kostnadene. Vi legger dessuten stor vekt på hensynet til vassdragsmiljøet. 

Utløpet av Tana er en elvestrekning som er lite påvirket av inngrep, og der det er 
verneinteresser knyttet til. Sikringstiltak i dette området vil være uheldig for 
verneverdiene, og nytten av tiltaket forsvarer etter vår mening ikke kostnadene sammen 
med de miljømessige ulempene.” 

Fra DNs faktark om Tanamunningen : 

"Tanamunningen er vernet for å ta vare på et stort og særpreget deltaområde med 
internasjonal betydning som raste- og oppholdsområde for våtmarksfugl. Her finnes 
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Nord-Norges største sammenhengende strandenger og en interessant 
elvestrandvegetasjon. Området ble fredet ved kongelig resolusjon av 20. september 1991. 

Under hver flom transporterer Tanaelva store mengder løsmasser som avsettes i 
sandbanker ned mot munningen. Nederst mot Tanafiorden er det bygd opp et stort delta. 
Elvas arbeid skaper endringer i sideløp og sandbanker fra år til år. Elveløpet og 
sandbankene er derfor i stadige forandringer. Tanamunningen er det største dehaområdet 
i landet som ikke er påvirket av større inngrep, og det mest dynamiske av slike system i 
Norge". 

Slik vi vurderer denne saken har det ikke framkommet nye momenter som gjør at vi 
forandre vårt tidligere vedtak av 21.8.2000 og som ble opprettholdt av OEDs brev av 
17.4.2001.» 

Det opplyses i brevet at kostnaden for sikringsanlegget er anslått til å ligge mellom 3 000 000 og 
3 500 000 kroner. Brevet beskriver at det er landbruksområder innenfor den ca 50-60 meter brede 
"buffersonen" mellom elva og dyrka mark, og ca 350 meter fra elva og inn til nærmeste bolig/driftsbygning. 
 
Videre opplyses det:  

«Eksisterende sikringsanlegg ved Birkestrand/Skugge ble bygget i perioden 1933-1965 
over en strekning på ca 2400 meter. Tana kommune og bygdelaget i Birkestrand har 
gjennom flere år ønsket å forlenge sikringsanlegget videre nedover Tanaelva. Det har 
vært fremmet flere søknader og befaringer gjennom de siste 20-30 årene. NVE ga i brev 
datert 21.8.2000 endelig avslag på søknaden om vedlikehold av eksisterende 
sikringsanlegg samt forlengelse av dette. I brev datert 19.9.2000 anket grunneier Åge 
Eriksen NVEs vedtak inn for Olje- og energidepartementet (OED). OED opprettholdt 
NVEs vedtak og avslo i brev datert 17.4.2001 søknaden om videre erosjonssikring mot 
Fagernes.  

Skadene på eksisterende sikringsanlegg videreutviklet seg i perioden etter at endelig 
avslag på vedlikehold ble gitt i 2001. Skadene ble etter hvert så omfattende at stein fra 
sikringsanlegget stedvis ble liggende som steinranker ute i elva. Dette var uheldig for 
vassdragsmiljøet og ferdsel samt fiske. NVE prioriterte med utgangspunkt i dette 
vedlikehold av de mest skadde delstrekningene på anlegget samt fjerning av stein som var 
havnet langt ute i elva. Det ble i overensstemmelse med tidligere vedtak ikke prioritert å 
utvide/forlenge sikringsanlegget. Vedlikeholdsanlegget ble gjennomført i 2008.» 

Tana kommune påklaget NVEs avslag inn til Olje- og energidepartementet (OED) i brev av 
26.06.2012 (2011/1889). Tana kommune gir følgende begrunnelse:  

«Det er uomtvistet at det foregår en betydelig erosjon på østsiden av Tanaelva i 
munningsområdet. Kommunen anser omfanget som en trussel for befolkningens 
muligheter til næringsutøvelse innen landbruk og laksefiske. Med en midlere 
erosjonshastighet på ca 5 meter i året (dokumentert av Laksebreveiere i Tanavassdraget 
A/L) vil det ikke gå mange år før ”buffersonen” mot landbruksområdene er borte. 
 
Tana kommune er ikke enig i NVEs utsagn om at sikringstiltak vil være uheldig for 
verneverdiene og at nytten av tiltaket ikke forsvarer kostnadene sammen med de 
miljømessige ulempene. Vi mener at det må iverksettes tiltak nå før skogsbeltet mot elva 
som det er et mål å bevare, eroderes bort. Ved å iverksette tiltak nå vil viktig 
landbruksareal bli beskyttet mot fremtidig erosjon. 
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Den langsiktige miljømessige gevinsten forsvarer kostnadene som tiltaket medfører.» 

I brev av 25. nov. 2013 opprettholder OED NVEs vedtak. ”Departementet deler NVE sin 
vurdering om at de verdier som sikres gjennom de foreslåtte tiltakene ikke har høy nok nytte sett 
i forhold til kostnadene til at de kan bli prioritert.” Departementet viser også til deres brev av 
17.04.2001 der det ble “lagt vekt på å unngå inngrep langs strekninger i vernede vassdrag når 
ikke store materielle verdier er utsatt for skade.” 

Kommunens søknad om økonomisk tilskudd og bistand fra NVE til planlegging og 
gjennomføring av sikringstiltak i Birkestrand-området er med OEDs opprettholdelse av 
NVEs avslag endelig avgjort.  

Saken er avgjort på høyeste nivå av Olje og energidepartementet. For å få omgjort dette vedtaket, 
så må det jobbes politisk med statsråd og eventuelt regjering. 

 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Frank Martin Ingilæ 
Avdelingsleder 

 
 
 
Erlend Eide 
Miljøkonsulent 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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