
 

Deanu gielda - Tana kommune 
 

Møteinnkalling 

 
Utvalg: Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 
Møtested: Møterom 1, Tana rådhus 
Dato: 27.11.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
Det innkalles med dette til møte i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget onsdag 27.11.2019 
kl. 10:00. 
 
Vedlagt oversendes saksliste med innkomne søknader. 
Saker som er unntatt offentlighet deles ut på møtet sammen med evt. tilleggssaker. 
 
NB! PS 613/2019 Referatsaker/orienteringer ettersendes. 
 
 
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 garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 
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Saksliste til møtet i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 27.11.2019: 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

PS 539/2019 Godkjenning av innkalling   
PS 540/2019 Godkjenning av saksliste   
PS 541/2019 Godkjenning av protokoll fra forrige møte den 

11.09.2019 
  

PS 542/2019 Torild Johansen Tueeng og Lena Johansen - Søknad 
om dispensasjon fra forskrift om fiske etter 
innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark 

 2019/2243 

PS 543/2019 Marit og Bjarne Johansen - Søknad om dispensasjon 
fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. 
i Finnmark - Sesongen 2020 

 2019/2359 

PS 544/2019 Nils Ove Andersen - Søknad om dispensasjon fra 
forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i 
Finnmark - Sesongen 2020 

 2019/2499 

PS 545/2019 Seppo, Jorunn, Tom og Sten Sottinen - Søknad om 
dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk 
med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2020 

 2019/2571 

PS 546/2019 Reidar Pettersen - Søknad om dispensasjon fra 
forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i 
Finnmark - Sesongen 2020 

 2019/2544 

PS 547/2019 Per Gunnar, Per Eirik og Trine Guttorm - Søknad om 
dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk 
med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2020 

 2019/2532 

PS 548/2019 Sofie og Pål Jøran Guttorm - Søknad om dispensasjon 
fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. 
i Finnmark - Sesongen 2020 

 2019/2530 

PS 549/2019 Finn-Are og Jan Arne Varsi - Søknad om dispensasjon 
fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. 
i Finnmark - Sesongen 2020 

 2019/2526 

PS 550/2019 Steinar Pedersen - Søknad om dispensasjon fra 
forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i 
Finnmark - Sesongen 2019 

 2019/2612 

PS 551/2019 Rikke, Kim Håvard, Trude, Ingvild, Erlend Aslaksen 
og Marja Heikkinen - Søknad om dispensasjon fra 
forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i 
Finnmark - Sesongen 2020 

 2019/2617 

PS 552/2019 Ansgar, Arve Aslaksen og Benny Bakken - Søknad 
om dispensasjon fra forskrift om fiske etter 
innlandsfisk med garn m.m i Finnmark - Sesongen 
2020 

 2019/2618 
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PS 553/2019 Arvid og Torgeir Varsi - Søknad om dispensasjon fra 
forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i 
Finnmark - Sesongen 2020 

2019/2683 

PS 554/2019 Marit Anna Hildonen - Søknad om dispensasjon fra 
forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i 
Finnmark - Sesongen 2020 

 2019/2692 

PS 555/2019 Hartvik Hansen - Søknad om dispensasjon fra forskrift 
om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark 
- Sesongen 2020 

 2019/2693 

PS 556/2019 Ragnar og Roy Ivar Aslaksen - Søknad om 
dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk 
med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2020 

 2019/2590 

PS 557/2019 Marit Johansen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med garnfiske under isen - 
vinter 2019-2020 

 2019/2357 

PS 558/2019 Bjarne Johansen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med garnfiske under isen - 
vinter 2019-2020 

 2019/2358 

PS 559/2019 Nils Ove Andersen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med 
utmarksnæring/garnfiske under isen og snarefangst - 
Vinter 2020 

 2019/2498 

PS 560/2019 Seppo, Jorunn, Tom og Sten Sottinen - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med utmarksnæring/garnfiske under isen m.m.  - 
Vinter 2019-2020 

 2019/2572 

PS 561/2019 Reidar Pettersen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med garnfiske under isen - 
Vinter 2020 

 2019/2543 

PS 562/2019 Per Gunnar, Per Eirik og Trine Guttorm - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med garnfiske under isen - Vinter 2020 

 2019/2529 

PS 563/2019 Sofie og Pål Jøran Guttorm - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med garnfiske 
under isen - Vinter 2020 

 2019/2531 

PS 564/2019 Finn-Are og Jan Arne Varsi - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med garnfiske 
under isen - Vinter 2020 

X 2019/2525 

PS 565/2019 Steinar Pedersen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med garnfiske under isen, 
samt tilsyn og vedlikehold av gamme - Vinter 2019-
2023 

 2019/2613 

PS 566/2019 Arvid og Torgeir Varsi - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med garnfiske under 
isen - Vinter 2019-2020 

 2019/2632 
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PS 567/2019 Hartvik Hansen og Marit Hildonen - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med utmarksnæring - Vinter 2020 

2019/2725 

PS 568/2019 Ragnar og Roy Ivar Aslaksen - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med garnfiske under isen - Vinter 2020 

 2019/2589 

PS 569/2019 Bjørnar Moen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold 
av hytte - Vinter 2019-2024 

 2019/245 

PS 570/2019 Sonja Lydia Pedersen - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme - vinter 2019-2024 

 2019/895 

PS 571/2019 Leif Henrik Halvari - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme - vinter 2019-2024 

 2019/896 

PS 572/2019 Jarle, May Brith og Morten Tobiassen - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med tilsyn og vedlikehold av hytte - Vinter 2019-2024 

 2019/1262 

PS 573/2019 Tor Johan Stensvik - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme - Vinter 2020-2023 

 2019/2390 

PS 574/2019 Arthur Masternes - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme - vinter 2020-2024 

 2014/2603 

PS 575/2019 Aage A. Guttormsen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av 
gamme - Vinter 2019-2025 

 2019/2474 

PS 576/2019 Jørn Are Guttormsen - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av 
gamme - Vinter 2020-2025 

 2019/2475 

PS 577/2019 Mattis Bavda Pettersen - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med transport av 
utstyr og bagasje til hytte - Vinter 2020-2024 

 2019/2533 

PS 578/2019 Inge Ottar, Steffen Sætrevik og Sebastian Dahlweg - 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
forbindelse med tilsyn og vedlikehold av hytte - 
Vinter 2019-2020 

 2019/2484 

PS 579/2019 Heidi Merete og Jan Wilsgård - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med tilsyn og vedlikehold av gamme - Vinter 2019-
2024 

 2019/23 

PS 580/2019 Thor-Håkon Dallavara - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med transport av 
utstyr og bagasje til hytte, samt henting av vann - 
Vinter 2019-2024 

 2019/2579 
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PS 581/2019 Leibos utmarkslag v/Arthur Masternes - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med utsetting/røkting av ruser - Vinter 2020-2024 

2019/2565 

PS 582/2019 Reidar Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med snarefangst - vinter 
2019-2020 

 2019/2614 

PS 583/2019 Leif Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med snarefangst - Vinter 
2019-2020 

 2019/2583 

PS 584/2019 Ståle Utsi Pettersen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med transport fra hytte 
og til åpen snøskuterløype - Vinter 2020 - 2022 

 2019/2380 

PS 585/2019 Simen Utsi Pettersen - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med transport fra 
hytte og til åpen snøskuterløype - Vinter 2020 - 2022 

 2019/2381 

PS 586/2019 Pat Simonsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med transport fra hytte og 
til åpen snøskuterløype - vinter 2020 

 2019/2444 

PS 587/2019 Odd Simonsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med transport fra hytte og 
til åpen snøskuterløype - vinter 2020 

 2019/2445 

PS 588/2019 Jørn Tore Pettersen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med transport fra hytte 
og til åpen snøskuterløype - Vinter 2020-2025 

 2019/2560 

PS 589/2019 Tor Eino Lukkari - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med transport fra hytte 
og til åpen snøskuterløype - Vinter 2020-2025 

 2019/2561 

PS 590/2019 Anders Pettersen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med transport fra hytte og 
til åpen snøskuterløype - Vinter 2020-2025 

 2019/2562 

PS 591/2019 Heikki Pettersen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med transport fra hytte og 
til åpen snøskuterløype - Vinter 2020-2025 

 2019/2563 

PS 592/2019 Nana Soini - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med transport fra hytte og 
til åpen snøskuterløype - Vinter 2020-2025 

 2019/2564 

PS 593/2019 Per Evald Walle - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med transport fra egen 
bolig til åpen snøskuterløype - Vinter 2019-2020 

 2019/2505 

PS 594/2019 Reidar Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av 
havarert gumpi - Vinter 2019 

 2019/2514 

PS 595/2019 Levajok fjellstue v-Bernt Olsen - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med tråkking av skispor - Vinter 2019-2020 

 2019/275 
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PS 596/2019 Tana Toms jakt og fisketurer v/Tom Hardy - Søknad 
om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med turisme - vinter 2019-2020 

2019/2471 

PS 597/2019 Tana husky v/Dag Broch - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med turisme - 
Vinter 2019-2020 

 2019/2596 

PS 598/2019 N70 Trekkhundklubb v/Mikal Lanes - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med hundeløpet Bergebyløpet - vinter 2019-2020 

 2019/2440 

PS 599/2019 Kari Thomassen m/fl - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med tråkking av 
hundeløype til undervisningsformål - Vinter 2019-
2020 

 2019/2574 

PS 600/2019 Laksefiske og utmarksturisme Tana/Porsanger 
v/Torgrim Olsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med turisme - Vinter 2020-
2025 

 2019/2633 

PS 601/2019 Jan Magnar Henriksen - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel - Vinter 2019 

 2019/884 

PS 602/2019 May og Tor-Arne Vagelid - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av 
utstyr og bagasje - Vinter 2020-2024 

X 2019/1997 

PS 603/2019 Torbjørn Simonsen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel - vinter 2020 

X 2019/2446 

PS 604/2019 Kåre Nordli - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel - Vinter 2020 - 2023 

X 2019/2582 

PS 605/2019 John Vuolab - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og 
bagasje - Vinter 2020 - 2025 

X 2019/2597 

PS 606/2019 Øysten Dervola - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og 
bagasje - Vinter 2020 - 2024 

X 2019/2700 

PS 607/2019 Hans Ole Mudenias rovviltlag - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med transport av åte/fangstbu - vintrene 2019-2024 

 2019/2627 

PS 608/2019 Hans Ole Mudenias rovviltlag - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med mating av jerveåteplass - barmark 2019-2024 

 2019/2626 

PS 609/2019 Hans Ole Mudenia m/fl - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med jervejakt - 
vintrene 2019-2024 

 2019/2625 

PS 610/2019 Alleknjarg bygdelag v/leder Jorunn Sottinen - Søknad 
om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med tråkking av skispor - vintrene 2019-2020 

 2019/2630 
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PS 611/2019 

 
Alleknjarg bygdelag v/leder Jorunn Sottinen - Søknad 
om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med vedlikehold av barmarksløyper - vintrene 2019-
2020 

 
2019/2629 

PS 612/2019 Seppo og Sten Runar Sottinen - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med leting etter hagle - vintrene 2019-2020 

 2019/2628 

PS 613/2019 Referatsaker/Orienteringer   
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Tilleggssaksliste til møtet i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 27.11.2019: 
 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

 
PS 613/2019 Referatsaker/orienteringer 
RS 82/2019 Fylkesmannen – Hanadalen NR – Tillatelse til bruk av      2019/2210 
  ATV for uttransport av felt elg – NJFF Finnmark  
RS 83/2019 Ronald Helanders jaktlag – Søknad om dispensasjon      2019/2227 
   fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt -     
  Barmark 2019  
RS 84/2019 Jon Erland Baltos jaktlag – Søknad om dispensasjon      2019/2237 
  fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt –  
  Barmark 2019  
RS 85/2019 Jorunn Alice Sottinen – Søknad om dispensasjon   X      2019/2244 
  fra lov om motorferdsel i forbindelse med leting      
  etter hagle – Barmark 2019  
RS 86/2019 Morten Bliens jaktlag – Ny behandling – Søknad       2019/1958 
  om dispensasjon fra lov om motorferdsel i       
  forbindelse med elgjakt – Barmark 2019  
RS 87/2019 Tana naturopplevelser v/Grete Reitan Erlandsen -       2019/2261 
  Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel     
  i forbindelse med turisme – Barmark 2019  
RS 88/2019 Eirik Johansens jaktlaga – Søknad om dispensasjon       2019/1955 
  fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt -      
  Barmark 2019 – Ny behandling  
RS 89/2019 Stefan Skjåviks jaktlag – Søknad om dispensasjon        2019/2247 
  fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt -      
  Barmark 2019  
RS 90/2019 Magne Nilsen – Søknad om dispensasjon fra lov om X     2019/2248 
  motorferdsel - Barmark 2019  
RS 91/2019 Albert Vekves jaktlag – Søknad om dispensasjon       2019/2409 
  fra lov om motorferdsel i forbindelse med       
  elgjakt – Barmark 2019 – Ny behandling  
RS 92/2019 Kurt Sauas jaktlag – Søknad om dispensasjon fra       2019/2141 
  lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt -      
  Barmark 2019 – Ny behandling  
RS 93/2019 Tana husky v/Dag Broch – Hastebehandling -        2019/2596 
  Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel     
  i forbindelse med turisme/hundekjøring -       
  Vinter 2019/2020  
PS 614/2019 Tordis Masternes – Søknad om dispensasjon fra lov      2019/2539 
  om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av     
  gamme – Vinter 2020-2024  
PS 615/2019 Odd Erik Solbakk – Søknad om dispensasjon fra        2019/2737 
  forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m.     
  i Finnmark - Vinter 2020  
PS 616/2019 Odd Erik Solbakk – Søknad om dispensasjon fra lov      2019/2738 
  om motorferdsel i forbindelse med garnfiske under     
  isen – Vinter 2019-2020  
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PS 617/2019 Hjalmar Hansen – Søknad om dispensasjon fra        2019/2731 
  forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i     
  Finnmark – Vinter 2020  
PS 618/2019 Hjalmar Hansen – Søknad om dispensasjon fra lov       2019/2730 
  om motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring/     
  garnfiske under isen – Vinter 2019-2020  
PS 619/2019 Ansgar, Arve Aslaksen og Benny Bakken – Søknad       2019/2742 
  om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse    
  med garnfiske under isen – Vinter 2020  
PS 620/2019 Rikke, Kim Håvard, Trude, Ingvils, Erlend                    2019/2743 
  Aslaksen og Marja Heikkinen – Søknad om      
  dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse      
  med garnfiske under isen – Vinter 2020  
PS 621/2019 Kurt Erling Lilleeng – Søknad om dispensasjon fra       2019/2750 
  lov om motorferdsel i forbindelse med transport fra     
  hytte til åpen snøskuterløype – Vinter 2020-2025  
PS 622/2019 Møteplan 2020 – Dispensasjonsutvalget        2019/2758 
PS 623/2019 Celine Midtgård Lilleeng – Søknad om dispensasjon      2019/2752 
  fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport     
  fra hytte og til åpen snøskuterløype – Vinter 2020-2025 
PS 624/2019 Hugo Hansen – Søknad om dispensasjon fra lov om       2019/2759 
  motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold    
  av familiehytte – Vinter 2019-2024  
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PS 539/2019 Godkjenning av innkalling

PS 540/2019 Godkjenning av saksliste

PS 541/2019 Godkjenning av protokoll fra forrige møte den 11.09.2019
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% Deanu gielda -Tana kommune % MOTTA

Utviklingsavdelingen 1 8  SEPT 2019

=» & bid—5
SØKNAD  OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM FISKE
ETTER INNLANDSFISK MED GARN M.M I FINNMARK

Navn på søkeren: ”lat?/Ap flflfl/i BIE/V  '  Ø  All/fl gfl/M/JEA/

Adresse: 73M I .Dl’ V .  [; {5' ”"/VH

Tlf:  9  få 57 ?

A. Søknaden gjelder utvisning for fiske med:

garn D  not [:l ruser D  teiner

B. Søknaden gjelder dispensasjon fra (kan sette flere kryss):

D Forbudet mot gamfiske under isen fra 1. januar til isløsning
(i gambegrensnings- og gamforbudsområder)

El Bestemmelsene om maks. maskevidde på 29 mm (22 omf)

IX] Annet.Vennligst  spesifiser: 5/? 'j’ E/V 'E/V

C. Formålet med fisket (sett Qt kryss):

El 1.  Undervisnin  sfonnål. En nærmere beskrivelse av tiltaket må vedlegges.

D 2. Prøvefiske. En nærmere beskrivelse av tiltaket må vedlegges.

3.  U  nnin  sfiske. Rapport  med  resultater  fra prøvefiske må vedlegges.

[l 4. Utmarksnærin (andre særlige tilfeller). Ett av følgende vedlegg må

følge søknaden:

D Siste års næringsoppgave eller
Utskrift av siste års likningsoppgave og attest fra Skatteetaten på at

post  2.7.9 omfatter utmarksinntekter.
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D 5. Andre særli e tilfeller utenom utmarksnæring. Vennligst spesifiser:

0 0 c

P '
7 ;) 0

af  77/v/Vz/V/flf frø/t" /  271/ Uff,? ,” ”EVA/7:—
mwv d6 Ål./rav L7 Davo/r ”7/9557? 4; Mia

MA z K  , 75577 ”% 2 °  ”gm/v

4. Søknaden gjelder:

o
A. Navn på vann:  7 / ?Å/EW/VÅ/  7' 2 fl/Å/VA/

Tidsrom (dato): 'Åå' til 3 %» — 2.4 Antall garndøgn: max—ÅL—

Maskevidde:  Z  [Z /  n7m '  ZZ MM

B. Navn på vann:  '  /V/V  .  Li,/4

. ,  ,., . 3  y
TldSI‘OIIl (dato): Å) til ID,/2,4 Antall gamdøgn: MÅL

Maskevidde: ZC/  /  MM  '  ZZ MM

C. Navn på vann: '  '  £  '  A/Å/

» :
Tidsrom (dato): /5' til 3% 7247’ Antall garndøgn: Q) dg .3 Q

Maskevidde:  Z  c]  /  MM  ’  ZZ mm

Dato: /7 9  7

Søkerens unders 'ft

Søknaden sendes:

Post:  Tana  kommune, Rådhusveien 3, 9845 Tana

Fax:  78925309

Epost:  postmottak@tana.kommunc.no
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Torild Johansen Tueeng

Tanafjordveien 2419

9845 Tana den, 14.09.19

TANA KOMMUNE

DISPENSASJONSUTVALGET
RÅDHUSVEIEN 24

9845 TANA

SØKNAD  OM  DISPENSASJON  TIL  Å FISKE  MED  INNTIL 3 GARN I B.IØRNEVANN, BANNEGALLA  OG

BUKSEVANN

Jeg søker  herved  om tillatelse til å fiske med garn  i  1. og 2. Bjørnevann, Bannegallavannet og

Buksevann sommerstid og høst med inntil  3  garn i hvert vann.

Det vil ikke bli fisket med 3 garn samtidig i alle vannene og garnfisket vil være begrenset av antall

turer man har opp til vannene. Antakelig mellom 1-10 turer i året.

I tillegg til meg ønsker også min søster Lena å få benytte samme tillatelsen.

Kart over omsøkte vann følger og vannene er merket med rødt.

Vennlig hi en

/

Torild Johansen ueeng

/

Epost” tgrjkld'ä uegggfl) Digrpost: toriidhclene ,lohansentueengaålDN Mobil: 5'1 SC: 5—1 7—1
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$ MOTTATT
a. .  .; Deanu gielda  -  Tana kommune

H: Utviklingsavdelingen U  3 OKT 2019

SØKNAD  OM  DISPENSASJON  FRA  FORSKRIFT  OM  FISKE

ETTER INNLANDSFISK  MED  GARN  M.M I  F  IN ARK

N  avn på  søkeren: M/ M W

Adresse: 40a)»

Tlf: 909 22  C7914

A. Søknaden  gjelder  utvisning for  fiske med:

D  garn El not El ruser El teiner

B. Søknaden gjelder dispensasjon fra (kan  sette Here  kryss):

E] Forbudet mot garnfiske under isen fra 1. januar til isløsning
(i gambegrensnings— og gamforbudsområder)

D Bestemmelsene om maks. maskevidde på 29 mm (22 omt)

[:1 Annet. Vennligst spesifiser:

C. Formålet med  fisket (sett  9Q kryss):

1. Undervisnin sformål. En nærmere beskrivelse av tiltaket må vedlegges.

III 2. Prøveflske. En nærmere beskrivelse av tiltaket må vedlegges.

m— 3. Utt  nnin  sfiske. Rapport med resultater fra prøveflske må vedlegges.

El 4. Utmarksnærin (andre særlige tilfeller). Ett av følgende vedlegg må
følge søknaden:

[l Siste års næringsoppgave  eller
Utskrift av siste års likningsoppgave og attest fra Skatteetaten på at

post  2.7.9  omfatter utmarksinntekter.

16
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ø

M 5. Andre særli e tilfeller utenom utmarksnærnägst spesifiser:

Vi Jmc .

M bm fra .— 3  J)—

M4300 ]  36%— OØL W/ 63V (  måls;

4.  Søknaden gjelder: !

;—

A. Navn på vann:

Tidsrom (dato):  Ø 92022 til %; lå Antall garndøgn: 20

Maskevidde:  l  q  /  å  .2, Ovm

B. Navn på vann: \X

Tidsrom (dato): li'Qa/Ytil 15:10:20 Antall garndøgn: p20

Maskevidde: * /  &, Mk”

C. Navn på vann:

Tidsrom (dato): til Antall garndøgn:

Maskevidde: /
 

Dato: l/O‘QOIq

Makk )YAAQLMW

Søke n underskri

Søknaden sendes:

Post: Tana kommune, Rådhusveien 3, 9845 Tana

Fax: 78925309

Epost: postmottak@tana.kommune.no

17



Deanu gielda  -  Tana kommune
Utviklingsavdelingen

eMTTATT

24 OKT2019

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM FISKE
ETTER INNLANDSFISK MED GARN M.M I FINNMARK

Navn pa sokeren: WI, y AN t $p
Adresse: lt#1Bj # ,A31

TI: ]0k53 04/

A. Søknaden gjelder utvisning for fiske med:

] gamn L not [] ruser Dteiner

B. Søknaden gjelder dispensasjon fra (kan sette flere kryss):

lg) Forbudet mot garnfiske under isen fra 1. januar til isløsning
(i gambegrensnings- og gamforbudsområder)

Bestemmelsene om maks. maskevidde på 29 mm (22 omf)

  Annet. Vennligst spesifiser:

C. Formålet med fisket (sett ett kryss):

1. Undervisnin sformål. En nærmere beskrivelse av tiltaket må vedlegges.

  2. Prøvefiske. En nærmere beskrivelse av tiltaket må vedlegges.

3. Ut nnin sfiske. Rapport med resultater fra prøvefiske må vedlegges.

4. Utmarksnærin (andre særlige tilfeller). Ett av følgende vedlegg må
følge søknaden:

Siste års næringsoppgave eller
  Utskrift av siste års likningsoppgave og attest fra Skatteetaten på at

post 2.7.9 omfatter utmarksinntekter.

18



s. Andre særli e tilfeller utenom utmarksnæring. Vennligst spesifiser:

4. Søknaden gjelder: ¢.
A. Navn på vann: f k A- L V tJ Jl V Il I

Tidsrom (dato): 9Io1 2 '  a1 H52t

Maskevidde: £-CjI Z.L

Antall garndøgn:  _)_/ _

B. Navn på vann:

Tidsrom (dato): Of d I 1/ til tJ'i t') 2t1 Antall garndøgn: _3_; _

Maskevidde: ? / / 2 1---

C. Navn på vann:

Tidsrom (dato): til _

Maskevidde: / _

Antall garndøgn: _

Dato: 2 1 I I

» i,
Sokerens underskrift

Søknaden sendes:
Post: Tana kommune, Radhusveien 3, 9845 Tana
Fax: 78925309
Epost: postmottak@tana.kommune.no

19



Deann gielda  -  Tana kommune
Utviklingsavdelingen

eMOTTArT

06 NOV 2019 •. ·.·· )

'
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM FISKE
ETTER INNLANDSFISK MED GARN M.M I FINNMARK

Navn på søkeren:

Adresse:

TI: 28

A. Søknaden gjelder utvisning for fiske med:

[  garn D not [ ruser Dteiner

B. Søknaden gjelder dispensasjon fra (kan sette flere kryss):

Forbudet mot garnfiske under isen fra 1. januar til isløsning
(i gambegrensnings- og gamforbudsområder)

)(I Bestemmelsene om maks. maskevidde på 29 mm (22 omf)

  Annet. Vennligst spesifiser:

C. Formålet med fisket (sett ett kryss):

1. Undervisnin sformål. En nærmere beskrivelse av tiltaket må vedlegges.

  2. Prøvefiske. En nærmere beskrivelse av tiltaket må vedlegges.

3. Ut nnin sfiske. Rapport med resultater fra prøvefiske må vedlegges.

p 4. Utmarksnærin (andre særlige tilfeller). Ett av følgende vedlegg må
følge søknaden:

D Siste års næringsoppgave eller
  Utskrift av siste års likningsoppgave og attest fra Skatteetaten på at

post 2.7.9 omfatter utmarksinntekter.

20



R 5. Andre særli e tilfeller utenom utmarksnæring. Vennligst spesifiser:

4. Soknaden gjelder:

A. Navn på vann:

Tiusrom (aato): h il

Maskevidde: 2 / 22_

Antall garndøgn: _'/.......,0..__ __

B. Navn på vann: v \ '

y
Tidsrom (dato): t I til o Zo2o Antall garndogn: IO

Maskevidde: 0\ l_,7_,,7...___

C. Navn på vann:

• Tidsrom (dato): til

Maskevidde: /

Dato: . \

·.e>

Søkerens underskrift

Antall garndøgn: -----

Søknaden sendes:
Post: Tana kommune, Rådhusveien 3, 9845 Tana
Fax: 78925309
Epost: postmottak@tana.kommune.no

21



Deanu gielda - Tana kommune
Utviklingsavdelingen

, .

2y
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM FISKE
ETTER INNLANDSFISK MED GARN M.M I FINNMARK

Navn på søkeren: eiose 'rreRsFN

Adresse: DeANvseivu  ]435
r: 9 55l%0108

A. Søknaden gjelder utvisning for fiske med:

l garn D not [] ruser Dteiner

B. Søknaden gjelder dispensasjon fra (kan sette flere kryss):

!Sl Forbudet mot garnfiske under isen fra 1. januar til isløsning
(i gambegrensnings- og gamforbudsområder)

[] Bestemmelsene om maks. maskevidde på 29 mm (22 omf)

  Annet. Vennligst spesifiser:

C. Formålet med fisket (sett ett kryss):

1. Undervisnin sformål. En nærmere beskrivelse av tiltaket må vedlegges.

  2. Prøvefiske. En nærmere beskrivelse av tiltaket må vedlegges.

3. Ut nnin sfiske. Rapport med resultater fra prøvefiske må vedlegges.

  4. Utmarksnærin (andre særlige tilfeller). Ett av følgende vedlegg må
følge søknaden:

D Siste års næringsoppgave  eller

0 Utskrift av siste års likningsoppgave og attest fra Skatteetaten på at
post 2.7.9 omfatter utmarksinntekter.

22



5. Andre særli e tilfeller utenom utmarksnæring. Vennligst spesifiser:

'r-3',S e a e d
\ -G.IS<?

I r'

• •
4. Søknaden gjelder:

A. Navn på vann:
i ' .

l ' / '
.'l be av=

I

.
« ; ::

,  ' f.s is .'7.
(;2_50)

Tidsrom (dato): 1 /-12.,0 til !I/ 1-C

Maskevidde: 2i/ 1A.---

Antall garndøgn:  __ IC _

B. Navn på vann: {=L,,k:i ,,.., ;i v·v---t

Tidsrom (dato):

Maskevidde:

1/s lo til ---1;; i D Antall garndøgn: --! C_- _

c·1 . ,,
C. Navn på vann:  :::,<ca" v--u : v y"'  ·

I

Tidsrom (dato): 11j l t, til Lr/s 2c

Maskevidde: 29 / 1J---

,
Antall garndøgn: __ i_t. _

Dato: ' e
,,,, . .-M_- - .i,-v\•, ' '  __\ . -

)JJ'\..,{_\_/'>

Søkerens underskrift

Søknaden sendes:
Post: Tana kommune, Rådhusveien 3, 9845 Tana
Fax: 78925309
Epost: postmottak@tana.kommune.no

23



eorT
31 0T 209

(,\ ( sJc
SØKNAD OM DISPENSASONFRAFORSKRIFT OM PISKE
ETTER INNLANDSFISK MED GARNM.M I Jl'INNMARK

Navapi swkeren: ',

Adrease:

Tlf: 9, f

A. Seiden gjelder utvisuingfor ... med:

Iii gam D not D ruser Dteincr

B. Sokade gjelder dispesasjon fra (ba lllte Gen krya):

l Forbadetmotgnuniale undetfid fa f.j ti1ielonning
(i gunbegrensningv-og )

 Bestemmelsene om maks.maskeviddepl 29 mm (22 omf)

D Annet Vennligstspeaitlser:

C. Fondlet med fliket (NH ta lu'JII):

D 1. En nrmere beskrivelse av tiltaket md vedlegges.

[ 2. Prvelake.En beskrivelseav tiltaket ml vedlegges.

 3.

Iii 4. Plml'PDC'iD&(aodre smlige tilfeller). Ett av følgende vedleggml
r.lgesøknaden:

D

 
Sisters neringoppgave eller
Utlbift av litte ta
polt2.7.9 omMer

ogattestfa Sitteetten  pdat

24



 S.An utenomutmarksnæring. Vennligst spesifiser:

4. Søknadengjelder:

A. Navn pA vann:  {,  /'.

Tidsrom (dato): 'Z, - 2o_ til <; 20_ Antallgarndegn:1?

»

Maskevidde: 2he!

B. Navn på vann:

Tidsrom (dato): 'Z, -20_til , - 20  _ Antall garndogn:n
Maskevidde: __ I le o,.. I,

C. Navnpå vann:

Tidsrom (dato):  ' - zz_till- 2 Antall garndegn:

Maskevidde: 21 ..... I---

Dato: I\-\ _

Søkerens underskrift

Slfbadcn sendes:
Post: Tanakomrune, Ridhusveien3, 9345Tana
Fu: 7192S309
Epost: postmoUak@tana.kommune.no

25



- -------

•
Dean gielda - Tana kommune
Utviklingavdelingen

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM FISKE
ETIER MED GARN M.M I FINNMARK

Navapl sskeren: 5·

Adresse:

Tlf:

-

A. Sekaden gjelder utvising for 111baed:

Ii gam D not D ruser Jteiner

B. Soknaden gjelder dispensasjon fra (ba lette flere kryss):

d Forbudet.mqt.garnfiakeundeten fa lsjanar til islsning
(i gamnbegrensnings-og )

 Bestemmelsene om maks.maskevidde pl 29 mm (22 omf)

 Annet. Vennligstspesifiser:

C. Formllet medfliket (sett ettkryas):

D 1. En  nrmere beskrivelse av tiltaket mAvedlegges.

2. PrvefiakeEn namere beskrivelseav tiltaket mvedlegges.

f 3. Uttyigsfiuke. Rapport med resultster fra prvefiske mi vediegges.

 4. JJtmerbncrina(andre serlige tiifeller). Ett av følgendevedleggml
følge søkreden:

 
 

Sisteirs ncringsoppgaveeller
Utskriftavsiste lø
post 2.7.9 omfetter

ogattest fraSkatteetatenpl at

26



 ·s.

4. Søkudea gjelder:

A. Navnpå vann:

Tidsrom(dato): Ø-?..c _ til 3/f · c _ Anfall 18ffldøgn:_...._1 __

Maskevidde: 2¾, ...I __

BNa ..... ""1"l "l"'ift,., •. v pa vann: ·u r1

Tidsrom(dato): 1,* 'IQ__ til - .. ''Z,c, _ Antallgarndøgn: "'Jo

Maskevidde:Z-..
' ---

C. Navnpl vann:

Tidsrom(dato): ¼  · "lo_ til *' 'IQ__ Antallprndøgn: _Z t __

Maskevidde: 'IL,.,,./---

Dato:/-if

SøbldeaNIICla:
Poet: 'Ta koauuue,Rihusveien3, 9845Te
Fu: '1lt253W
Bpoat' .no

27



_ euorrr
13N0V2019

·)eann oil:, - Tnav? k rune
()

SKNAD OM DISPESASJON FRA FORSKRIFT OM FISK
ETTER INNLANDSFISK lVIED GARN M.M I FINNMARK

Adresse:

Nav pasokeren: Ste'ut {4e rt

&- 1448 ox 7

Tlf: Off" 2.,0 1-5"J4

A. Søknaden gjelder utvisning for fiske med:

B garn not L] ruser [lteiner

B. Søknaden gjelder dispensasjon fra (kan sette flere kryss):

til Forbudet mot garnfiske under isen fra 1. januar til isløsning
(i gambegrensnings- og gamforbudsområder)

•
D Bestemmelsene om maks. maskevidde på 29 mm (22 omf)

  Annet. Vennligst spesifiser:

C. Formålet med fisket (sett ett kryss):

1. Undervisnin sfonnål. En nærmere beskrivelse av tiltaket må vedlegges.')

  2. Prøvefiske. En nærmere beskrivelse av tiltaket må vedlegges.

D 3. U nningsfiske. Rapport med resultater fra prøvefiske må vedlegges.

D 4. Utmarksnærini! (andre saerlige tilfeller). Ett av følgende vedlegg må
følge søknaden:

Siste års næringsoppgave eller
  Utskrift av siste års likningsoppgave og attest fra Skatteetaten på ar

post 2. 7.9 omfatter utmarksinntekter.

28



!;), 5. _{,11du;_0icrliuc tilfcUcr utenorn utm,1rksna::ring. \',1rnligst spcsif'islT

i d s&jonel( wtrkl««it,_ fesgob<r s«sibe
let .

/ k{en disjole 4sewed<' \ du j.

4. Søknaden gjelder:

A. Navn på vann: G .skk Y'rl1/4 Bakt--1,/d-dt,

Tidsrom (dato): A.,Il, /'i_  til i /r. U,_,  _ Antall garndøgn: _I_S _

Maskevidde: Z2 / ctVHfvv"
.- .

8. Navn på vann: h a vrt

Tidsrom (dato):  i a,1'1 til /J:.'$. io  _ Antall garndogn: 0

Maskevidde: '- /

C. Navn på vann: V t, i1 'l I· iv Y't'

Tidsrom (dato): .1 12_ _icr til  i- f Zc

Maskevidde: ,z.--i.- / (ft,,yt)d'

Antall 2:arndø2:n: Z a.._, -----

Da to: {t. l. '1 {

2Gee«eca Keo«fWeae,
Søkerens underskrift

S,,knaden sendes:
Post: Tana kommune. Rc'1dhusYeie11 3, 98-+5 Tana
Fax: 78925309
[pose: posrmorrak@.tana.kommune.no

29
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Deanu gielda  -  Tana kommune
Utviklingsavdelingen • MO TT A TT

1 4 NOV 2019

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM FISKE
ETTER INNLANDSFISK MED GARN M.M I FINNMARK

Navn på søkeren: RJJæ " C,

- M
&g Abos _, -  E

Adresse: p q q Lt - Ta

Tlf: 938 ·2 - So 633

A. Søknaden gjelder utvisning for fiske med:

Klgar D not D ruser Llteiner

B. Søknaden gjeltler dispensasjon fra (kan sette flere kryss):

Forbudet mot garnfiske under isen fra 1. januar til isløsning
(i gambegrensnings- og gamforbudsområder)

[] Bestemmelsene om maks. maskevidde på 29 mm (22 omt)

  Annet. Vennligst spesifiser:

C. Formålet med fisket (sett ett kryss):

1. Undervisnin sformål. En nærmere beskrivelse av tiltaket må vedlegges.

  2. Prøvefiske. En nærmere beskrivelse av tiltaket må vedlegges.

3. U nnin sfiske. Rapport med resultater fra prøvefiske må vedlegges.

 4. Utmarksnæring (andre særlige tilfeller). Ett av følgende vedlegg må
følge søknaden:

Siste års næringsoppgave eller
 Utskrift av siste års likningsoppgave og attest fra Skatteetaten på at

post 2.7.9 omfatter utmarksinntekter.

31



 5. Andre særli e tilfeller utenom utmarksnæring. Vennligst spesifiser:

4. Søknaden gjelder:

A. Navn på vann: L

Tidsrom (dato): 1 / '1 til bJ5-)p)-o
#

«Oo
Antall garndogn:

Maskevidde: i9-'1 / A

B. Navn på vann: AJ• ,

Tidsrom (dato): _1-/_1 __ til f/5'-')Ø)ø Antall garndogn:

Maskevidde: 9--4 /  l

,  r ,.
I@3C. Navn på vann:

Tidsrom (dato): I II til 6ls-o Antall garndøgn:
•

Maskevidde: 38 I ')1)._

Lfo

Dato: I I t  - I

Sø erens underskrift
Va%, e, %,

Søknaden sendes:
Post: Tana kommune, Rådhusveien 3, 9845 Tana
Fax: 78925309
Epost: postmottak@tana.kommune.no

32
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Deanu gielda  -  Tana kommun
Utviklingsavdelingen

eMorr
1 4 NOV 2019

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM FISKE
ETTER INNLANDSFISK MED GARN M.M I FINNMARK

Navn på søkeren:

Adresse:

Tlf:

A. Søknaden gjelder utvisning for fiske med:

l garn D not

-

[] ruser D teiner

B. Søknaden gjelder dispensasjon fra (kan sette flere kryss):

R] Forbudet mot garnfiske under isen fra 1. januar til islosning
(i gambegrensnings- og gamforbudsområder)

[] Bestemmelsene om maks. maskevidde på 29 mm (22 omf)

  Annet. Vennligst spesifiser:

C. Formålet med fisket (sett ett kryss):

1. Undervisnin sformål. En nærmere beskrivelse av tiltaket må vedlegges.

  2. Prøvefiske. En nærmere beskrivelse av tiltaket må vedlegges.

D 3. U nnin sfiske. Rapport med resultater fra prøvefiske må vedlegges.

  4. Utmarksnæring (andre særlige tilfeller). Ett av følgende vedlegg må
følge søknaden:

D Siste års næringsoppgave eller
 Utskrift av siste års likningsoppgave og attest fra Skatteetaten på at

post 2.7.9 omfatter utmarksinntekter.

34



Gd 5. Andre særli e tilfeller utenom utmarksnæring. Vennligst spesifiser:

4. Søknaden gjelder:

A. Navn på vann: .A/ .. ,. '5

Tidsrom (dato): 1/1 til sf  -,,«J,J.e)Antall garndøgn: I 0-,-- _ _,_____ ---

Maskevidde: 27 I 23
 

W f ;;. "} 3B. Navn på vann:

Tidsrom (dato): l1 til S/s--21JJ<vAntall garndøgn:
I

Maskevidde: 7 I 32

6'
/ ,,,

)-),  (C. Navn på vann:

Tidsrom (dato): 1/, til 5l-oo Antall garndøgn: 2oI

Maskevidde: ) I )..},.

Dato: I -  :t&l I'

Søkeren nderskrift

Søknaden sendes:
Post: Tana kommune, Rådhusveien 3, 9845 Tana
Fax: 78925309
Epost: postmottak@tana.kommune.no
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Deanu gielda  -  Tana kommune
Utviklingsavdelingen

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM FISKE
ETTER INNLANDSFISK MED GARN M.M I FINNMARK

,  8

Navn p@ sokeren : ¥

A. Søknaden gjelder utvisning for fiske med:
}

I gar D not [] ruser  teiner

B. Søknaden gjelder dispensasjon fra (kan sette flere kryss):

' /

. Forbudet mot garnfiske under isen fra 1. januar til isløsning
( i garnbegrensnings- og garnforbudsområder)

[] Bestemmelsene om maks. maskevidde på 29 mm (22 omf)

[] Annet. Vennligst spesifiser:

C. Formålet med fisket (sett ett kryss):

  I.  Undervisnin sformål. En nærmere beskrivelse av tiltaket må vedlegges.

[] 2. Provefiske. En nærmere beskrivelse av tiltaket må vedlegges.

3. Uttynningsfiskc. Rapport med resultater fra prøvefiske må vedlegges.

 4. Utmarksnæring (andre særlige tilfeller). Ett av følgende vedlegg må
følge søknaden:

 
 

Siste års næringsoppgave eller
Utskrift av siste års likningsoppgave og attest fra Skatteetaten på at
post 2.7.9 omfatter utmarksinntekter.

38



i 5. Andre særli e tilfeller utenom utmarksnæring. Vennligst spesifiser:

e & t 'c h as on1 «

4. Søknaden gjelder:

A. Navn på vann: G \e vdn o...vf n
' ks. lTidsrom (dato): ---+-i__._l __ I j J ;'jl) Antall garndøgn: _ __, _

Maskevidde: ?CJ / ,'? ).,
Ca8. Navn på vann:

\  I
Tidsrom (dato): 11d,L<Ltil

-
a n

LJ  /- ·1 ., 1Tp)&
1

Antall garndøgn: _1...c__}..__ _

Maskevidde: ,2_D1a3
'

N •___,v .
C. Navn på vann: ' C\.fY)fY\0... {\. fl

Tidsrom (dato): 1/12.1ftil LJJ)·;2,(.;J..DAntall garndøgn: 1 ]--
Maskevidde: 2] 1 33

Dato: \....,_:..
_,,.,  J  ••

t  , ! '
I \

l e),
Søkerens underskrift

Søknaden sendes:
Post: Tana kommune. Rådhusveien -- 9845 Tana
Fax: 78925309
Epost: postmottak@tana.kommune.no
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Deanu gielda -Tana kommune
Utviklingsavdelingen

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM FISKE
ETTER INNLANDSFISK MED GARN M.M I FINNMARK

Navn på søkeren:

Adresse: D)a
TIr: 9} I{ 2

A. Søknaden gjelder utvisning for fiske med:

[M garn [] not [] ruser Dteiner

B. Søknaden gjelder dispensasjon fra (kan sette flere kryss):

[] Forbudet mot garnfiske under isen fra 1. januar til isløsning
(i gambegrensnings- og garnforbudsomrader)

Bestemmelsene om maks. maskevidde på 29 mm (22 omf)

Annet. Vennligst spesifiser: / Bai&avr 3tr le
6 3,sw }rd bdc

C. Formålet med fisket (sett ett kryss):

1. Undervisnin sformål. En nærmere beskrivelse av tiltaket må vedlegges.

  2. Prøvefiske. En nærmere beskrivelse av tiltaket må vedlegges.

3. Ut nnin sfiske. Rapport med resultater fra prøvefiske må vedlegges.

D 4. Utmarksnærin (andre særlige tilfeller). Ett av følgende vedlegg må
følge søknaden:

D Siste års næringsoppgave  eller
  Utskrift av siste års likningsoppgave og attest fra Skatteetaten på at

post 2.7.9 omfatter utmarksinntekter.
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5. Andre særli e tilfeller utenom utmarksnæring. Vennligst spesifiser:

ha ' wt r t wad 0J\&ef
t

Ji/R_
() ws de.( " n

\,WQ_ )uL

4. Søknaden gjelder:

A. Navn på vann: OJ\
Tidsrom (dato):_•_/_,__, __ til /5

Maskevidde: '1ttr,1nl  ;;..O Nlf
Antall garndøgn:  __ /_D __

B. Navn på vann:
I/_.,,, •

Gs n

Tidsrom (dato): LSf, til _a.n_/_5 _

Maskevidde: 31tYJt'f; __ /rO1'1f
v

C. Navn på vann: CQOJJrr '
6] »I

Tidsrom (dato): __ , __ til __ /_:5 __

r

Antall garndøgn: -----

a
Antall garndøgn:  _ __,_/2---

Dato:

Maskevidde: ;)f/,,1111 / (}Oomf

( '{ f It  , J.oI

4. (olv
Søkerens underskrift

Søknaden sendes:
Post: Tana kommune, Rådhusveien 3, 9845 Tana
Fax: 78925309
Epost: postmottak@tana.kommune.no
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Hartvik Hansen, Marit Anna Hildonen

Deanugeaidnu 2579

9845 Deatnu Tana Fanasgieddi-Båteng 18.11.19

Til Dispensasjonsutvalget/garnutvisningsutvalget

i Tana kommune

SØKNAD OM DISP. TILÅFISKE MED GARN INNTIL 3,SM DYBDE

Søker med dette om dispensasjon for å fiske med garn inntil 3,5m dybde i garnbegrensnings vann

hvor enhver fisker kan fiske med ett garn. Vi søker om dette også ved garnfiske under isen fra 01.01.-

20.05.2020. Ved garnfiske under isen vil slike garn med slik dybde ikke brukes hvor vannet er for

grunt i h.h. til de gjeldende kommunale retningslinjer, for sikre en god klaring mellom garnets

overtelje/korktelje slik at garnet ikke kan fryse fast i isen.

Vil og begrunne søknaden med at vi lever inn regnskap for vår utmarksvirksomhet som gir seg utslag i

årsinntekten vår og som fremkommer i selvangivelsene.

Søker om dette fra og med fiskesesomgen 2020.

Viser og til slik søknad for sommer sesongen 2019 som vi fikk innvilget

Hartvik Hansen Marit Anna Hildonen
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Deann .gielda  -  Tana kommune
Garnutvisrings- og dispensasjonsutvalge_t

Ha_rtvik-1:fa.nsenog Marit Hilcionen
beanugeaidnu 2579
9845 Tana

Melding om ve<J.tak

Virref.:2019/1789-1 Saksp"rutukoUi utvalget -H,08.201'9 (r.llo: Hi.072019

Vedtaki søknad o_mdisp·ensasjon.fra forskrift om fiske etter innla,ndsfiskmed
garn m.m. i F-innmark - Sesongen 2019

Viser til deres søknad 'datert 08.07.2019

Falgendevedtak ble fattet av ordføret ettel' delegert fullmakt fra dispensasjonsutvalgetden

06.06.2019: .

Søknad OJJl dispensasjon i forbindelsemedutmarksnaring tHog fiskemed garri med 3,5m
dybde, i garnbegrensingsvannder enhver fiskerkan fiske med1-3 _garn, innvilges for -sesongc:n
2019 etter$ 9i forskrift om fisket;fterinnlandsfisk med garnm.m.LFinnmark.

Begrunnelse:Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget innvilger omsakte dispensasjoner
til lokale utovere a\scrt pl lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle
innlandsfiskevann, og dernest kornmm•ens :egne .retn1ngslinJer om :raskeetterinnlandsfisk.

Det stillesvilk@rom at fisketutoves i h.h.t forskrift om fiskeetter innlandsfiske med garn
m.m. i F-inninark;samtkomrnuriaJe retningslinjer.

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2020.

Vedtaketkan påklages etterreglene i forvaltriingslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes
via kommunen, Klagefristen ei, )-uk- fr den dag dette brevet er mottatt. Nærirtere opplysninger
om klageadgang ellerhjelp  til  sette oppklagen kan fås ved henvendelse til kommunen.

-he .ooa4
Frank Martin Ingilae

Ordfører • 

Deau gielda
Tana kommune
Stnejcdiheadlji - rdforeren
9845 Tina

Postadrexsc:
Ritlhwvcie:n· :!il
984:'il'_nna
E-post:postinittak@uni koimiinie.no

Be&oksdrcissci.
Radhisveien24

www.tana.kon1mw1c.110

Tl:fon:
46.400 200
Tcfolåk.<'.
76 92.53 09

Bank:
4910.12.71 160
rg:.nr,:
943.505,527

_____________________... ._,...... 44



eMoTrT
09 JUL 2019

Hartvik Hansen, Marit Anna Hildonen

Deanugeaidnu 2579

9845 Deatnu Tana Fanasgieddl-Båteng 08.07.19

Tl

I Tana kommune

SØKNAD OMAFISKE MEO GARN INNTIL. 3,5M DYBDE

søker med dette om dispensasjon for fiske med gam inntil 3,5mdybde i garnbegrensnings vann

hvor enhver fisker kan fiske med ett garn.

Vil og begrunne sttknaden med at vi lever inn regnskap for vår utmarksvirksomhet som gir seg utslag i

årsinntekten vår og som fremkommer i selvangivelsene.

Det er og vanskelig åfå kjept gam med 2m dybde.

S9ker om dette fra ogmed juli 2019 til oktober 2023

f

.+4 9%
Marit Anna Hildonen
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Deanu gielda -Tana kommune
Utviklingsavdelingen

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM FISKE
ETTER INNLANDSFISK MED GARN M.M I FINNMARK

Navn på søkeren:

Adresse: L c
2

ep

98I; Del.cu-a
TIf: + 9 45 /o9 9

A. Søknaden gjelder utvisning for fiske med:

& gar D not [] ruser Dteiner

B. Søknaden gjelder dispensasjon fra (kan sette flere kryss):

[J Forbudet mot garnfiske under isen fra 1. januar til isløsning
(i gambegrensnings- og gamforbudsområder)

Bestemmelsene om maks. maskevidde på 29 mm (22 omf)

Annet. Vennligst spesifiser: fl, t

C. Formålet med fisket (sett ett kryss):

1. Undervisnin sformål. En nærmere beskrivelse av tiltaket må vedlegges.

2. Prøvefiske. En nærmere beskrivelse av tiltaket må vedlegges.

3. U nnin sfiske. Rapport med resultater fra prøvefiske må vedlegges.

4. Utmarksnærin (andre særlige tilfeller). Ett av følgende vedlegg må
følge søknaden:

Siste års næringsoppgave  eller
Utskrift av siste års likningsoppgave og attest fra Skatteetaten på at
post 2. 7 .9 omfatter utmarksinntekter.
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5. Andre særli e tilfeller utenom utmarksnæring. Vennligst spesifiser:

u

4. Søknaden gjelder:

t
A. Navn på vann: Pit tlVl'l

Tidsrom (dato): '{l s1l 2%2o

Maskevidde: 2,qrtJtt/Jl2, o'!J/
B. Navn på vann: l{';,'{,.,-IIJ'I::icrt'i,

Tidsrom (dato): I.sf til J,oj-

Antall garndogn: 2e

Antall garndøgn: _$' _

Maskevidde: 2% l 22 em}

C. Navn på vann:
t I .,.,-- •·

C4 h aVr

Tidsrom (dato): 13/1 til :b/5"-- Antall garndøgn: _/._12 _

Maskevidde: 2?m 122 co»f

Dato: I$ I/ ;!,c/9
r

,:v(

Sø erens underskrift

Søknaden sendes:
Post: Tana kommune, Rådhusveien 3, 9845 Tana
Fax: 78925309
Epost: postmottak@tana.kommune.no
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Hartvik Hansen, Marit Anna Hildonen

Deanugeaidnu 2579

9845 Deatnu Tana Fanasgieddi-Båteng 18.11.19

Til Dispensasjonsutvalget/garnutvisningsutvalget

i Tana kommune

SØKNAD OM DISP. TIL FISKE MED GARN INNTIL 3,SM DYBDE

Søker med dette om dispensasjon for å fiske med garn inntil 3,5m dybde i garnbegrensnings vann

hvor enhver fisker kan fiske med ett garn. Vi søker om dette også ved garnfiske under isen fra 01.01.-

20.05.2020. Ved garnfiske under isen vil slike garn med slik dybde ikke brukes hvor vannet er for

grunt i h.h. til de gjeldende kommunale retningslinjer, for å sikre en god klaring mellom garnets

overtelje/korktelje slik at garnet ikke kan fryse fast i isen.

Vil og begrunne søknaden med at vi lever inn regnskap for vår utmarksvirksomhet som gir seg utslag i

årsinntekten vår og som fremkommer i selvangivelsene.

Søker om dette fra og med fiskesesomgen 2020.

Viser og til slik søknad for sommer sesongen 2019 som vi fikk innvilget

Hartvik Hansen Marit Anna Hildonen
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Deann gielda  -  Tana kom.mune
Garnutvisrings-ogdisp.ensasJonsutvalget

Bartvik Hansen og Marit i1ildonen
Deanugcaidnu 2579
9845 Tana

Melding om ve4tak

ViJr ref,: 2019/17R9-J Saksp"i·otukoU i utwalget -14.08.2019 Duto; IO.CJ72fll9

Vedtaki søknad o_mdispensasjon.fra forskriftom fiske etter innla,ndsfiskmed
garnm.m. i Finnmark  - Sesongen 2019

Viser til deres søknad datert 08.07.2019

Følg1:mdeyedtak ble fattet av ordfrer etter.delegert fullmakt fra dispe11sasjonsutvalgetden
06.06.2019: .

Søknad om dispensasjon i fotbindelse .inedutmarksnæring tit og fiskemed garn  med 3,5m
dyl,de, i ga.mbegrensi:ngsvannder enhver fiskerkan fiske u1ed l-3 garn.innvilges for sesongen
2019 etter $ 9i forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m.i Finnmark.

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget innvilger omsakte dispensasjoner
til lo1';aleutovere basert p lokalbefolkningens langvuige tradisjon til aktuelle
innlåndsfHkevann:, og dernest kommunens.egne retningslinjer om fiske etterinnlandsfisk;

Det stilles vilkår omatfisl(.et utøvesf h.h;tforskri(t tnnfiske etter inrilaridsfiske med garn
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer.

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2020.

Vedtaketk.an påklages etter reglene i torvaltriingslovens kap. VI til fylkesmanp.en, Klagen sendes
via kommunen, Klagefristen er3uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærn1ere opplysninger
om klageadgang ellerhjelp til å sette opp klagen kan fås ved lwnvendelse til kommunen.·

-+ad .ooa4,
Frank Martin lngilæ

Ordfører

Dean gielda
Tana kommune
Satinejcdihewllj - Ordforeren
98451:iaa

Postadressc:
IU.dhusycien 24
984:'i'1'.nna . .
E-post: postmrttak@tani.koinmiine.no

Be&oksdressc:.
Rtdhisveien 24

www .1an11.kommune.110

·retcli:in:
46.400 200
Telefaks:
7S 92.53 09

tla11k:.
4910,12.71160
Org·.nr,,
943.505.)27
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eMorrT
09 JUL 2019

Hartvik Hansen,MaritAnna Hildonen

Deanugeaidnu2579

9845 Deatnu Tana Fanasgieddi-Båteng 08.07.19

TilDispensasjonsutvaiget/garnutvisningsutvalget

ITana kommune

SØKNAD OMAFISKE MED GARN INNTIL. 3,5M DYBDE

søker med dette om dispensasjon for å fiske med gam inntil 3,5m dybdei garnbegrensnings vann
hvor enhver fisker kan fiske med ett garn.

Vil og begrunne søknaden med at vi lever inn regnskap for vår utmarksvirksomhet som gir seg utslagi
årsinntekten vår og som fremkommer i selvangivelsene.

Det er og vanskelig åfå kjøpt garn med 2m dybde.

søkerom dette fra og med juli 2019 til oktober 2023

f

.+4 9%-
Marit Anna Hildonen
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel  i  utmark

   
Fornavn * IVIOTTATT

Etternavn [] 3  OKT 2019

Adresse

Postnr %b/

Poststed ('T— O—z

Søker flere på  samme dispensasjon?

0 Ja Ø Nei

Navn Adresse Postnr Poststed

,;5, _';« :.- -..'

       
Tidsrom

m  Periode

[:1 Enkeltdager

Fra og med Til og med

“

Dag

Kjøretøy 5 C  96, da

Antallturer  \Ie w  W +  (.,—E:.” 5  C, .

Søknad  for  dispensasjon  gjelder

ØVinter '

O  Barmark

&

orm “f14"? .” ”:*
-  «Ii‘ffl‘fh VIA 94339573,   

? *,» _  .

 

W
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CI  Hytte elter gammle. Transport/vedlikeholdltilsyn

E] .Transport ifm turisme

El  Elgjakt

El Utmarksnæring

Garnfiske

[] Snarefangst

[l  Funksjonshemming

El  Transport av  bagasje/utstyr

[] Ifm  tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske  0g bærplukking

[l  Annet:

Begrunnelse/utfyllende  opplysninger G ' " , ’1”

*  0m - CW“

 

83 Søker og eier er samme person

O  Eier er en annen person

Navn

Forhold til eier

O  Samboerlektemake

O  Sønn/datter

&Representant for brukerne

0  Annet:

 

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

E] 11: Ålleknjarga-Savetjévri -  Savetvårri [750  kg]

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

trase 1C fra  Sirmå) [1500  kg]

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

Gieddeoaiwejohka  -  Ladnajåvri  -  Njirranja'vn' (Oivos/Utløpet) [inntil  3000  kg]

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

D  1A: Sirbmå -  Njuorggånjåvri — Gurtejåvri -Lavnjusjohka

[] 1B: Sirbmå - Njuorggånjåvri — Miennajåvri

[l 6: Linkstasjonen på  Måskevårri - Giezzi

D  9: Rv 890 ved Stjernevann -Kommunegrensen  mot Vadsø

CI  Annen kjøretrasé

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

     
Fornav

& * TATT
Etternavn

Adresse

Postnr qg $15”

Poststed (/Q’" &  .

Søker flere på samme dispensasjon?

0  Ja 9  Nei

Navn Adresse Postnr Poststed

     
       
Tidsrom

EPeriode

El  Enkeltdager

Fra og med Til og med

I  " ”" -—

Dag

Kjøretøy 5  (X a  [  C, %

Antallturer \j e W W M  C 3  C, 03/—

Søknad for dispensasjon gjelder $3

Vinter

O  Barmark Å

:(»   
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owe 3 a

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT FOR., fJ'
MOTORISERT FERDSEL I UTMARK "?a

Søknadsskjema etter vintertraceer -, / O

PS SKRIV MED STORE BOKSTAVER OG BRUK SVART PENN ELLER TUSJ

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

PS Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet før ved neste møte

NAVN

ADRESSE

KJØRETØY: Snøscooter

TIDSROM

· N'S.. a ..r..f.f±.t..(./::Et.. ..l€+ca 302 9815 4Two
. ············································································•·······················································

[]  Annet \ qi\\e£ .
.@Ou1-O90! wwL V B o

FORMÅLET MED TUREN:

ETTER FORSKRIFTENS § 0 5A, 0 58 0 sc,  ]  sD, 0 SE OG IX]6:

Annet
D Løyvekjøring Hva _ __ ..

Transport av bagasje/utstyr:
Utmarksnæring
Garnfiske [] Snarefanest

D Jakt, hva .

Transport til OHytte [K]Gamme D Annet ..
[]  Utstyr/Bagasje [K] Funksjonshemming
[_] vea1senora/a=rte1 [] riusy [g] uunurssn«ring

[] Tyngere inventar/utstyr

[] Annet. _._ __ _ _ ·---· _

Funksjonshemming

LJ Annet. .

Eierforhold til D Hytte X]Gamme  []  Annet: .

Eiers navn. [] Andre, hva ...S.¢_$ ..1.c.J.. .
[] Hustru D Datter [] Representant for brukerne 4 If p  ,,,.. /l.. . ,,...f'
D Ektemann [] Sonn - Navn ...k.Jlt.(X ..l. ../!.................. ( ) (
PS:  Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter

barmarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-/vedlikeholdskontrakt.

Nedenforstående Vedlegg skal legges ved hver enkelt søknad:
0 Festekontrakt D Tilsyynskontrakt [X]
[] Gammeerklaring D Vedlikeholdskontrakt []

[] Brukertillatelse, hvert år Kart, hvert ar
Kopi ax sclvangivclso
I ,egeerk læring/ Attest

Annet.
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BESKRIVELSE A VKJØRETRACE:
Kart .Målestokk 1:50000 må vedlegges, samtidig mi traceen som det skal kjøres etter TEGNES MED SORT.
Det skal leooes ved or inal kartko i dersom tidli ere k'oretrase endres.

LL.f94Gt-_Sk Vt JV1 , FR$kw)@v i
- c Au •_"[;:;l_.L.ii-lL.TAJ4vt/.... . .

Sred/dato Underskrift..
.... /V'i4 t?. 0---( 1 .

PS! ! ! NAR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEMAET KASTES. GRUNNEN TIL DETTE
ER NYE SØKNADSFRIST- OG MØTEDATOER.
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eon.·
O 6 NV 2019 ew&iti

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT FOR _/
MOTORISERT FERDSEL IUTMARK \'

Søknadsskjema etter vintertraceer

PS SKRIV MED STORE BOKSTAVER OG BRUK SVART PENN ELLER TUSJ

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

PS Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet før ved neste møte

NAVN : ..ZJ.o .. /h... ••. ..

A«DRESsE  : .8.e,ale.4k,a..I.92l..8l.4«a4p.4.,.8.2!9...Ia.a.
e KJØRETØY :l}JSnøscooter [jgAnnet...a..aloes».. ...U.: ...£

,e

TIDSROM = ... h( ...?6?.r.: ..?.1.1..9......................................ANT ALL.LkE:. ... ...

FORMÅLETMEDTUREN: f'4v.J--2.ST'd'L

[ID5A, 0 sB  [] sc,  []  sD, 0 5E oG  [] 6:

H ll:n-..k . .,rva.···-·-·-----····'·C'w .

ETTER FORSKRIFTENS §

Annet
D Løyvekjøring

Transport av bagasje/utstyr:
Ii] Utmarksnæring D Funksjonshemming
!KlGarnfiske S Snarefangst D Annet. __
[l Jat, hva ···{·:/. .

Transport til  Hytte D Gamme D Annet··························································-··················
] Utstyr/Bagasje [_] Funksjonshemming
[] Vedlikehold/materiell D Tilsyn []  Utmarksnaering
[] Tyngere inventar/utstyr

[al Annet. .. .();iY.J..;tr.o...&J}f9.t\············-·············································-·-····················

Eierforhold ti  []  Hytte OGamme D Annet:.······························································-···············

Eiers navn. [] Andre, hva.···-·······································
[] Hustru D Datter [] Representant for brukerne

D Ektemann [] sonn - Navn.-···········································-·····

PS:  Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter
barmarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-/vedlikeholdskontrakt.

Nedenforstående Vedlegg skal legges ved hver enkelt søknad:
[] Festekontrakt D Tilsynskontrakt [] Kopi av selvangivelse
D Gammeerklæring D Vedlikeholdskontrakt [] Legeerklaering/Attest
[] Brukertillatelse, hvert ar []  Kart, hvertar [] Annet. kk»a.a.LJ-«ad+us
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9 BESKRIVELSE A V KJØRETRACE:
Kart Målestokk 1:50000 må vedlegges, samtidig må traceen som det skal kjøres etter TEGNES MED SORT.
Det skal le es ved or inal kartko i dersom tidli ere k'oretrase endres.

······=···N·ufh:.l:CM:Y.\ f-.fYC.cc&w.L.1.o.lJ.?., .. I'.':£\1.c:L9?. .. .

... £'Q.tJ.o = .. .\·x.0.. ::::M.lt:tr.t.,.l.Y.b. {..h..h..t .- .. .

Sted/dato Underskrift

....... --··················

PS!!! NAR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEMAET KASTES. GRUNNEN TIL DETTE
ER NYE SØKNADSFRIST- OG MØTEDATOER.
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-SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT FOR
MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

Soknadsskjema etter vintertracer

PS SKRIV MED STORE BOKSTAVER OG BRUK SVART PENN ELLER TUSJ

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

PS

NAVN

ADRESSE

Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet før ved neste møte

=  ..B..(.--••ur.f.1:_r_r_?--------- .... ·----·--··· .. ·-·---··· .. ····--·-···-· .. -·-·-···-· .. ····---- .. --
. DeavuGipvu [\85.....................................................................................................................................

KJ0RETY  :[] Snoscooter D Annet _,. ,,,.., _,,_,, __ ,,_,,,. ,.,. _,,., __

rusRoM ...'I.k....li2... ANTAL1...ere egle"

FORMÅLET MED TUREN:

ETTER FORSKRIFTENS  § 0 5A, 0 5B O 5C, 0 5D, 0 5E OG O 6:

Annet
[] Layvekjoring Hva .

Transport av bagasje/utstyr:
[] Utmarksnaering
[]  Garn fiske D Snarefangst
D Jakt hva.' ------------------------------------------------------------·

D Funksjonshemming

[] Annet. .

Transport til OHytte D Gamme D Annet .
D Utstyr/Bagasje D Funksjonshemming
[_] vea1keno1a/aerie1 [_] riusya [_] uunarksna:ring

[] Tygere inventar/utstyr

[] Annet. .

Eierforhold til D Hytte []Gamme  []  Annet: .

[l Andre, hva .
[] Representant for brukerne

- Navn.

Eiers navn.
[] Hustru
[] Ektemann

D Datter
[] sann

PS: Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter
barmarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-/vedlikeholdskontrakt.

Nedenforstående Vedlegg skal legges ved hver enkelt søknad:
[] Festekontrakt D Tilsynskontrakt []
D Gammeerklæring D Vedlikeholdskontrakt D
[_] Brukertillatelse, hvert ar [] Kart, hvert år D

Kopi a sclvangivelse
Legeerklæring/ Attest
Annet.
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, I

BESKRIVELSE A V KJØRETRACE:
Kart Målestokk 1:50000 må vedlegges, samtidig må traceen som det skal kjøres etter TEGNES MED SORT.
Det skal le es ved or inal kartko i dersom tidli ere k'oretrase endres.

a.iv lyge. /5_Rt«al.fl» al+ «,-Lea1%-'056-
Ov-vvc1ji ..('l l l,\l _. .

Sted/dato

llorb5 3_'h.u J. .
Underskrift

_Rd«,ts_.
PS!!! NAR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEMAET KASTES. GRUNNEN TIL DETTE

ER NYE SØKNADSFRIST- OG MØTEDATOER.
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Fra løype 1 S til Leaibejåvri og Ål)kkarjåvri (på kartet, egentlig Urrojvri)
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EeMorr

'
FI/zs

#)
SØKNAD OMbllPBNSASJONFRA FORSKRIFT FOR

MOTORISBR.T FERDSEL I UTMARK

3 1 OKT 2019

PS SRIV MED STORE  OKSTAVER  OG  BRUK SVART  PENN ELLER TURJ

SØJCNADEN Sl:NDD Tll.: DEA.NUGID.DA -TANA KOMMUNE, 9145TANA

NAVN

ADUSSE . 212 ca
• 1111111,21• 191 I 1&11111   11111111111  -....• ........... ••--••••••••-••••••---•••--••

KJØRETØY :GiSaacooter

TIDSROM  : ......'4-2...o ., ¥1-::- .. 'Zo, _

FORMÅLET MED TUR.EN:

rim Foss [s4, []s [c, [ls, [sEoG[le

ANTALL ....Æ-"./..

Anet Løyvekjøring Hva., .

1§:=-=. . .,.......B=························

Tl'lllllpOl't til 0Bytte Gaaae O Aalllt - .

#..a 't' ---«
Tyngereinventar/utstyr

 Annct .. __ ····················································-··········-·-··--········································-··············

..........................._ ---······· .

ltlerfoailolll II O Bytte 0 Aaaat:.·-····--········-··- _._._

[]iersH=······'M.iJ!.':..... B==-·,··············-- .
[] Eaemen [] sann -Navn .

tJ::Det erlameiereller densomstir somrepres  tut for eiere somfr tillat.ell,: til lrJaiacdia'
til  hyttegammne,eventueltdensomhertiisyns-vedlikeholdskontrait.

N•••• ....••••V..._lbl,.ffll_.._.+-4:
Fen IUrlllåt TillJ••;•  IL1 Kopi av slvaagiYelle
01 w&iac Vod!rWM,-,.m Leperklainø/Aaest

er....-...,1wa11r Kat,lwatlr § -························-······
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Br.sKJUVIJ.M AVK.IØUTRACS:
Ent ii kk 1:S0000 igges, iig at tr sm det ska! tjores enterTEGNES MED SORT.

214' -- - ---

- . ------------·--·-····-····------·---··-·---·
e gg 2.9. St: a.k h..az t. .

·---··-----··---

PSI/I SBSONGENUOJ'USIALDBT'l'BØJBMAEl'£fSTES.GllUNNEN71LDCITE
Ell NYE SØINADSFlllST- OG  IIØTBIMTOD.
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) MTTATT

eMOTTAT

3 1 OKT 2019

 
SØKNAD OM D RA FORSKRIFr FOR

MOTORISERT FERDSELI trrMARK
Se it tj meetter viatevt  in

"PS SKIV MKD STORE STAVER OGRRUK SMARPENNELLER TUSJ

SØKNAD&N Sl'.NDD TIL: DEANU GØ(,D -TANA KOMMUNK, tN5 TANA

a.
NAVN ··-·--·······••0000000, .

JCJØRETØY:(AlS •clder  ÅIII.Mlt..... -············-··-·-········

TIDSROM :..!Lt.=.2..c .. ot_, __ - . "2.o ---- ANTAJ.L._:.'L-
PORMÅLET MED TUllN:

[es,[7set] sc,[a[JoGLJe

Hva.·········-····························-·········-··············································
Trasportav begsje/utstyr:=.-mg  Saarefanast B ······························

Jalct,hva.····-·····································-················

Traasport dl  Bytte Ga... D Aa -·-•·-··-··-··········--··················································z. "rt' o---«
Tyngereinvenm/utstyr

 Annel..·································-························--······-···········-·····-···············································

J!:1111  Hy» [Ge» [ AaMt: .. _ .. _·--·-·--·-- - - .

ET":&,(L t!:"··-·-······· B=;;;;-·-··················
- Naw. --······ .. ····-··· .. ·················-······

a.:Deter lameier ellerden son stir somn1111311 , 1ir eiere somsfir tilletelae til kjringeter
til byaap••ne.ewet ct densomher

re,•I tladsVedllalblt•------- •·
f: 11 l'INlllåt m.,v I I If §Kopin
Glaameldi:lørias V I 111 l:lwillalAaelt
BrubrtWllelle, IMrt Ir Kiit. hwlt Ir Åwt. ---
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BalCRIVELSE AVICJØU'l'RAC&:
Æ.n Hil r It Y:...,_., C.., r ,, ., ,._ •• .. .,.,,  lt}øra enter 'TEGNESMED SORT.

.··-·-·
Al•••••••-•••••••••••-•-•••••••-•••••••--••••••

Ullll,,J,-ift

1{ a2aa. 4 'tac.a-
PSI/I Nh SllSONGllN D onm SIA.L1'B'l'Ø 8KJllK4ET IASTES. Glt.UNNBN nL DEITE

Elt NYE SØINADSFIUST- OG Mfll'BDA TOEll.
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.MOTTATT

1 3 NOV 2019
Dispensasjon fra lov orn motorferdsel i ut ark

-er7
Søker(e)

Søker

--,

I- I

Etternavn

Adresse

Postnr

Poststed

0M I.,{ e (d 1 a8

9¥5

Søker flere på samme dispensasjon?

0 Ja N ei

Navn Adresse Postnr Poststed

Innledning
'

Tidsrom • 2el  - e &. 2023

] Periode D Enkeltdager

Fra og med Til og med

zo 23
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re
------ -

! :,,-----
1

!

-------------------------- ---

Kjaretoy a soler
----------------·-- ----

Antall turer

Etc belov
Søknad for dispensasjon gjelder

vinter 0

Formål

l&lHytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn

0 Elgjakt

[] Garnfiske  •)

D Funksjonshemming

lfm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking

D Transport ifm turisme

D Utmarksnæring

D Snarefangst

Transport av bagasje/utstyr

D Annet:

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

}  5 o s olo# % ills kd qora{ck

Eierforhold

0 Søker © Eier er

Navn

Forhold til eier

0 Samboer/ektemake O Sønn/datter

0 Representant for brukerne O Annet:

Barmarkstraseer
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: PZHWSN Registrert dato:17.11.2019 22:31:33

Søker(e)

Søker

Fornavn

Arvid Pedersen
Etternavn

Varsi
Adresse

Deanugeaidnu 4605
Postnr

9826
Poststed

SIRMA
Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Togeir Varsi Ivvar Ivvargeavli30 9730 Karasjok

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.12.2019 04.05.2020

Kjøretøy

Snøscooter
Antall turer

Etter behov
Søknad for dispensasjon gjelder

B Vinter 

A Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

D Garnfiske 

C Snarefangst 

82



C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

D Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Tradisjonsfiske garnfiske under isen.
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VMOTTATT I
ZONOV 2019 \"\ z_qJ..,J

# s
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT FOR

MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Søknadsskjema etter vintertraceer

PS SKRIV MED STORE BOKSTAVER OG BRUKSVART PENN ELLER TUSJ

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

PS Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet før ved neste møte

savs •hhetketle.hMsasen.."eik, ha. .klildee.
ADREssE  • .keete.gee.do«.25.1.2..1.&3S.la±as.a.........
KJØRETØY  ,  Snøscooter D Annet -1.it;.f.f..e.k:. .
rsRo ke3ila.cl8..:.e$Ra.2a o v.'hehee.
FORMÅLET MED TUREN:

ETTER FORSKRIFTENS § 0 5A,  [] 5B O sc,  [ sD, 0 SE oG  [] 6:

Annet
[ Layvekjoring Hva.

Transport av bagasje/utstyr:
Utmarksnæring

D Garnfiske D Snarefangst
D Jakt hva., -------------------------------·----------------------------·

D Funksjonshemming

[] Annet. .

Transport til  Hytte D Gamme D Annet .
D Utstyr/Bagasje [] Funksjonshemming
[_] veaueno1a/rienu [_] 1usyn [_] uunarksnu·ring

[] Tyngere inventar/utstyr

[Xl Anne.her.f.2.. Seu.ikcn.3e%la!7 3em. g.dip.
.ker.avg« Rs!2/z3a 5sue lehe&e itkt.at

Eierforhold til D Hytte []Gamme  []  Annet: .

[] Andre, hva .
[] Representant for brukerne

- Navn.

Eiers navn.
[] Hustru
[] Ektemann

D Datter
[] sann

PS: Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter
barmarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-/vedlikeholdskontrakt.

Nedenforstående Vedlegg skal legges ved hver enkelt søknad:
[_] Festckontrakt D Tilsynskontrakt []
D Gammeerklæring D Vedlikeholdskontrakt D
[_] Brukertillatelse, hvert ar [] Kart, hvert år D

opi  ax sclvangivclsc
Legeerklæring/ Attest

Annet.
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BESKRIVELSE A V KJØRETRACE:
Kart ,,.;Jålestokk 1:50000 må vedlegges, samtidigmå traceen som det skal kjøres etter TEGNES MED SORT.
Det .,·kal le oes ved or inal kartko i dersom tid/i ere k'oretrase endres .

Misc !4eke,pea kekll.i.@9.«la.8.38.t1.eel.$.Sa..et..kdlesk.
. .. . 4'5!1AII.Æ.11u-./{.m ..£{ .

Sredldato

hnsgi«al h els
PS!!! NAR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEMAET KASTES. GRUNNEN TIL DETTE

ER NYE SØKNADSFRIST- OG MØTEDATOER.
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Deann gielda  -  Tanakommune
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget

HartvikHansen og Marit A. Hildonep.
Deanugeaidnu 2579
9845 Tana

Kopi:
Lensmanneni Tana
Statens Naturoppsyn,Tana
Post/arkiv,her

VAr ref.:2018/2587-1 Saksprotokoll i D:ispcn,aajonsutvalget-28:ll.2018 Dato: 28.11.2018

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov ont motorferdsel-vinter 2018/2019

Med hjemmel i Nasjonal forskrift. for bruk av motorkjøretøyer i utmark ogpå islagte vassdrag av
15. mai 1988 §§ 5d og 6, gis herved tillatels_e til å nytte motorkjøretøyi utmark for:

Hartvik Hansen og Marit A. Hildonen

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 28.l 12018-04.05.2019 Antall tur/retur: v/behov

NB! Søkr kan benytte 1 falgeskuter.

Form.il:Transport av utstyr og bagasje til næringshyttei forbindelse med utmarksnæring;
garnfiske under isen/snarefangst, henting av ved :fragammel teig.

Kjøretrase ihh.t. kart:
1. Fra:egen boligi Fanasgieddi-Luovivuovcli -- Sattomiellevuovdi - Seibo$ - Stuorramaras--
Gårpejohka__.cLådnaJåvri- Lådnaluobbalat (285)-Njirranjåvri (284)- Njirransuouka-
Nåmåjåvri (271)- Ceavrresjåvri (271) - Caz]ajåvri(323).:..avstikker til Fållenjeasjåvri-
Alclojåvri -Råvdojåvri. ·
2. FraJovi1nitjohka- Borsigamma -Billjåvri - Bannet_jåvrL

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et sarlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. Søkerne bar fått innvilget garn.utvisning, samtlevert
nødvendig dokumentasjon.

Vedtaket kan påk.lages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes
via kommunen.Klagefristen er3 uker fraclendag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagenkan fas ved henvendelse til kommunen.

Dennetillat()lsen må.medbringesunder kjaring ogkan ikke overdras andre. Førturenstart.er skal
dato,kjarerute og underskrift pfores p# baksiden av d9pg,d9g9923/94},tern ecfi gse»r-  .-.. 1wt eh t.4tu

[Tier»as'rt·alga• 'eierlh=id: ,iu#a·,e. · · ... ·  J. 9B45 Tana
2y  ( 2<7aa Larsen

Gatnutvisnirtgs- og dispensasj onsutvalgets nestleder

Postadresse:
Rkdtusveien24
9845 Tana
E-post postrnottak@tana.kommune.no

Besetsadrcsse:
.RAdhusvcien 24

··www.tana:kommunc.no

Telefon:
46 400200
Telefaks:
78 92 53.09

Bank:
4910.12.71160
Org.nr.:
943.505,527-
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: WD2VKJ Registrert dato:04.02.2019 19:45:27

Antall vedlegg: 4

Søker(e)

Søker

Fornavn

Bjørnar
Etternavn

Moen
Adresse

Bjørkheimveien 5
Postnr

9912
Poststed

HESSENG
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.02.2019 01.06.2024

Kjøretøy

Sneskuter
Antall turer

10 pr år
Søknad for dispensasjon gjelder

B Vinter 

A Barmark 

Formål

D Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 
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C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Bruk og oppsyn, frakt av materiell til vedlikehold.

Eierforhold

B Søker og eier er samme person 

A Eier er en annen person 

Vedlagt dokumentliste

Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195-2025) Deanu gielda - Tana kommune.webarchive

Registrert fester av gnr 20253911 (139614).pages

ATV hytta PDF.pdf

Nordatlas | LøyperNesseby :Tana2.pdf
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5 km

Søk etter innhold eller legg til et kartlag !
"

EPSG:32633 " N: 7833154 Ø: 998769 Målestokk 1 : 160 000 "

TEMAKART#

BAKGRUNNS-
KART$
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT FOR  

MOTORISERT FERDSEL I UTMARK   
      Søknadsskjema etter vintertracéer    

 
PS      SKRIV MED STORE BOKSTAVER OG BRUK SVART PENN ELLER TUSJ 

 
SØKNADEN SENDES TIL: DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE, 9845 TANA 
   
 
PS   Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet før ved neste møte 
 
NAVN :        

ADRESSE :        

KJØRETØY :  Snøscooter  Annet.        

 
TIDSROM :        ANTALL.        
     
FORMÅLET MED TUREN: 
 
ETTER FORSKRIFTENS §   5A,  5B  5C,  5D,  5E OG  6: 
 
Annet 

 Løyvekjøring Hva.        
    
Transport av bagasje/utstyr:  

  Utmarksnæring   Funksjonshemming  
  Garnfiske          Snarefangst   Annet.        
  Jakt, hva.         

 
Transport til   Hytte  Gamme   Annet.         

   Utstyr/Bagasje   Funksjonshemming    
   Vedlikehold/materiell    Tilsyn   Utmarksnæring 
   Tyngere inventar/utstyr 

  Annet..        

      .         
 
Eierforhold til  Hytte  Gamme  Annet:.         

Eiers navn.          Andre, hva.         
 Hustru    Datter   Representant for brukerne 
 Ektemann  Sønn       - Navn.         

 
PS: Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter 
 barmarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-/vedlikeholdskontrakt. 
 
Nedenforstående Vedlegg skal legges ved hver enkelt søknad: 

  Festekontrakt    Tilsynskontrakt   Kopi av selvangivelse 
  Gammeerklæring     Vedlikeholdskontrakt    Legeerklæring/Attest 
  Brukertillatelse, hvert år   Kart, hvert år      Annet.        
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BESKRIVELSE AV KJØRETRACE: 
Kart Målestokk 1:50000 må vedlegges, samtidig må traceen som det skal kjøres etter TEGNES MED SORT. 
Det skal legges ved orginal kartkopi dersom tidligere kjøretrase endres.  
 
       

       

       

       

       

       

 

 

 

Sted/dato      Underskrift 
 
               .................................................................... 
 
 
PS!!!    NÅR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEMAET KASTES. GRUNNEN TIL DETTE  
   ER NYE SØKNADSFRIST- OG MØTEDATOER . 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT FOR  

MOTORISERT FERDSEL I UTMARK   
      Søknadsskjema etter vintertracéer    

 
PS      SKRIV MED STORE BOKSTAVER OG BRUK SVART PENN ELLER TUSJ 

 
SØKNADEN SENDES TIL: DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE, 9845 TANA 
   
 
PS   Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet før ved neste møte 
 
NAVN :        

ADRESSE :        

KJØRETØY :  Snøscooter  Annet.        

 
TIDSROM :        ANTALL.        
     
FORMÅLET MED TUREN: 
 
ETTER FORSKRIFTENS §   5A,  5B  5C,  5D,  5E OG  6: 
 
Annet 

 Løyvekjøring Hva.        
    
Transport av bagasje/utstyr:  

  Utmarksnæring   Funksjonshemming  
  Garnfiske          Snarefangst   Annet.        
  Jakt, hva.         

 
Transport til   Hytte  Gamme   Annet.         

   Utstyr/Bagasje   Funksjonshemming    
   Vedlikehold/materiell    Tilsyn   Utmarksnæring 
   Tyngere inventar/utstyr 

  Annet..        

      .         
 
Eierforhold til  Hytte  Gamme  Annet:.         

Eiers navn.          Andre, hva.         
 Hustru    Datter   Representant for brukerne 
 Ektemann  Sønn       - Navn.         

 
PS: Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter 
 barmarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-/vedlikeholdskontrakt. 
 
Nedenforstående Vedlegg skal legges ved hver enkelt søknad: 

  Festekontrakt    Tilsynskontrakt   Kopi av selvangivelse 
  Gammeerklæring     Vedlikeholdskontrakt    Legeerklæring/Attest 
  Brukertillatelse, hvert år   Kart, hvert år      Annet.        
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BESKRIVELSE AV KJØRETRACE: 
Kart Målestokk 1:50000 må vedlegges, samtidig må traceen som det skal kjøres etter TEGNES MED SORT. 
Det skal legges ved orginal kartkopi dersom tidligere kjøretrase endres.  
 
       

       

       

       

       

       

 

 

 

Sted/dato      Underskrift 
 
               .................................................................... 
 
 
PS!!!    NÅR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEMAET KASTES. GRUNNEN TIL DETTE  
   ER NYE SØKNADSFRIST- OG MØTEDATOER . 
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väg!!!
SØKNAD OM'DISPENSASJON FRA FORSKRIFT  FOR

MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Søknadsskjema etter vintertracéer

PS SKRIVMED STORE  BOKSTA  VER OG BRUK SVART  PENN  ELLER  T  USJ

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

& Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet for ved neste møte

TIDSROM 21720”*%”2027  ............ ANTALL.§.;M.‘.flT&......

FORMÅLET  MED  TUREN:

ETTER FORSKRIFTENS  § [:l 5A, [:1 SB [:l SC, [] SD, [:l SE OG [] 6:

Annet

[] Løyvekjøring Hva.  ...................................................................................................

Transport av bagasje/utstyr:

[:l Utrnarksnæring [] Funksjonshemming
[] Gamfiske E] Snarefangst El Annet.  ___________________________________________________

E] Jakt, hva. _____________________________________________________________

Transport til .Hytte DGamme DAnnet.
IX] Utstyr/Bagasje [] Funksjonshemming

Vedlikehold/materiell [Z] Tilsyn [:1 Uunarksnæring,
E] Tyngere  inventar/utstyr

[:I Annet..  ............................................................................................................................................

Eierforhold til Hytte [:IGamme El Annet:.  ______________________________________________________________________________
.,, *

Eiers navn.02D“DfiugfitggéfllgflLfiO’SEN i:] Andre, hva.  ___________________________________________
D  Hustru [:l Datter D  Representant for brukerne
El Ektemann El Sønn — Navn. ___________________________________________________

Ii?  :  Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter
barmarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-/vedlikeholdskontrakt.

Nedenforstående Vedlegg skal legges ved hver enkelt søknad:
IX! Festekontrakt D  Tilsynskontrakt []  Kopi av selvangivelse

D  Gammeerklæring I:] Vedlikeholdskontrakt [:1 Legeerklæring/Attest
E] Brukertillatelse,hvert  år [:1 Kart, hvert år [] Annet. _________________________________

2 VEDLEéé. 101



?

BESKRIVELSE  AV  KJØRETRACE:

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  kartko  i  dersom  tidli  ere  k'øretrase endres.

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Sted/dato Underskrift  %  )

YMIPPMMM .................. 21%" *  90/9

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

ER NYE  S  ØKNADSFRIS  T- 0G MØT  EDAT  OER  .
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Dokumeml  10/00

Vår dato vå,- ref

StatSk g 06.08.02 1285/02 TOM. _ 37-1—43 (25)
Finnmark jordsalgskontor Deres dato Deres ref

Odd Tobiassen

Skippagurra

9845 TANA
Saksbehandler: Tove O. Mikkonen  i  7895 5023

) BORTFESTERS  GODKJENNING - OVERFØRING  Av FESTERETT
" -  GNR 37 BNR  1  FNR 43  -  TANA KOMMUNE

Finnmark j ordsalgskontor viser til mottatt skjøte i forbindelse med overtakelse
av hytte ved Korsmyra i Tana kommune.

. ./ . Vedlagt følger:

Skjøte m/tinglysingsgjenpart  -  påført jordsalgssjefens godkjenning.
Nye festere: Odd og Jarle Tobiassen, med hver sin ideelle 1/2-part.

Vilkår for godkjenning av overføringen er at De betaler:

Vårt krav på gebyr for saksbehandlingen, som for tiden er på kr 1 118,-.

Kravet vil bli fakturert Dern fra Statskog -Alta, med 14 dagers forfall.

Dersom De ønsker å tinglyse festeforholdet anbefaler vi at De tar kontakt med
sorenskriverkontoret for å få opplyst framgangsmåten.

Med hilsen

Finnmark jordsalgskontor

. && ' Ø, %,
Sverre Pavel

jordsalgssjef Geir 'stiansen
kontorsjef

Kopi: Statens kartverk, GAB-avd., Boks 344, 9811 Vadsø m/kopi av skjøte

Kopi: Statskog Alta, for fakturering:

ARTIKKEL ANT. PRIS KONTO AVD. STED PROD. MVA
Behandlingsgebyr  2002 1 1118,—  3203 214 6935 20

Finnmark jordsalgskontor Besøksadresse: Statskog Finnmark Internett:

Damsveien 1.9815 VADSØ Statens hus  -  Vadsø H/B Tjenesten, 9509 ALTA www.statskog.no

Telefon: 78 95 50 00 E—post: Telefon: 78 49 40 70

Telefaks: 78 95  50  01  ' linnmarkOstatsk' *,.no Telefaks: 78 49 40 71
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT FOR

MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Søknadsskjema etter vintertracéer

PS  SKRI V  MED  STORE  BOKSTA  VER OG BRUK SVART PENNELLER TUSJ

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

& Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet for ved neste møte

NAVN ;  ???/€ x/ O/y'A/l/m 5.7544;c  /  4/

ADRESSE  :  [CFR/GA'BR/Åfq/[M 3. 74/1/74

KJØRETØY 2E Snøscooter E] Annet.  ......

TIDSROM 778023'9'523 ............... ANTALL. .......... 9

FORMÅLET MED TUREN:

ETTER FORSKRIFTENS §  [3 5A, [] 5B [) SC, [l SD, [] 5E OG [] 6:

Annet

D  Løyvekjøring Hva.

Transport av bagasje/utstyr:
[:1 Utmarksnæring [:l Funksjonshemming
[:l Gamfiske [] Snarefangst [:l Annet.  ___________________________________________________
E] Jakt, hva. ______________________________________________________________

Transport  til DHytte ØGamme [:l Annet.
El Utstyr/Bagasje [:l Funksjonshemming

Vedlikehold/materiell E Tilsyn D  Utmarksnæring
Tyngere inventar/utstyr

E] Annet.. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eierforhold  til E] Hytte DGamme  D  Annet:.  ______________________________________________________________________________

Eiers navn....?:?1<__:J_:~a_é_ém _______ cilia/3m? E] Andre, hva. ...........................................
[l Hustru [l Datter E] Representant for brukerne

l] Ektemann [] Sønn -  Navn.

fl: Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter
barmarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-/vedlikeholdskontrakt.

Nedenforstående Vedlegg skal legges ved hver enkelt søknad:
D  Festekontrakt [:] Tilsynskontrakt E] Kopi av selvangivelse

[:1 Gammeerklæring [] Vedlikeholdskontrakt E] Legeerklæring/Attest
D  Brukertillatelse, hvert år E] Kart, hvert år E] Annet.
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.  fl

BESKRIVELSE  AV KJØRETRACE:
Kart Målestokk 1:5 0000 må vedlegges, samtidig må traceen som det skal kjøres etter TE GNES MED SORT.
Det skal le es ved or inal kartko i dersom tidli ere k'oretrase endres.

....Eéiäg..........ffzifij;ÅÅ'TZJLHQ:J.../114.373. ..... E.../Wili.:äA..Qd..4.L3A(. .......,.........................................

..; ....... mum/6&1 "AA.- ...7// ..... A.;—af .......................

Sted/dato Underskrift

fc't/qC/OV7 ......................... 70' %t («Zwan/£

PS!!! NÅR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEMAE T KAS TES. GRUNNEN TIL DE TIF
ER NYE SØKNADSFRIS T- OG MØTEDA T OER .
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT FOR  

MOTORISERT FERDSEL I UTMARK   
      Søknadsskjema etter vintertracéer    

 
PS      SKRIV MED STORE BOKSTAVER OG BRUK SVART PENN ELLER TUSJ 

 
SØKNADEN SENDES TIL: DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE, 9845 TANA 
   
 
PS   Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet før ved neste møte 
 
NAVN :        

ADRESSE :        

KJØRETØY :  Snøscooter  Annet.        

 
TIDSROM :        ANTALL.        
     
FORMÅLET MED TUREN: 
 
ETTER FORSKRIFTENS §   5A,  5B  5C,  5D,  5E OG  6: 
 
Annet 

 Løyvekjøring Hva.        
    
Transport av bagasje/utstyr:  

  Utmarksnæring   Funksjonshemming  
  Garnfiske          Snarefangst   Annet.        
  Jakt, hva.         

 
Transport til   Hytte  Gamme   Annet.         

   Utstyr/Bagasje   Funksjonshemming    
   Vedlikehold/materiell    Tilsyn   Utmarksnæring 
   Tyngere inventar/utstyr 

  Annet..        

      .         
 
Eierforhold til  Hytte  Gamme  Annet:.         

Eiers navn.          Andre, hva.         
 Hustru    Datter   Representant for brukerne 
 Ektemann  Sønn       - Navn.         

 
PS: Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter 
 barmarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-/vedlikeholdskontrakt. 
 
Nedenforstående Vedlegg skal legges ved hver enkelt søknad: 

  Festekontrakt    Tilsynskontrakt   Kopi av selvangivelse 
  Gammeerklæring     Vedlikeholdskontrakt    Legeerklæring/Attest 
  Brukertillatelse, hvert år   Kart, hvert år      Annet.        
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BESKRIVELSE AV KJØRETRACE: 
Kart Målestokk 1:50000 må vedlegges, samtidig må traceen som det skal kjøres etter TEGNES MED SORT. 
Det skal legges ved orginal kartkopi dersom tidligere kjøretrase endres.  
 
       

       

       

       

       

       

 

 

 

Sted/dato      Underskrift 
 
               .................................................................... 
 
 
PS!!!    NÅR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEMAET KASTES. GRUNNEN TIL DETTE  
   ER NYE SØKNADSFRIST- OG MØTEDATOER . 
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swiff#
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT FOR

MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Søknadsskjema etter vintertraceer

PS SKRIV MED STORE BOKSTAVER OG BRUK SVART PENN ELLER TUSJ

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

PS Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet før ved neste møte

NAVN : ·······A .. , /.;;,..H.L1.b.../(.U,.l5.i:.Y.. = ,
sse  • l'es.ks l5 7&e la±ea
KJØRETØY =y!snøscooter

rsno .2l.11.2ml9...5.95.2e025wrs.I2.pa.d

D Annet .

FORMÅLET MED TUREN:

ETTER FORSKRIFTENS § 0 SA, 0 sB [] sc, 0 5D, 0 SE oG [] 6:

Annet
D Løyvekjøring Hva .

Transport av bagasje/utstyr:
[_] Utmarksnering
D Garnfiske [] snare fangst
D Jakt, hva .

&3r:;:i::g£Hytte8'::k::ne: .

[} Vedlikehold/materiel! [] Tilsyn [] Utmark«snaring
9!'Tyngere mventar/utstyr !? ,;_v(/rtv V1I r·.,,I {,,,141,kM å€
[] Annet .

[] Funksjonshemming
[] Annet. .

Eierforhold til D Hytte [ZGame  []  Anet: .

Eiers navn f/(r... ..-!J.J;}.:i.f.«£............ :. D Andre, hva .
D Hustru [] Datter Representant for brukerne
[] Ektemann D Sonn - Navn .

PS: Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter
barmarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-/vedlikeholdskontrakt.

Nedeoforstående Vedlegg skal legges ved hver enkelt søknad:
[_] Festekontrakt D Tilsynskontrakt [] Kopi av selvangivelse

]  Gammeerklering D Vedlikeholdskontrakt [] Legeerklering/Attest
[] Brukertillatelse, hvert år D Kart, hvert ar [] Annet. .

/  i d li e  ' «t. 111



BESKRIVELSE A V KJØRETRACE:
Kart Målestokk 1 :50000 må vedlegges, samtidig må traceen som det skal kjøres etter TEGNES MED SORT.
Det skal le es ved or inal kartko i dersom tid/i ere k'oret ase endres.

PS!!!

Underskrift

--ilk4re
NAR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEMAET KASTES. GRUNNEN TIL DETTE
ER NYE SØKNADSFRJST- OG MØTEDATOER.
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PS

elksft
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT FOR

MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Søknadsskjema etter vintertraceer l I

SKRIV MED STORE BOKSTAVER OG BRUK SVART PENN ELLER TUSJ 'L, -rs-
SØKNADEN SENDES TIL: DEANU GIELDA -TANA KOMMUNE, 9845 TANA

NAVN

ADRESSE

Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet før ved neste møte

= 74:.t:.':.1d.& ..<i.. .'4 ..7..e.le.1. ..·.s?..u. .

: .1..d,1.: ..<..l ..:k ..'::"l ..'f. .
KJØRETØY :Snøscooter []  Annet .

"
TsoM ·...2l.4...2220..25.02.20.225 vrA. %a.p.n..
FORMÅLET MED TUREN:

ETTER FORSKRIFTENS § 0 SA, 0 sB [] sc, 0 SD, 0 SE oG [] 6:

Annet
D Løyvekjøring Hva .

Transport av bagasje/utstyr:
[] Utmarksnering
D Garnfiske [_] snarefangst

D Jakt, hva ·································

Tra:;;:gaHytte {j ::kaj:ne:::·············································································

Vedlikehold/materiell D Tilsyn [] Utmarksnaering

} Tyngere inventar'wtstr bre,Sc] lpa«al, -de
[] Annet. /. .

[] Funksjonshemming
[] Annet. .

Eierforhold til D Hytte,amme D Annet: .

Ettedie6. "" Ra.en
D Ektemann D Sønn - Navn .

PS: Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter
barmarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-/vedlikeholdskontrakt.

Nedenforstående Vedlegg skal legges ved hver enkelt søknad:
[] Festekontrakt D Tilsynskontrakt [] Kopi av selvangivelse

_W}ammeerklæring D_Vedlikeholdskontrakt D Legeerklæring/Attest
/} Brukertillatelse, hvert ar } Kart, hvert ar [] Annet..................
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BESKRIVELSE A V KJØRETRACE:
Kart Målestokk 1:50000 må vedlegges, samtidig må traceen som det skal kjøres etter TEGNES MED SORT.
Det skal le es ved or inal kartko i dersom tidli ere k'oretrase endres.

..... !L.;t µ.blP, . ...5::::.H: .. ························;···················
···<b······r1<-+-• ..A. . ..,. ........... . . B .
... '-f··········.s..····1../L.-'\....-( .. --1-<W"' ,... .

....................................................................................................................................................................

... æ s-,r -,:.1,t L:t.u.?.'LJ ..Y:,i.4 .

PS!!! NAR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEMAET KASTES. GRUNNEN TIL DETTE
ER NYE SØKNADSFRIST- OG MOTEDATOER.
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Finnmarkseiendammen
Finnmarkkuopmodat

17/1666 -13
2025/16/1/0

Deres dato/Dir bca! Deres /Din u;

28.11.2018

Aage A. Guttormsen

Pb. 154
9845 TANA

ORIENTERING OM AT DET ER REGISTRERT NY BRUKERREPRESENTANT  -
ERKLERINGSNUMMER 16-1-9012I TANA KOMMUNE

Finnmarkseiendommen/Finnmarkkuopmodat (FeFo) viser til brev fra Jørn Are Guttormsen
den 06.10.2018, med ønske om å bli oppført som bruker av Sommerelvsgammen i Tana
med gammeerklæring 16-1-9012.

FeFo ba oppførte brukere på erklæringen bekrefte at Jørn Are Guttormsen skulle oppføres
på erklæringen. FeFo har mottatt bekreftelse fra begge brukere, og følgende personer står
nå oppført som brukere av gammen:

Navn
Johan Aslak Store
Aage A. Guttormsen
Jørn Are Guttormsen

Adresse
Polmakveien 45
Postboks 154
Skaidivegen 24

9845 Tana
9845 Tana
9845 Tana

Med hilsen/Dearvvuodaiguin

Sverre Pavel
leder grunn og rettigheter

Marit Krokmogen
grunnforvalter
Tel: 45218017

Dette dokumentet er elektronisk signert

Mottakerliste:

Aage A. Guttormsen
Jørn Are Guttormsen

Hovedkontor Laksel
Postadresse FeFo, Postboks 1 9811 VADS

795 @ post@fefo.no
www.fefo.n0 J} 939 480 731 MVA
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.MOTTATT

3 1 OKT 2019

Søker:

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ.BAR1'1ARK I
TANAKOMMUNEIPERIODENQ1.CJ7 31.1-0 Oi./l- DS, cJS, i.\ . . .

3avda +Hs
Adresse:

S -Kjøretøy: - n le

I

Antall turer: lo

Tradisjonclle barmarkstrasecr (dispcnsasjonstraseet) som er vedtatt nv kommunestyret:

For kjoretoy ikke over 750 kg:

[ ] 4Hilligura -Doarda -Uvjalidnj4 - fkkajavri
[==:J 1l AlleknJarga - SavetJavn - Savetvam

For kjøretøy med.delt vektbegremii11gcr

2AVcd Åtejohka (Nils 0. Antis eiend.) - Slouvncohkka - Guhkesjåvri under Miennavårri - over
Miennavårri- Gieddeoaivvejohka (til åpen trase. IC faSirbn) ( i500 kg)
2B Ved Åtejohka (Nils 0. Antis .cicnd.) - Skruvacohkka - Guhkesjavriunder Miennavårri ,-vest
langsmed Lak5johka - til dvcsamløpene .- Gieddeoaivvejohka ( inntil 1500 kg)-fra Ladnaficld1i1å-
Ladnajåvri - Njirranjivri(Oivos/ Utlopet, inntil 3000 kg}
7 Deanodat / Vesterfana - Heargefohkka - Geassejavri ·• inntil 1500 kg

For kjøretøy uten vektbegrensinger

§ ._IA. S!r,bn.1..-c NJ·_·m.r.gg.-n!. v.r! -.Gtte. j.ai - ..L. avnjus3.· ohka
1B Sirbma - Njuorgganjavn1 -- Mennajavri
6Linkstasjonen på Maskevarri - Giczzi
9 Rv 89.0 ved Stjernevann - Kommuuegronscn tnotVadsø

Beskrivelse av eventuell annen kjøretrase som det sokes ..om tillatelse til ii kjøre fangs. Kart mll vedlei;ges:

Begrunnelse for søknaden. Eventuell do!mmentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

7 asp?e - k 9 b a s j
hyle es sl.

Sted: Dato:

Underskrift:
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BARMARKSLØYPER i TANA KOMMUNE SOM ER ÅPNEI TIDEN01.07- 31.10

Forskrift oni bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger/tradisjonelle ferdselsåreri Deanu gielda  -  Tan
kommune,.Finnmnrk ..

Fastsatt av Fylkesmanneni Finnmark 20.jimil00l med hjemmel Horskrift av 28. juli 1989 nr. 749 om b111k av motorkjøretøy
påbarmarklangstradisjonelle ferdselsårer, Fil1iuriark, jf. lov av 10. juni 1977nr. 82-ommotorferdsel i utmark og vassdrag§
4a. Endret l0 juni 2004 nr. 1004, 8 sep 2005 nr. 1028. . . ..

$  1.Brik av motor!<jøretøy på barmark er tillatt langs falgende traktorvoger/tradisjon¢Ile ferdselsårer i Deanu gielda - Tana
kommunei forbindelse med transport til  hytter og i forbindelsemed jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Liype 1: Sirma - Stuorra is

Fra enden avjordbruksvegen i Sima, etter ctablert traktorspor vest for heyde 245, cj.erfranord9ver vest foriøyde 370på
Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., over Njoaskeoaiviog nordøstover vest for hayde 323, fram til elvemote
mellomGurtrejuhka øg Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over GarpyJohkaog nord- og nordvestover parallelt med
Garpcjohka tit lllisrappat, derframot riordøst østfor høyde 357 på Maddemusalasogniot nord over Gaskilas til
kominuncgrcnsa på Stuorra illis. ·

Løype 2: Galdujoltka Saddumiellcvuovdi

Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping),etter et;iblerl traktorspor på vestsiden av Galdujohka, videre øst for
Garcujavriog sørvest forFallenjoask)åvri, nordvesttil Ciikujohka og nordvestog senere vestover til endepunktet i
Saddumicllevuovdi:

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

Loype 3: Masjok - Spierkuvarri

Fravegen i Masjokdalen langs traktorvegen sørvestover over Spieikuvrri fram til bekken vestfor Spierkuvåni

Løypener kun åpen for motorkjøretøymed totalvekt under3000 kg.

Laype 4: Austertaaa - 1 km sor for Boatka i Hanadalen

Fra vegende i Hanada\tn (Auslertana) langs traktorspor til i km sør for Boatka.

Loype 5:Luftjokdalen - Hanajivri

Fra enden av jordbruksvei, Nordre Luftjok, folgeir vestsiden av Hanajohka til elveutlopet fraStuorraHanaj%vi (sirenden).

$  2. Laypeneskal være merket ogskiltcti terrenget på enslik rilåteatdet klartgarfram hvor løypetraseen går og hvorden
slutter: Det ei· ikke tillattå kjøre utenfor'denfastsatte traseen:

§ 3.Kjøring etterdenne forskrift er ikketillatt i tidafør l. juli eller etter 31 ..okto\JeLFyl)<csmannen,kan stenge løypenefor
trafikk ogsa iandi-e tidsrom dersom dette anses.nødvendig for å J1indre \lnød\g sliiasje på terreng og vegetasjon.Fylkemannen
kan også åpne enkelte løyper før i. juli ri.år forbolde1i.etilsier dette, etter begruriret soknad fra komnuicen.

$4. Denne forskrifttred kraft straks.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: AIXEFJ Registrert dato:22.10.2019 21:10:21

Antall vedlegg: 2

Søker(e)

Søker

Fornavn

Inge Ottar
Etternavn

Sætrevik
Adresse

Egnehjemsvei 22 b
Postnr

9910
Poststed

BJØRNEVATN
Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Steffen Sætrevik Egnehjemsvei 22 b 9910 Bjørnevatn
Sebastian Dahhlweg Nybrottsveien 46 9910 Bjørnevatn

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

07.11.2019 30.04.2020

Kjøretøy

Snøscooter
Antall turer

20
Søknad for dispensasjon gjelder

B Vinter 

A Barmark 

Formål

D 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 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Kjøre ved, utstyr og byggemateriala inn.  Kjøre avfall og bygningsrester ut.

Eierforhold

B Søker og eier er samme person 

A Eier er en annen person 

Vedlagt dokumentliste

Festekontrakt hytte Seidafjellet0001.pdf

Kart hytte Seidafjellet0001.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark
EorTrr

1 2 NV 2019Referansenummer: N7H3KQ Registrert dato: \ 'l. \ l.2019

Antall vedlegg: 1

Søker

Fornavn

Heidi Merete

Etternavn

Wilsgård

Adresse

Maski 9

Postnr

9845

Poststed

TanaTANA

Søker flere på samme dispensasjon?

G Ja

Navn

Jan Wilsgård

0 Nei

Adresse

Maski 9

Postnr

9845

Poststed

Tana

Tidsrom

] Periode

[] Enkeltdager

Fra og med

01,42 2019

Til og med

04.05.2024

Kjaretoy

CB3897

Antall turer

2

Søknad for dispensasjon gjelder

@ vinter

0 Barmark

[] Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn

[] Transport ifm turisme

 Elgjakt

D Utmarksnæring
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[ Garnfiske

[] snarefangst

D Funksjonshemming

[ Transport av bagasje/utstyr

D lfm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking

[] Annet:

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

turer pr. vintersesong til Sverre Pedersen sin gamme i Leibos/ Cerretjavri. Legger ved tillatelse ror KJønngtil gamma

/bruk av gamma. Saker om dispensasjon for kjaring fra iper lpe ot - 3p2lye V
Hecla ucv' - cre v(end}" V n

0 Søker og eier er samme person

0 Eier er en annen person

Navn

Sverre Pedersen

Forhold til eier

0 Samboer/ektemake

0 Sønn/datter

0 Representant for brukerne

0 Annet:

vi#
Tillatelse.msg
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT FOR  

MOTORISERT FERDSEL I UTMARK   
      Søknadsskjema etter vintertracéer    

 
PS      SKRIV MED STORE BOKSTAVER OG BRUK SVART PENN ELLER TUSJ 

 
SØKNADEN SENDES TIL: DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE, 9845 TANA 
   
 
PS   Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet før ved neste møte 
 
NAVN :        

ADRESSE :        

KJØRETØY :  Snøscooter  Annet.        

 
TIDSROM :        ANTALL.        
     
FORMÅLET MED TUREN: 
 
ETTER FORSKRIFTENS §   5A,  5B  5C,  5D,  5E OG  6: 
 
Annet 

 Løyvekjøring Hva.        
    
Transport av bagasje/utstyr:  

  Utmarksnæring   Funksjonshemming  
  Garnfiske          Snarefangst   Annet.        
  Jakt, hva.         

 
Transport til   Hytte  Gamme   Annet.         

   Utstyr/Bagasje   Funksjonshemming    
   Vedlikehold/materiell    Tilsyn   Utmarksnæring 
   Tyngere inventar/utstyr 

  Annet..        

      .         
 
Eierforhold til  Hytte  Gamme  Annet:.         

Eiers navn.          Andre, hva.         
 Hustru    Datter   Representant for brukerne 
 Ektemann  Sønn       - Navn.         

 
PS: Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter 
 barmarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-/vedlikeholdskontrakt. 
 
Nedenforstående Vedlegg skal legges ved hver enkelt søknad: 

  Festekontrakt    Tilsynskontrakt   Kopi av selvangivelse 
  Gammeerklæring     Vedlikeholdskontrakt    Legeerklæring/Attest 
  Brukertillatelse, hvert år   Kart, hvert år      Annet.        
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BESKRIVELSE AV KJØRETRACE: 
Kart Målestokk 1:50000 må vedlegges, samtidig må traceen som det skal kjøres etter TEGNES MED SORT. 
Det skal legges ved orginal kartkopi dersom tidligere kjøretrase endres.  
 
       

       

       

       

       

       

 

 

 

Sted/dato      Underskrift 
 
               .................................................................... 
 
 
PS!!!    NÅR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEMAET KASTES. GRUNNEN TIL DETTE  
   ER NYE SØKNADSFRIST- OG MØTEDATOER . 
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 3SAP56 Registrert dato:13.11.2019 13:59:29

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Reidar
Etternavn

Varsi
Adresse

Deanugeaidnu 5968
Postnr

9826
Poststed

SIRMA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.12.2019 29.02.2020

Kjøretøy

Snøscooter
Antall turer

Etter behov
Søknad for dispensasjon gjelder

B Vinter 

A Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

D Snarefangst 
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C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

I forbindelse med snarefangst-  og fiske i Deavkanjohka- og Gurteluhppalområdet, har jeg behov å transportere 
Gumpi, bagasje- og nødvendige utstyr til Gurteluohppal, og kjøringen vil finne sted etter Sirma scooterløype. 
Imidlertid er det vanlig at den samme løypa åpnes ikke for trafikk før i slutten av februar måned.  Hvis snø- og 
værforhold tillater, tar jeg sikte på å starte med snarefangst 1, desember 2019.

Vedlagt dokumentliste

Melding om snarefangst  2019 -2020.pdf
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Deanu gielda -Tana kommune
Utviklingsavdelingen ' \ I

Snarefngt av rype kan uteves av peroner  so  her fyit 16 r  og  har lest jegervgiftkart, jf. $84egSi Fonkrift om wtrvelseav jakt, felling og
fangstav 22. mans 2002. Opplrigfngst k uteves av perveer mellom 14 eg l6 r med satykke fra foreldr/ foresatte,  og  med forvrlig
tilsy fra en perw   - bar fylt 20 Ar ao ur bct lt Jcccr Ylift ecllar  Ind jakt/ fa pt i mist 3 r, jf, I 6. Tilllyupeno  e   kal  opA Ila
tlllatel e fr N!ttlpet  baver. Peno    der oppleri  pr.  p1 er frttatt fr I betale ,ieam,lvalft, jf. f 7.

Aile som skal drive snarefagst av rype Flmark mi lose sviltjaktkort pi Flarkseiedomme, og ha fast bestedssdrese Fi»mark

Melding om snarefangst av ryper

Skriftlig melding skal sendes til kommunen 10 dager før fangsten tar til, jf$ 36i Fonkrift
om utøvelse av jakt, felling og fangst av 22. mars 2002.

Gjelder for snarefangst av ryper i Tana kommune for jakt- og fangståret 20 ... ./ ..... ( ·
Navn: l \l.1 ..
Aaresse: ...2e4-gex-kL...2.8%....2.2.S.: Sowa

Fangstperiode: Fra..4..des».-.2c42..Til... Li.:.nu...ca2co
Fangstoride:... 2.ca-.u.le61..9.tkl4gal.s5t..............

±ls= ire mi
%---·--------------------·
Fangstresultat

-------

Senest innen 25. mars skal brukeren pådette skjema rapportere fangstresultatet til
kommunen, jf$ 36 i Fonkrift om utøvelse av jakt, felling og fangst av 22. mars 2002.

Gjelder for snarefangst av ryper i Tana kommune for jakt- og fangst#ret 20... ./ .

Navn: .

Adresse: ..

Fangstperiode: Fra Til. .

Fangstområde: .

Antall ryper fanget

Fjellrype Lirype Sum ryper

Antall
snarer
brakt

Antall Fangstanstrengelse- Summen av antall
fangstdøgn snarer brakt multiplisert med antall

fan t

Merknad: .

Underskrift
Postadresse:
R±dhusveien 3
9845 Tana
E-post: postmottak@tuna.kommune.no

Besøksadresse:
RAdhusveien3

www.bna. kommune.no

Sted
Telefon:
78 92 53 00
Telefaks:
78 92 53 09

............. /20 ....
Dato

Bank:
4910.12.71 160
Org.nr.:
943.505.527

136



{

"J3
# f

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT FOR
MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

Morr
11NV 209

Søknadsskjema etter vintertracer

PS SKRIV MED STORE BOKSTAVER OG BRUK SVART PENN ELLER TUSJ

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

NAVN

ADRESSE

Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet før ved neste møte

: l. .. ..£.L ..l LAB..: • ••l .
: J ..b.M. ..1i ..{0. .. .-:f...ll... 1.4 0.?:tl. .

KJØRETØY :0 Snøscooter []  Annet., .

TIDSROM : ½?.:-..:3/..£...........................................ANT ALL .C..c'.,.e..  /.

FORMÅLET MED TUREN:

ETTER FORSKRIFTENS § 0 sA,  [] sB  [] sc, 0 5D, 0 SE oG [] 6:

Annet
[_] Layvekjoring 6' --- ....._ /' '

Hva -0 .. . .. .. / ..L.h/
Transport av bagasje/utstyr:
[_] Utmarksnaering
[] Garfiske ] snarefangst

L] at, hva .

Transport til Hytte D Gamme D Annet .
12a'Utstyr/Bagasje D Funksjonshemming
[_] vea1ienold/materien1 [_] riusyn [_]uunark.snaring

[] Tygere inventar/utstyr

[] Annet .

D Funksjonshemming

[] Annet. .

Eierforhold til [} Hytte 0Gamme D Annet: .

Eiers navn w i............. 0 Andre, hva .
[] Hustru D Datter [] Representant for brukerne
D Ektemann [] sonn - Navn .

PS:  Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter
barmarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-/vedlikeholdskontrakt.

Nedenforstående Vedlegg skal legges ved hver enkelt søknad:
[_] Festekontrakt [] Tilsynskontrakt [] Kopi av selvangivelse
D Gammeerklæring D Vedlikeholdskontrakt D Legeerklæring/ Attest
[_] Brukertillatelse, hvert år D Kart, hvert ar [] Annet. .
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BESKRIVELSE A V KJØRETRACE:
Kart Målestokk 1:50000 må vedlegges, samtidig må traceen som det skal kjøres etter TEGNES MED SORT.
Det skal le es ved or inal kartko i dersom tidli ere k'oretrase endres.

····················· " r •  ................• ··v r -:::) \ .

··························r..·0.2···············'·············a::·r············CLtJ·····fo

··············································2...························································································································

sewe 1 9/
·················'c (I/ .

...  Underskrift .L{ .....JL

PS!!! NAR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEMAET KASTES. GRUNNEN TIL DETTE
ER NYE SØKNADSFRIST- OG MØTEDATOER.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 5DK5V6 Registrert dato:07.10.2019 22:50:13

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

STÅLE UTSI 

Etternavn

PETTERSEN

Adresse

LYNGVN.1

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

14.12.2019 04.05.2020

14.12.2020 04.05.2021

14.12.2021 04.05.2022
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Kjøretøy

SNØSCOOTER

Antall turer

10

Søknad for dispensasjon gjelder

B Vinter 

A Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Fra egen hytte i Sjursjok via Nissojàvvrit til åpen løype 6A ved nordenden av Sommervann, i hht. vedlagte kart

Vedlagt dokumentliste

løypekart Sjursjok Sommervann 2019.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: QE3QTE Registrert dato:07.10.2019 23:03:15

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

PETTERSEN

Etternavn

SIMEN UTSI

Adresse

LYNGVEIEN 1

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

14.12.2019 04.05.2020

14.12.2020 04.05.2021

14.12.2021 04.05.2022
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Kjøretøy

SNØSCOOTER

Antall turer

10

Søknad for dispensasjon gjelder

B Vinter 

A Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Fra egen hytte i Sjursjok via Nissojàvvrit til åpen løype 6A ved nordenden av Sommervann, i hht. vedlagte kart

Vedlagt dokumentliste

løypekart Sjursjok Sommervann 2019.pdf
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% MOTTATT
17 OKT 2mg

V*ÅJ
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIF T FOR

MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Søknadsskjema  etter vintertracéer

PS  SKRI  V  MED  STORE  BOKSTA  VER OG  BRUK  SVART PENN ELLER TUSJ

SØKNADEN SENDES TIL: DEAN U GIELDA  — TANA KOMMUNE, 9845 TANA

& Søknader  innkommet  etter  fristen vil  ikke  bli behandlet for ved neste  møte

NAVN : ?OÅ'ÅS'WLOMfQ ...............................................................
. (—

ADRESSE Qw>*””£””*w”37'°7W”/5 ....... AGM—

KJØRETØY :E—Snøscooter []  Annet ..........................................................................

Ø—ÅO—g/gvæöow 7%» é/vuTIDSROM :............................................................................... ANTALLE. ....... :  ....... ? ...” '

F ORMÅLET  MED  TUREN:

ETTER FORSKRIFTENS §  [l SA, [] SB [] 5C, I:] 5D, D  SE OG [2 6:

Annet

D  Løyvekjøring Hva.  ___________________________________________________________________________________________________

Transport  av  bagasje/utstyr:  X
[] Utmarksnæring [] F unksjonshemming ,
D  Garnfiske E] Snarefangst E  Annan."?! _____ g  uff? _____ /  66171) C
El Jakt, hva.  .............................................................

Transport til  DHytte  [:lGamme  DAnnet.

E] Utstyr/Bagasje [:l Funksjonshemming
[:1 Vcdlikchold/matcrioll [:] Tilsyn [j Uunarksnæring

[:l Tyngere inventar/utstyr

Annet.  TmV'JFOb'l— FK Hj IL!” 1  SJWq‘ok

Eierforhold  til [] Hytte []Gamme  [:1 Annet:.  ______________________________________________________________________________

Eiers  navn.  _______________________________________________________ [:] Andre, hva.  ___________________________________________
El Hustru El Datter D  Representant for brukerne

D  Ektemann [l Sønn — Navn. ___________________________________________________

fl: Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter
barmarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-/vedlikeholdskontrakt.

Nedenforstående Vedlegg skal legges ved  hver  enkelt søknad:
[:] Festekontrakt [:1 Tilsynskontrakt []  Kopi av selvangivelse

[l Gammecrklæring [:]  Vcdlikcholdskontrakt D  Legccrklæring/Attcst
[! Brukertillatelse,hvert år [] Kart,hvert år 1:] Annet. _________________________________
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BESKRIVELSE  AV  KJØRETRACE:
K art Målestokk  I  :5 0000 må vedlegges, samtidig må traceen som det skal kjøres  etter T E  GNES MED SORT.
Det skal Ie es ved ør inal kartko i dersom tidli ere k 'øretrase  endres.

MåZÅÅEÅÅÅÅÅÅÅÅ?éäååäää22%å%:?IéäåiääEZéÅääÅääéäéJf—ääEÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ   

Sted/datø Underskrift

Mm ...... ”%"/? ”4.3947- JMN»,—

PS!  !  !  NÅR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEAIAE T KAST ES. GR UNNEN T IL DE T T E

ER N YE  S  ØKNADSFRIS T- OG MØTEDA T OER  .

1
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$ M °  Tira E‘T
170KT2019 *  *

v  å  5!
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT F OR

MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Søknadsskjema  etter vintertracéer

PS  SKRI  V  MED  STORE BOKSTA  VER OG  BRUK SVART  PENN  ELLER  T USJ

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

& Søknader  innkommet  etterlfristen  vil  ikke  bli behandlet for ved neste møte

NAVN :  Øddf/MMSM/ ....................................................................
ADRESSE :  4u54€PiØ””°W/”” ....... 3.17  ......................... ? 4.75 ..... ( W
KJØRETØY :B Snøscooter [l  Annet .........................................................................

F ORMÅLET  MED  TUREN:

ETTER FORSKRIFTENS § [] SA, [] SB [:1 5C, I:] 51), I:] SE 0G B6:

An net

D  Løyvekjøring Hva.

Transport av bagasje/utstyr:  x

[] Utmarksnæring I:] Funksjonshem ing .
[:1 Gamfiske [] Snarefangst Annet.  _____ TT ______________________________
[j Jakt,hva. _____________________________________________________________

Transport  til  [:IHytte  [] Gamme I:] Annet.  ______________________________________________________________________________
[] Utstyr/Bagasje [j Funksjonshemming
[:] Vcdlikchold/mulcriull [:] Tilsyn D  Uunarksnæring

[:l Tyngere inventar/utstyr .

El Annet- _______________________________ I. mmg?  . «"— ............. Em ________ H ”'Le _______ .5. ;.sefäfäfi;

Eierforhold til [j Hytte  Eleamme  El Annet:. ______________________________________________________________________________

Eiers  navn.  _______________________________________________________ [:l Andre, hva.  ___________________________________________

D  Hustru D  Datter E] Representant for brukerne

El Ektemann [] Sønn -Navn.  ...................................................

ILS: Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter
barmarks/kjøretracecr til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns—/vedlikeholdskontrakt.

Nedenforstående Vedlegg skal legges ved  hver  enkelt søknad:
D  Festekontrakt :]  Tilsynskontrakt E] Kopi av selvangivelse

[:l Gammccrklæring [l  Vcdlikcholdskontrakt D  cccrklæring/Attcst
D  Brukertillatelse, hvert  år E] Kart, hvert år []  Annet. _________________________________
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BESKRIVELSE  AV  KJØRETRACE:

Kart  Målestokk 1:50000 må vedlegges, samtidig må traceen som det skal  kjøres  etter T EGNES MED S OR T.
Det skal le es ved or inaI kartko i dersom tidli ere  k  'øretrase  endres.

M1  ............... % y/Å—Å/WJan—H/nløyptéa ......

S ted/dato Underskrift

%  ______ _/_ åØ/ä*/9 ........................................ ?? .”7 ....... SM” ...........

 

PS ! !  !  NÅR SESONGEN ER OVER SKAL DE  T  TE SKJEÅME T KAST ES. GRUNNEN TIL DE T T E

ER N YE SØKNADSFRIST- OG MØTEDA T OER  .
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: YHGJB5 Registrert dato:06.11.2019 10:18:58

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Jørn Tore
Etternavn

Pettersen
Adresse

Hedeguohppi 56
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

01.01.2020 01.05.2025

Kjøretøy

snøscooter
Antall turer

6
Søknad for dispensasjon gjelder

B Vinter 

A 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

fra/til hytte i sursjok etter eksisterende disp løype, se kart

Eierforhold

B Søker og eier er samme person 

A Eier er en annen person 

Vedlagt dokumentliste

bf5072177afa3c77e5253911e7b21747039c16cf.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: SZEWN5 Registrert dato:06.11.2019 10:19:32

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Tor Eino 
Etternavn

Lukkari
Adresse

Hedeguohppi, 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

01.01.2020 15.05.2025

Kjøretøy

snøscooter
Antall turer

6 pr år
Søknad for dispensasjon gjelder

B Vinter 

A 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

fra/til hytte i Sjursjok etter eksisterende vinterdisp trace fra/til nord enden av sommervann, se kart.

Eierforhold

A Søker og eier er samme person 

B Eier er en annen person 

Navn

Nana Soini
Forhold til eier

B Samboer/ektemake 

A Sønn/datter 

A Representant for brukerne 

A Annet:  

Vedlagt dokumentliste

bf5072177afa3c77e5253911e7b21747039c16cf.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 4QKWV3 Registrert dato:06.11.2019 10:28:28

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Anders
Etternavn

Pettersen
Adresse

Hedeguohppi 56
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

01.01.2020 01.05.2025

Kjøretøy

snøscooter
Antall turer

6
Søknad for dispensasjon gjelder

B Vinter 

A 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

fra/til hytte i sursjok etter eksisterende disp løype

Eierforhold

A Søker og eier er samme person 

B Eier er en annen person 

Navn

Jørn Tore Pettersen
Forhold til eier

A Samboer/ektemake 

B Sønn/datter 

A Representant for brukerne 

A Annet:  

Vedlagt dokumentliste

bf5072177afa3c77e5253911e7b21747039c16cf.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: WUZP84 Registrert dato:06.11.2019 10:30:55

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Heikki 
Etternavn

Pettersen
Adresse

Hedeguohppi 56
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

01.01.2020 01.05.2025

Kjøretøy

snøscooter
Antall turer

6
Søknad for dispensasjon gjelder

B Vinter 

A 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

til/fra hytte i sursjok etter eksisterende disp løype

Eierforhold

A Søker og eier er samme person 

B Eier er en annen person 

Navn

Jørn Tore Pettersen
Forhold til eier

A Samboer/ektemake 

B Sønn/datter 

A Representant for brukerne 

A Annet:  

Vedlagt dokumentliste

bf5072177afa3c77e5253911e7b21747039c16cf.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: PDWGDX Registrert dato:06.11.2019 10:29:53

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Nana
Etternavn

Soini
Adresse

Hedeguohppi, 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

01.01.2020 15.05.2025

Kjøretøy

snøscooter
Antall turer

6 turer pr år.
Søknad for dispensasjon gjelder

B Vinter 

A 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

til/fra hytte i Sjursjok, etter eksisterende vinterdispensasjon's trace, til/fra nordenden av Sommervann. se kart.

Eierforhold

B Søker og eier er samme person 

A Eier er en annen person 

Vedlagt dokumentliste

bf5072177afa3c77e5253911e7b21747039c16cf.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: BSGHRV Registrert dato:27.10.2019 16:21:32

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Per Evald 

Etternavn

Walle

Adresse

Deanugeaidnu 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

01.11.2019 17.05.2020

Kjøretøy

Snøscooter
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Antall turer

Fri

Søknad for dispensasjon gjelder

B Vinter 

A 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 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

D Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Det er 4,5 km hjemmefra til nærmeste scooterløype. Dette fo å slippe å organisere tilhenger mm for å kjøre 3 km på 

vei for å komme til løypa. Løypa går for det meste over myr og vatn så dyrelivet vil ikke bli vesentlig berørt. 

Reineierne har også kjørt der hvert år til og fra.

Vedlagt dokumentliste

Dispkart.docx
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Offentlig åpen løype

Boplass
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: Z2NJBY Registrert dato:29.10.2019 10:42:16

Antall vedlegg: 2

Søker(e)

Søker

Fornavn

Reidar
Etternavn

Varsi
Adresse

Deanugeaidnu 5968
Postnr

9826
Poststed

SIRMA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

08.11.2019 15.12.2019

Kjøretøy

Snøscooter med hjelpe scooter
Antall turer

2 - 3 turer
Søknad for dispensasjon gjelder

B Vinter 

A 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

Viser til vedlagte delegasjonsvedtak av 2.06.2019 angående midlertidig plassering av gumpi i Deavkan området, jfr. 
vedlagt kartreferanse. 
 
Jeg har planer å reparere gumpien på havari stedet, og senere frakte den tilbake etter Sirma løype til Gurteluohppal i 
tilknytting med rypesnarefangst 2020 og fisket. 
 
Jeg må også ha med meg hjelpescooter. 
 
Kjøringen vil finne sted etter Sirma løype over Orroaivi, via Suolujavri til gumpien. 
 
 
 

Vedlagt dokumentliste

7 1 -Svar på søknad om midlertidig hensetting av gump.DOC

Kartreferanse - havarert gumpe.pdf
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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 

Reidar Varsi 
Denugeaidnu 5968 
9826  SIRMA 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

   
 
 

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
 2019/978 Roy Ove Kristiansen, tlf.: +47 464 00 265 26.06.2019 

 
7/1 -Svar på søknad om midlertidig hensetting av gumpi 
 
              Vedtak 

Det innvilges midlertidig dispensasjon og tillatelse til plassering av bygning/konstruksjon i 
form av gumpi for inntil 8 mnd fra vedtaksdato som omsøkt. Tillatelsen omfatter ikke bruk, 
men kun midlertidig hensetting. 
 
Tillatelsen er hjemlet i pbl. § 20-4 bokstav c. 
Dispensasjonen er hjemlet i plan- og bygningslovens(pbl.) § 19-3. Herav følger av lovens 
bestemmelse at det «Ved dispensasjonstidens utløp eller ved pålegg må søkeren uten utgift 
for kommunen fjerne eller endre det utførte...eller oppfylle det krav det er gitt utsettelse 
med...». 
 
Begrunnelse: 
Det omsøkte er et engangs tilfelle og kommer av et uheldig tilfelle av havari kombinert med 
plutselig skiftende føreforhold. Det omsøkte er midlertidig og omfatter ikke søknad om bruk av 
gumpien, men kun hensetting. 
 
Kunnskapsgrunnlaget jf. NML § 8 er tilstrekkelig og det er ikke nødvendig å legge føre-var-
prinsippet jf. NML § 9 til grunn. Kommunens vurdering er at det ikke er noe som tilsier at det 
omsøkte vil gi økosystemet en negativ samlet belastning. Naturmangfoldloven er dermed ikke til 
hinder for en dispensasjon som omsøkt. 

 
Kommunens vurderinger viser at det omsøkte ikke vil gi noen konsekvenser i forhold til helse, 
miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.  
Det omsøkte vil i tillegg ikke tilsidesette hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra 
vesentlig og en samlet vurdering viser at fordelene er større enn ulempene. Med bakgrunn i dette 
er kostnadene ved et krav om nedhenting vurdert til å være urimelig høye for et engangs tilfelle 
som dette. 
 
Kulturminnemyndighetene og reindrifta er vurdert å ikke være berørte all den tid det omsøkte 
ikke innebærer inngrep i mark eller tillatelse til bruk av gumpien. I forhold til reindrifta vil et krav 
om nedhenting av gumpi, hvor helikopter er vurdert å være eneste løsning, kunne fremstille en 
ulempe. 
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Kommunen har med bakgrunn i det ovenstående anledning til å innvilge midlertidig dispensasjon 
i dette tilfellet. 
 
Til orientering 
Hensetting av gumpier er i utgangspunktet ulovlig uten tillatelse. En dispensasjonsvurdering om 
tillatelse baserer seg på en konkret vurdering av det enkelte tilfellet. En tillatelse i dette tilfelle vil 
ikke medføre presedens. Det vil si at kommunen ved eventuelle flere slike hendelser senere kan 
komme frem til et avslag. 

 
 
Saksopplysninger 
Saken gjelder søknad om hensetting av gumpi ved Juvrritjávri på gbnr. 7/1 nord for Sirbmá bygd. 
Bakgrunnen for saken oppgis å skyldes havari under transport av gumpien den 22.05.2019. 24.05.2019 ble 
skadene utbedret, men gumpien kunne ikke transporteres ned grunnet dårlige kjøreforhold med lite snø. 
Det ble forsøkt igjen den 25.05.2019, men da var forholdene så dårlige at søker ikke nådde frem til 
gumpien med snøscooter. 
Søker vurderer at kjøring av snøscooter på barmark vil påføre terrenget store sår og skader og at det 
dermed er bedre å avvente til snøforholdene er tilstrekkelig ved neste vintersesong. 
 
Søker ble tilskrevet den 14.05.2019 om mangelfull søknad med frist til den 29.05.2019 til å komme med 
utfyllende dokumentasjon. Dokumentasjonen var innsendt innen den 28.05.2019. 
 
Det omsøkte er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven (heretter pbl.) § 20-1, bokstav j. For 
tiltak som ikke skal plasseres for lengre enn 2 år, gjelder ikke kravet om bruk av ansvarlig foretak jf. pbl. 
§ 20-4, bokstav c. 
Det omsøkte ligger i tillegg innenfor område avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-formål) 
i kommuneplanens arealdel for Tana kommune 2002-13. Det er ikke åpnet for plassering av gumpier i 
planbestemmelsene. Det omsøkte er dermed ikke i tråd med kommuneplanens arealformål og er avhengig 
av dispensasjon etter pbl. §§19-2 eller 19-3.  
 
Høring 
Søknaden er vurdert å ikke ha berørte høringsinstanser. Nærmere vurderingen kommer under. 
 
Vurdering 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Tiltaket er betinget av dispensasjon fra gjeldende 
kommuneplanens arealdel og planbestemmelse § 2 pkt. 6 b, og en vil i det følgende vurdere omsøkte 
dispensasjoner. 
 
Landbruksmessige hensyn:  
I pbl. § 1-1 står det følgende: «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige generasjoner».  
Området er avsatt til LNF- formål, og de generelle hensyn bak formålsbestemmelsen er å fremme og 
legge til rette for landbruksproduksjon. Omsøkte område innehar ikke dyrket/dyrkbar mark eller 
innmarksbeite. Kommunen kan dermed ikke se at det omsøkte gir noen negative konsekvenser for 
jordvernet. 
 
Tilgjengelighet, helse og sikkerhet: 
Det omsøkte ligger ikke i område med fare eller aktsomhetsområde for flom, skred eller ras. Det omsøkte 
vurderes å ikke fremstille fare for liv og helse. Det omsøkte gjelder i tillegg midlertidig hensetting og ikke 
bruk av gumpien. Det vil dermed i tillegg ikke gi konsekvenser hva gjelder tilgjengelighet for den øvrige 
allmennheten. 
 
Arter, kulturminner og reindrifta: 
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Det er innhentet kunnskap jf. Naturmangfoldlovens (NML)§ 8 fra geonorge.no (Kartverkets nasjonale 
nettsted for offentlig kartdata) som viser at det ikke er registrerte arter/naturtyper/områder som er 
vernede/truede i det omsøkte området.  
Kommunen mener kunnskapsgrunnlaget jf. NML § 8 er tilstrekkelig og at det ikke er nødvendig å legge 
føre-var-prinsippet jf. NML § 9 til grunn. Det omsøkte gjelder i tillegg midlertidig hensetting og ikke bruk 
av gumpien. Kommunens vurdering er at det ikke er noe som tilsier at det omsøkte vil gi økosystemet en 
negativ samlet belastning. Naturmangfoldloven er dermed ikke til hinder for en dispensasjon som omsøkt. 
 
Kommunen kan i samme kartbase heller ikke se at det er registrerte kulturminner i omsøkte område. Det 
omsøkte innebærer i tillegg ikke inngrep i mark eller bruk av gumpien (verken midlertidig eller 
permanent). Kommunen har med bakgrunn i dette vurdert kulturminnemyndighetene for å ikke være 
berørte. 
 
I forhold til reindrifta har kommunen også her vurdert de til å heller ikke være berørte på samme grunnlag 
da det omsøkte ikke omfatter inngrep i mark eller bruk av gumpien (verken midlertidig eller permanent).  
 
Å kreve gumpien fjernet vil innebære bruk av helikopter eller ytterligere kjøring på barmark. Dette vil i så 
fall kunne gi skade på natur og/eller forstyrre for dyrelivet og reinen, og altså være til ulempe. Kommunen 
vurderer det for å være mer skånsomt å tillate en midlertidig hensetting med krav om nedhenting på 
vinterstid med snødekt mark. 
 
Annet 
Kommunen har innhenting priser for nedhenting av gumpi med helikopter. Frakt med helikopter vurderes 
i dette tilfelle å være eneste måten å hente ned gumpien umiddelbart. Kostnadene vil ligge på ca. 40 000 
kr. Det omsøkte er et engangs tilfelle og kommer av et uheldig tilfelle av havari kombinert med plutselig 
skiftende føreforhold. Med bakgrunn i dette og all den tid det omsøkte i ovenstående vurdering ikke 
medfører ulemper kan kostnadene kunne vurderes for å være urimelige høye.  
 
Konklusjon  
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 har kommunen vurdert det omsøkte etter lovens §§ 8-12. 
Kommunen mener kunnskapsgrunnlaget jf. NML § 8 er tilstrekkelig og at det ikke er nødvendig å legge 
føre-var-prinsippet jf. NML § 9 til grunn. Kommunens vurdering er at det ikke er noe som tilsier at det 
omsøkte vil gi økosystemet en negativ samlet belastning. Naturmangfoldloven er dermed ikke til hinder 
for en dispensasjon som omsøkt.  
 
Ovenstående vurderinger viser at det omsøkte ikke vil gi noen konsekvenser i forhold til helse, miljø, 
jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
Kommunens ovenstående vurdering viser i tillegg at det omsøkte ikke vil tilsidesette hensynene bak 
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra vesentlig og at en samlet vurdering viser at fordelene er større 
enn ulempene i dette tilfellet. 
 
All den tid det omsøkte er midlertidig bør også en dispensasjon være midlertidig etter pbl. § 19-3. Ved en 
slik tillatelse følger det av lovens bestemmelse at det «Ved dispensasjonstidens utløp eller ved pålegg må 
søkeren uten utgift for kommunen fjerne eller endre det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, 
eller oppfylle det krav det er gitt utsettelse med...». 
 
Kommunen har anledning til å innvilge dispensasjonen og tillatelse som omsøkt. Tillatelsen bør ikke gis 
for lengre enn til når forholdene er tilstrekkelige for nedhenting neste vinter. Den bør videre ikke omfatte 
bruk av gumpien men kun tillatelse til midlertidig hensetting. 
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Klageadgang 
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av partene til 
overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jfr. forvaltningsloven § 28. 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Bygningsmyndighetene er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Kommer det klage på vedtaket er ikke saken endelig avgjort før klagen er behandlet og endelig avgjort av 
kommunen eller fylkesmannen. Klagebehandlingen kan medføre at vedtaket blir endret. Igangsetting før 
klage er avgjort skjer på egen risiko. 
Partene er pr dags dato underrettet om avgjørelsen ved kopi av dette vedtak. 
 
 
 
 
Utviklingsavdelingen 
 
 
Svein Ottar Helander 
Avdelingsleder 

Roy Ove Kristiansen 
Fagleder byggesak 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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Tana Kommune

9845 Tana

Levajok den 11.2.19

SKIL@YPER

Levajok Fjellstue as soker herved om tiilaterse (Dispensasjon om det er
nodvendig ?) til 6 bruke 2 stk scootere til i kjOre skiloyper samt frakte utstyr til
ga mmeplass og leirplass.

Trasd er inntegnet pi vedlagte kart. Fra fjellstua forbi <hotellet> til sorenden av
Mikkelavrre, videre nordover samme vann og s6 til Njakajavre, Sarajavre og
frem til Levajohka der vi moter scooterrkovpa til Levajavrre.

lhht tegning oppn6r vi da en litt lang og en kort lOype

Vi har tidligere fitt dette godkjent som (Melding> ihht 53, se vedlegg.

Med vennlig hilsen

Levajok jellstue as

W Olsen (Styreleder)
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Levajok Fjellstue AS, 9845 Tana
04.03.08

Til Tana Kommune

MELDING OM SKILOYPER _ i h.h.r. s 3

T,evajok Fjellstue melder med dette at vi i forbindelse med pisken, og siste del av 6rets
skisesong vil forsske i holde 3 stk skilolper preparerte. Dette som et tilbud til vare tilreisende
gjester og hyttegrendene i denne delen av kommunen.

Se kartskisse tilsendt 2006.

Laypekjarerne vil alltid bringe med seg kartskisse p6 oppdrag.

Dersom snoforholdene i enkelte av traseone skulle bli vanskelig utover viren, vil vi forsske
6 finne alternative traseer.

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen for
Levajok Fjellstue as

Bodil Rushfeldt

Levajok Fjellstwe, i hjertet av Finnmark!
+47 78 92 87 14 www.levajok.no
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SØKNAD OM DISPENSASJO FRA FORSKRIFT FOR
MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

Soknadsskjema etter vintertracer

PS SKRIV MED STORE BOKSTAVER OG BRUK SVART PENN ELLER TUSJ

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

Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet før ved neste møte

NAVN

ADRESSE

. Tana Toms jakt- og fisketurer v/Tom Hardy

. Mosev. 5, 9845 Tana.....................................................................................................................................
KJRETOY  :[]  Snscooter  Annet.Med følgeskuter.........................................................................

FORMÅLET MED TUREN:

ETTER FORSKRIFTENS $ []5A, [] 5B []SC, [] SD,  [] SE 0G [] 6:

Annet
[] Loyvekjoring H Kjøring ifm. turisme/næring/tråkking hundeløypeva. _

Transport av bagasje/utstyr:
[_] Utmarksnaering
D Garnfiske [_] snarefangst
[] , hva. _

Transport til  Hytte Ii] Gamme  [_]  Annet. _
D Utstyr/Bagasje [] Funksjonshemming
D Vedlikehold/materiell D Tilsyn [_] Utmarksnaring
D Tyngere inventar/utstyr

[] Anet. _

D Funksjonshemming
[] Anet. _

Eierforhold til D Hytte []Gamme  []  Annet:. _

Eiers navn.  Tom Hardy []  Andre, hva. _
[] Hustru D Datter [_] Representant for brukerne

D Ektemann [_] sonn - Navn.--------------------------------------------------

PS:  Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter
barmarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-/vedlikeholdskontrakt.

Nedenforstående Vedlegg skal legges ved hver enkelt søknad:
[_] Festekontrakt D Tilsynskontrakt [_] Kopi av selvangivelse
[_] Gammeerklaering D Vedlikeholdskontrakt [] Legeerklering/ Attest
[_] Brukertillatelse, hvert ar [@]Kart, hvertar [] Annet..
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BESKRIVELSE A V KJØRETRACE:
Kart Målestokk 1:50000 må vedlegges, samtidig må traceen som det skal kjøres etter TEGNES MED SORT.
Det skal le es ved or inal kartko i dersom tid/i ere k'oretrase endres.

1. Fra privat hytte i Smalfjord langs rett nordover langs linjetrase, videre over Jeagiloaivi sørover til
reargejavr og over urangssotojavrrover;onrateas/srepararircearretjav over orrarrjavrr
og egen gamme ved Hannujavri. Se kart.
2 type 6B Srattpord- toype6a Baas; rer mttype&pririg:sear"""·..............................-..-...--.
3. Vestertana-Nissujavri-Sommervann-Bahparjavri-Gistuladdot-Biefaljavri med avstikker til
·t1ttaJa\n1.jfr,·Rnn·(4.) .

Det presiseres at det søkes om å kjøre fra 1. november årlig pga skuterløypene ikke åpnes før i
tebrua FIrraet arrangerer hundestedeturer alteredernovemberdeserter: tted betov for#kjore"
inn utstyr til disse turene med sneskuter samt å befare/tråkke løypene.

Sted/dato

Tana 18. oktober 2019

PS!!! NÅR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEMAET KASTES. GRUNNEN TIL DETTE
ER NYE SØKNADSFRIST- OG MØTEDATOER.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: MNY555 Registrert dato:12.11.2019 11:21:29

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Tana Husky
Etternavn

AS
Adresse

Deanugeaidnu 325
Postnr

9845
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Aron Broch Falssen Bakkevn 12 9845 Tana
Dag Broch Deanugeaidnu 323 9845 Tana

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

14.11.2019 10.05.2020

Kjøretøy

snøskuter
Antall turer

ved behov
Søknad for dispensasjon gjelder

B Vinter 

A 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 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

D Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Vinteren kom tidlig i år. og på neste snøfall blir det nødvendig å tråkke turistløypene mine med skuter. Løypene vil bli 
tråkket etter alle betydelige snøæfall. Vi holder tett dialog med reindrifta om hvor vi til en hver tid kan legge løypene 
våre

Vedlagt dokumentliste

dispkart.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: EZZDSW Registrert dato:16.10.2019 11:34:39

Antall vedlegg: 3

Søker(e)

Søker

Fornavn

Mikal 
Etternavn

Lanes
Adresse

Nordvarangerveien 3111
Postnr

9800
Poststed

VADSØ
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.12.2019 29.02.2020

Kjøretøy

Skuter
Antall turer

Ubegrenset
Søknad for dispensasjon gjelder

B Vinter 

A 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

Se vedlagt søknad, kart og løypebeskrivelse.

Vedlagt dokumentliste

Bergebyløpet N70 2020.pdf

Søknad og løypebeskrivelse Bergebyløpet N70 2020.pdf

Bergebyløpet N70 Tana kommune.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: TF5W3H Registrert dato:06.11.2019 13:59:30

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Kari
Etternavn

Thomassen
Adresse

Tanafjordveien 1559
Postnr

9845
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Bjørn-Hugo Kristoffersen Tanafjordveien 1559 9845 Tana
Tore J. Helistø Tanafjordveien 1787 9845 Tana

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

06.11.2019 05.05.2020

Kjøretøy

Snøscooter
Antall turer

Etter behov
Søknad for dispensasjon gjelder

B Vinter 

A 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 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

D Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Vi søker om disp for å kunne slådde en løype som holder en god standard både for å sikre god undervisning for 
elever ved Tana vgs. som går på hundekjørerlinjen, samt for å kunne ivareta sikkerheten til elevene og hundene ute i 
terrenget.

Vedlagt dokumentliste

katu 19.png
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT FOR
MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

Søknadsskjema etter vintertracer

PS SKRIV MED STORE BOKSTAVER OG BRUK SVART PENN ELLER TUSJ

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

PS Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet før ved neste møte

NAVN : Laksefiske.og.tmarkstwisme.Tana.I.Rorsanger.xed..Torgrim.lsen.................

ADRESSE : Lt:t:tJ.IMUl'.kt:fA.'-7.(H!.LAK.s.EL.Y. ..

KJRETY  :[] Snescooter ]  Annet..l. falge.snascooter.............................................

TIDSROM :.0.1012020..20.05,2025......................................ANT ALL. Etter.behox...........

FORMÅLET MED TUREN:

ETTER FORSKRIFTENS § 0 5A, 0 58 0 5C, 0 5D, (8JSE OG (8J6:

Annet
D Løyvekjøring Hva .

Transport av bagasje/utstyr:
[] Utmarksnaering
D Garnfiske D Snarefangst
D Jakt, hva , .

Transport til []Hytte  []  Gamme  []  Annet.ppsatt.teltleir...........................
] Utstyr'Bagasje D Funksjonshemming
[] Vedlikehold/materiell t8JTilsyn t8JUtmarksnæring
[8J Tyngere inventar/utstyr

[] Annet.. Nadvendig transportav.bagasie .utstyr.brenselifm.utmarksneringog..........

D Funksjonshemming
[] Annet. .

. . tradisjonell .utmarkshøsting,. registrert turistbedrift ( Org.nr. 91231831 11.. .

Eiers navn.
[ Hustru
[] Ektemann

Eierforhold til D Hytte []Gamme  []  Annet: .

[] Andre, hva .
[] Representant for brukerne

- Navn .

[_] Dater
[] senn

PS: Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter
barmarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-/vedlikeholdskontrakt.

Nedenforstående Vedlegg skal legges ved, såfremt disse ikke tidligere innsendt:
[] Festekontrakt D Tilsynskontrakt [_] Kopi av selvangivelse
D Gammeerklæring D Vedlikeholdskontrakt [] Legeerklaring/Attest
[] Brukertillatelse, hvert ar [ Kan, hvert år [gJ Annet.Med. 1.følge snøskuter ...
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BESKRIVELSE A V KJØRETRACE:
Kart Målestokk 1:50000 må vedlegges, samtidig md traceen som det skal kjøres etter TEGNES MED SORT.
Det skal le es ved o inni kartko i dersom tidli ere k'oretrase endres.

I.Fra Deanugeaidnu 5360 /gal'gujokka til Goddetjav'rit  -  Gievdneskaljay'rit- Vintarjavr'ri-..........................

Devkehanlad'dut-Cuonjajavrit-Lav'rabanjavr'ri-ipen leype 2A Sirma. i.h.h.t kart •..........................................

2 .. Fra.E6 vlreingj_erde v/Levse-Levseiav'ri .

Sted/dato

Lakselv_13.11.2019 .

PS!!! NÅR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEMAET KASTES. GRUNNEN TIL DETTE
ER NYE SØKNADSFRIST- OG MØTEDATOER.
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@WATT

1 2 APR 2019

V*é‘
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT FOR N  %”l

MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Søknadsskjema etter vintertracéer

PS  SKRIV  MED STORE BOKSTA VER OG BRUKSVART PENN  ELLER  TUSJ

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

!! Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet før ved neste møte

NAVN :  ...»—30.353 ...... m Bægna—m ......... TK Qantas/3  ........................

ADRESSE DQQnQLqOöatc/a ....... 30.3.3  ..................................
KJØRETØY :[X Snøscooter El  Annet- .........................................................................

TIDSROM :......(./.‘/-720/€  ................................... ANTALL.......@.. .......................

FORMÅLET MED  TUREN:

ETTER  FORSKRIFTENS  §  EI SA, E] SB [] SC, [] SD, El SE OG E] 6:

Annet

E] Løyvekjøring Hva.  ...................................................................................................

Transport  av  bagasje/utstyr:

D  Utmarksnæring [E Funksjonshemming

[] Gamfiske [:l Snarefangst [:l Annet.  ___________________________________________________

E] Jakt, hva. _____________________________________________________________

Transport  til DHytte  D  Gamme [] Annet.
D  Utstyr/Bagasje D  Funksjonshemming
D  Vedlikehold/materiell E] Tilsyn [] Uunarksnwring

D  Tyngere inventar/utstyr

[:1 Annet..  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eierforhold  til E] Hytte DGamme  [] Annet:.  ______________________________________________________________________________

Eiers navn.  _______________________________________________________ [] Andre, hva.  ___________________________________________
[] Hustru E] Datter l] Representant for brukerne

[:I Ektemann [] Sønn — Navn.  ___________________________________________________

ä : Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter
barmarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns—lvedlikeholdskontrakt.

Nedenforstående Vedlegg skal legges ved hver enkelt søknad:
[:l Festekontrakt :] Tilsynskontrakt E] Kopi av selvangivelse 7

[:I Gammeerklæring [:1 Vedlikeholdskontrakt [2] Legeerklæring/Attest /5 4’ Nd (,å
[] Brukertillatelse, hvert år [:1 Kart, hvert år E] Annet. _________________________________
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BESKRIVELSE AV KJØRETRACE:
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 kartko idersom tidli ere k'øretrase endres.

11.68,  ....... QLO-f "&&&".m ....... C.- CLVVKPXWS ..... —' ............... 32. &&&—h:» .SOQ—

VIQÅØMM  ....... :a‘lampqmom  ........ ?. ååyaztåggaw  .....

Hmewuv'Ogäqä/dowwn .......................................................................

Sted/dato Undersk' f

    

PS! !! NÅR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEÅME T KASTES. GRUNNEN TIL DETTE

ER NYE  S  ØKNADSFRIS T- OG MØT EDA  T  OER  .
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BESKRIVELSE  AV  KJØRETRACE:
Kart Målestokk I:5 0000 må vedlegges, samtidig må traceen som det skal kjøres etter  T E GNES  MED  SORT.
Det skal le es ved 0r ina] kartko idersøm tidli ere k "øretrase endres.

tigge,  ....... Qko-vL gym  ....... C. «ign/90531432 ..... Kg  .km. .—....1..Q..L, QC  ...... r
i

VIOÅØMM  ....... it: :...l..1..€1.r.>...3..s>...e<.>...I "4.2m ............ gärkuggew  .....

Sted/dam Undersk' f

 

PS! ! ! NÅR SESONGEN  ER  OVER SKAL  DETTE  SKJEJWAE  T K4S  TES.  GR UNNEN TIL DETTE

ER NYE  SØKNADSFRIST- OG  MØTEDA TOER  .
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M  O TTATT

13AUG 2019 W {m}

't
vi?”

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT FOR

MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Søknadsskjema etter vintertrneéer

PS SKRIV MED STORE BOKSTA VER oa BRUK SVART  PENN  ELLER rus.!

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

få Slknnder Int-kommet etter fristen VII Ikke bli behandlet for ved neste møte

NAVN .HIM 5? M" '  ”ML i/Mu (be!

ADRESSE  :  ”71%" K&M ])

KJØRETØY :E Snøscooter [] Annetl

TIDSROM :  ll/l :ZO’ Ll/5 '  'Zf'l ANTALL....;./..b4z.h?.<$ä ......

FORMÅLET MED TUREN:

ETTER  FORSKRIFTENS g  C] SA, B  SB [:I SC, E] SD, [] SE OG [] 6:

Annet

[] Løyvekjøring Hva.

Tnnsport av bagasje/utstyr:
D  Utmarksmering [:I Funksjonshemming
D  Garnfiskc E] Snarefangst [:l Annet.

Cl Jakt. hva. .............................................................
Transport til BHytte  [:lGamme DAnnet.
[2 Utstyr/Bagasje D  Funks'onshcmming
[] Vedlikehold/materiell Tilsyn D  Utmarksnæring

[:l Tyngere inventar/utstyr

Eierforhold til [:l Hytte  EIGamme  [] Annet:.

Eiers navn .JÅLau'Lf.L....%L/..ÅÅQZLLL ........ Cl Andre. hva ...........................................
DH Datter E] Representant for brukerne
E] Ektemann -  Navn.

få: Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter
bannarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-lvedlikeholdskontrakt.

Nedenforstående Vedlegg skal legges ved hver enkelt søknad:

[] Festekontmkt [] Tilsynskontrakt []  Kopi av selvangivelse
E] Gammeerklæring [j Vedlikeholdskontrakt  m  Legeerklæring/Attest
[] Bruker-tillatelse, hvert år E Kart. hvert år I:] Annet.
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BESKRIVELSE  AV KJØRETRACE:
Kart Målestokk 1:50000 må vedlegges, sandidig må tmceen som det skal kjøres etter TEGNES MED SORT.
D sk A' i  :! om tid! ere k'øretrase endres.

Tm tir—93455 \(Mjm f/elm ’3r\\n\co~.  f  "g? W(— ,,,,,

\mmkjvc‘fi ..... kår—«Sö ST ‘13a "\\\ \z—t’Ccrjcia-ufiEm/fiykvfl

Kulta». ;/ Cnfmrxh up}; v” rår. drrATTm. vim) ve .....

A\\ CJ Piqfwo  %  xc; du fra GaTof'äE-Qx/n  r  &  KVM h; *;  .

wax—x ”

Sted/dato Underskrift

lam . lå./8  » m f  . ”å? Liar/3 Lem]

PS!!! NÅR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEMAE T KASTES. GR UNNEN TIL DETTE
ER NYE SØKNADSFRIS T- OG MØTEDA TOER  .

208



% MOTTA” {T

1  7  OKT 2019

v*§f
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT F OR

MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Søknadsskjema  etter vintertracéer

PS  SKRIV  MED  STORE  BOKSTA  VER OG  BRUK SVART  PENN ELLER TUSJ

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

& Søknader  innkommet  etter  fristen vil  ikke  bli behandlet før ved neste møte

u-I/ ( .

NAVN : /<9”é/¢/"’°5/MWW"‘1 .........................................................
. . (,,-

ADRESSE Åafff'"t°”' . ..... '  “”6””3777/75/4‘“!

KJØRETØY :. Snøscooter [ZAnnetmI  ...... følgeskætev— ..............

TIDSROM '5 ..... 22.9.82 ................... ANTALL.£.ii.€.Z..ä€ff° V-

FORMÅLET  MED  TUREN:

ETTER FORSKRIFTENS §  El SA, [Kl SB  [] SC, [:1 5D, [] SE OG J6:

Annet

[:] Løyvekjøring Hva.  ...................................................................................................

Transport av bagasje/utstyr:  X

El Utmarksnæring E  F unksjonshemmin'g I
[] Garnfiske El Snarefangst &  Annet'T'LgL'Jl/a” '10o *” [”!n
[] Jakt, hva.  _____________________________________________________________

Transport  til  DHytte  [l Gamme [:lAnnet.  .............................................................................
D  Utstyr/Bagasje El Funksjonshemming

Vcdlikchold/malcricll l:l Tilsyn [:] Uunarksnæring

E] Tyngereinventar/utstyr . .

[21 Annet.. ____________ I ___t_q:_n_£.e_€£:§____f':§___§3.§.9 ..... ‘9 jfiei ______ {/éffleé,
.7-Fan5FDI-1L ["-'a, 0‘ cn— Løype-

Eierforhold til [] Hytte  I:]Gamme [] Annet:.  ______________________________________________________________________________

Eiers  navn.  _______________________________________________________ D  Andre, hva.  ___________________________________________
[] Hustru E] Datter El Representant for brukerne

[:l Ektemann [] Sønn — Navn.  ...................................................

LS :Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter
barmarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-/vedlikeholdskontrakt.

Nedenforstående Vedlegg skal legges ved  hver  enkelt søknad:
D  Festekontrakt []  Tilsynskontrakt D  Kopi av selvangivelse

1:] Gammccrklæring E]  Vcdlikcholdskontrakt cccrklæring/Attcst
[:1 Brukertillatelse, hvert år E Kart, hvert år Annet. _________________________________
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BESKRIVELSE  AV  KJØRETRACE:
Kart Målestokk  I  :5 0000 må vedlegges, samtidig må traceen som det skal  kjøres etter  TEGNES MED SORT.
Det skal le es ved 0r ina] kartko idersøm tidli ere k'øretrase  endres.

"Em ..... laa.tt...€.....;....51953953."N....'..ii?.J.€.Y..å..:.Hhf.åJ.éi.Y..°...Z.Eiffff...(9ié£(9.?'
'Vaff/Ifé/CLW'-SOMMrrL/am-Baavø/af/n-Bcf/f,aa'yam '—

'6'5*0/”dä/”f*é//d5/M/6/åf-3/"f/441a7/Hé'l—JJ/Je5 -

77."e ..... L. ØvFS—GikwvefFaRvW—vddtuwnt

FraPuW—Sfuoraäww MH—NJoa—mmcgaw—
'LbJAV'” ______ ‘5iworaswolOJaVV’“lQ*/99 ........................

Sted/dato Underskrift
—/ /

.[éfgfe _______ f5/M/9 MPØGCIMM—CGA

PS!!! NÅR SESONGEN ER OVER SKAL DE T  T  E SKJEMAE T KAS  T  ES. GRUNNEN TIL DE T TE

ER N YE SØKNADSFRIST- OG MØTEDA TOER  .
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT FOR
MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

Søknadsskjema etter vintertracer

PS SKRIV MED STORE BOKSTAVER OG BRUK SV ART PENN ELLER TUSJ

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

PS Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet før ved neste møte

NAVN : KAr.t.:N..9.r.dU. ..

ADRESSE  : ...........Idrettsyeien.20.A..9800.Nada.........................................................................

KJRETY  :[]  Snescooter []  Anet .

TIDSROM :............9RS9g...2020.2023.....................................ANT ALL............IR..................

FORMÅLET MED TUREN:

ETTER FORSKRIFTENS § 0 SA, 58 0 SC, 0 5D, 0 SE oG [] 6:

Annet
[] Layvekjoring Hva.

Transport av bagasje/utstyr:
[_] Utmarksnaring
D Garnfiske [] Snarefangst
[] at,  hva .

Transport til  Hytte D Gamme [x] Annet. .
IB] Utstyr/Bagasje @ Funksjonshemming
D Vedlikehold/materiell D Tilsyn D Utmarksnæring
[] Tyngere inventar/utstyr

[_] Annet..........Tur.til fiskevanni forbindelse medhyttei omradet, sekart......................

Funksjonshemming
[] Annet. .

Eierforhold til D Hytte []Gamme  []  Annet: .

Eiers navn. [] Andre, hva .
[] Hustru D Datter _] Representant for brukerne
[] Ektemann D Sonn - Navn .

PS: Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som far tillatelse til kjøring etter
barmarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-/vedlikeholdskontrakt.

Nedenforstående Vedlegg skal legges ved hver enkelt søknad:
[_] Festekontrakt D Tilsynskontrakt [_] Kopi av selvangivelse
D Gammeerklæring D Vedlikeholdskontrakt [] Legeerklaering/ Attest
[] Brukertillatelse, hvert ar ] Kart, hvert ar []Annet. .
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BESKRIVELSE A V KJØRETRACE:
Kart Målestokk 1:50000 må vedlegges, samtidig md traceen som det skal kjøres etter TEGNES MED SORT.
Det skal le es ved or inal kartko i dersom tid/i ere k'oretrase endres.

.......... Lagt med hovedtrase (1:50 000) samt 2 stk detalje kart for kjore trase. K@re Nordli har hytte,i

området.. Ønsker.å.ta med ledsag_er på (!J!en skuter .

........... hnsker 12 turer tilsamme for sesong 2020-til og med 2023 ..

Ste d/dato

08.JJ.2019 ..

Underskrift,,
, .  I  ) .'. ,., r  ,, j ·'-'
i »gt t· &ou•••••••••••••••••••••••• ...:....< ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PS!!! NÅR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEMAET KASTES. GRUNNEN TIL DETTE
ER NYE SØKNADSFRIST- OG MØTEDATOER.
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0

Grunnkart
Nlløtaldr. 1::10 000

Dato 16,U.JOH

I

'»l
3at  ; "·..

http://webhotel2.gisline.no/gislinewebinnsyn_ tana/AdvanccdPrintComponent/PrintForm.L.. 16.12.2015
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kom une

Grunnkart
1:30 000

Dllto 16.U.:IOIS

http://webhotel2.gisline.no/gislinewebinnsyn _ tana/ AdvancedPrintComponent/PrintFonn.a. .. 16.12.2015
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Grunnkart
Mllntold&: 1:50000

Dato 16.12.2015

r

http://webhotel2.gisline.no/gislinewebinnsyn _ tana/ AdvancedPrintComponent/PrintFonn.a. .. 16.12.2015
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eatis
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT FOR

MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

1 5 NOV 2019

Søknadsskjema etter vintertrac&er

PS SKRIV MED STORE BOKSTAVER OG BR(IKSVART PENN EL.LER TUSJ

SØKNADEN SENDESTIL: DEANUGJELDA - TANAKOMMUNE,9845 TANA

NAVN

Søknd/r innkommri t'tter fristen vil il.kc bl"  chnndlet. før Hd ncs.tt' mot\'

:  1Jaø.12.fM -- -- r.Ø.C.:..{ , .. kf.71.----- .. --- ..
ADRESSE  : lt4£æ'/.2?.-(.4,f.'{.0,'.(.A't.{£ ..../,2ff.. . ., .. , .
KJØ.RKl'ØY :S.nøscQoter D Annet ft.f.f/. , .

- 26l8- 802#
TrusRoM ! ::f.r4 ....$..f.1.t..d.U..11tcv.k. ..:::.;.,O.!.a!..ANTA.LL .....&. ..kløv _
FORMÅLET  IVIED TUREN:

ET'n:R FORSKRIFTENS § 0 SA. 0 SB O se, 0 5D, 0 5EOG O 6:

An.net
[ Layvekjoring Jlva ·- .· · · .. ·. -········ · ··--· .
Transport a"· bagasje/utstyr:
D Ut.111arksnæring D FunksjoJJsbemming

Garnfiske D Snarefangst [] Annct., --···-:····· •·-••··········5.-Edd«-EE t««it lee tali,
Utstyr/Bagasje [] Funksjonshemming

[] vsausttsa=ten [} ·wits» _] iunusn=rug

D Tvngere  invontar/utgyr -/- ·
•  p u, - . , t  Annet..·"!t;t··a1d 4 ··l-7i47.l::c /d::;P --2.l.;,W/u

F.ierforbold til O H:t'tte [JC.amme D Annet:., a •.••...•........

Eiers navn. [] Andre, hva ·-······-'"•'··················0 Hu:stru D Datter D Representant for brukerne
D Ektemann D Sønn - Navn, ••··--···················-·····-··· .
PS: Det er kun eier eUer den som står som representant for eierne soro tar tillatelse til kjøring ctt,!r

barmarks/kjø:retraceer til hytte/gamme, evcnn,elt den som har tilsyns-lvcdli.keholdskontrakt.

Nedenforstiende Vedlegg skal legges ,--ellhver enkelt søknad:

B Fctckontrukt O Tihsynskon.t.cl.lk1 [J Kopi. av 6cln.i1iYQl:1c
Gamrnecrk læring U Ytdlikchnldskl,ntTakt D Le,geerldætfng.1 A ttc:-n

0 Bruker.tilhitelse,hvert år D Kart:; hvert ar D Anne1·.···--··············,·······,··--.
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BESKRIYELSE AV I{JØRETR.<\CE:
,,rmMiile!1·tokkl:$000/Jn,a, l1ed/eggt.>s,wntidig må trace?!11som delskai lfiøre.setter TEGNESMED SORT.
Det ,vkalfea e.n•ed oroii,al kartko i denmm tid/i ere k'a trase endres.

Sedlat Uersri [,.. t'4ø .. l'Ca.rf<f:tt.

PS!!!  NiR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEMAET KASTES. GRUNNEN TIL DET71{
ER N.YESØKNADSFRJST- OG Jt,fØTEDATOER  .
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9yoT 1 ..•.

1 5 NOV 2019

SØKNAD 01\-1 TILLATELSETIL Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ BAlli'1ARKI
TANAKoM uNEIPEruonEN 1.01-31.10 .. :10 ,er - R/

r -
Søker: ')

Adresse:

Kjøretøy:

2
Antallturer: !

Tradisjonelle barmarkstraseer (dispcnsasjonstraseet) som er vedtatt nv kommunestyret:

l'<>t.kJøretøy Ikke over 750 kg:

4H!llågurra -Doardno - Uvjalådnjå -Akkajåvri
11 Allcknjarg!l- Savetjåvri - Savetvårri

For kjøretøy med.delt vektbegrensinger

2A Ved Åtejolµca (Nils 0. Antis ciend.) - Slauvnc!ohkka - Guhk:esjavri under Miennavårri - over
Miennavarri - Gieddeoaivvejohka (til åpen trase lC fraSirbmå) ( i500 kg}

1----t 2B VedÅtejobka{Nils 0. Antiscicnd.) - Sknivacohkka - Guh.kesjavri under Miennavårri ,-vest
lanigsmed Lak&johka -- til elvcsimiløpene - Gieddeoaivvejohka {. inntil l 500 kg) -fra Ladnafieldn1å -
Ladnajåvri - Njirranjavri(Oivo Utløpet. inntil 3000 kg) .

1----1 7 Dcanodat / Vestertaria -Heargerohkka - Geassejåvri ·• inntil 1500 kg

For kjøretøy uten vektbegrensinger

1A Sirbm4 -Njiorgginjivri  -  Gurtej#vri - Lavnjusjohka
1B Sirbm4 - Njuorgginjav1 - Miepnaj%vrI
6Linkstasjonen påMåskevarri - G1czii
9 Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen motVadsø

Beskrivelse av cventuelJ annen kjøretrase som det sakes.om tillatelse tiU kjøre langs. Knrt mAvedlegges:

Begrunnelse for siknaden. Eventueill dokumentasjon knyttet til begrunnelsen må vedlegges.

p «9.

Sted: Dato: 111(io/1
Underskr t;
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6WuorT
•1 5 NOV 2019 ·.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT FOR
MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

Søknadsskjema etter vintertraceer

PS SKRIV MED STORE BOKSTAVER OG BRUKSVART PENN ELLER TUSJ

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

PS Saknadef innkommet etter fristen vil ikke bli belvmdlet før ved neste møte

:::SSE :····::J::::;Q·f&:-;;;;·····7;?ji""""""""""""""""""""""····
KJØRETØY  :  Snøscooter [2j.Annet &..i..V.. .

oso» •.l.ll !el? • 0l9.8o?/ sa be. kdoe-
FORMÅLET MED TUREN:

ETTER FORSKRIFTENS § 0 SA, 0 SB O SC, 0 SD, 0 SE oG  [] 6:

Annet
[_] Layvekjoring Hva .

Transport av bagasje/utstyr:
D Utmarksnæring D Funksjonshemming
[_] Garfiske D Snarefangst [] Annet. ..
D Jakt, hva. .

g.giiii ita th
[_] vea1keno1a/marten [_] riusy [_]uunurissn;ring

F errs± i see
Eierforhold til D Hytte 0Gamme D Annet: .

[] Andre, hva .
[] Representant for brukerne

- Navn __ .

Eiers navn.
[] Hustru
[] Ektemann

D Datter
[] sen

PS:  Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter
bannarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-/vedlikeholdskontrakt.

Nedenforstående Vedlegg skal legges ved hver enkelt søknad:
D Festckontrakt [] Tilsynskontrakt D Kopi uv sdvungivclsc
[] Gammeerklaring D Vedlikeholdskontrakt [] Legeerklaring/Attest

[_] Brukertillatelse, hvert ar [] Kart, hvert ar [] Annet .
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HE SKRIVELSE A V KJØRETRACE:
Kan Målestokk1:50000 må Jed/egges, samtidigmd traceen som det skal kjøres etter TEGNES MED  SORT.
Det .,·kal/ea es ved or inal kartko i dersom  tid/i  ere k'oretrase endres.

Gld, lye ,1a,a,1bg ( bee
... l1\? .. .. h':<.···································--················--·····················-·-···

··•········ &.: ;! .

·····------··--·················-------··············..·················· .

Sred/dato Ufaersri (  '
.'iltv.&..Of:t. .....L1UtY...ea:r...

PS! ! !  NÅR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEMAET KASTES. GRUNNEN TIL DETTE
ER NYE SØKNADSFRIST- OG MØTEDATOER.
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er. Is
\. ,j  jJ

15NOV2019

elki:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT FOR

MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Søknadsskjema etter vintertracer

PS SKRIV MED STORE BOKSTAVER OG BRUK SVART PENN ELLER TUSJ

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

PS Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet før ved neste møte

NAvN • .4Al\\j0a.a4, d.ks.a..lIaau..Szttis.a.........
ADRESSE  : .f'2en.al.s...12l...9M4.29».5...4.2....I.s..............
KJØRETØY:[XISnøscooter {z.Hi..)D Annet. .

TDsRoM .I.1.2!..2!2....2.3..3.32...... ANTALL..Jg.ha.k.a...

FORMÅLET MED TUREN:

ETTER FORSKRIFTENS$ []5A, 0 SB O se, 0 5D, 0 SE oG [] 6:

Annet
D Løyvekjøring liva .

Transport av bagasje/utstyr:
D Utmarksnæring
D Garnfiske D Snarefangst
D Jakt, hva .

D Funksjonshemming
[] Annet.S..\op@e-........

Transport til  Hytte D Gamme D Annet. .
[_] Utstyr/Bagasje D Funksjonshemming
D Vedlikehold/materiell D Tilsyn [] Utmarksnaering
[] Tyngere inventar/utstyr

] Annet .$.S.9.l---+:!". .. -\. .. qh-,,. .

Eierforhold til D Hytte []Gamme  []  Annet: ..

[] Andre, hva ..
[_] Representant for brukerne

- Navn.

Eiers navn.
[] Hustru
[] Ektemann

[] Datter
[ san

PS: Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter
barmarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-/vedlikeholdskontrakt.

Nedcnforstående Vedlegg skal legges ved hver enkelt søknad:
[] Festekontrakt LJ Tilsynskontrakt [_] Kopi av selvangivelse
[] Gammeerklaring [] Vedlikeholdskontrakt D Legeerklæring/Attest
[_] Brukertillatelse, hvert år Kart, hvert år D Annet .
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BESKRIVELSE A V KJØRETRACE:
Kart M@lestokk 1:50000mt vedlegges, samtidig md traceen som det skal kjores etter TEGNES MED SORT.
Det skal le es ved or inal kartko i dersom tidli ere k'oretrase endres.

Sted/dato

... 1 \.\\lw \) ..

Underskrift

.. :.J .

PS!! I NÅR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEMAET KASTES. GRUNNEN TIL DETTE
ER NYE SØKNADSFRIST- OG MØTl!..'DATOER.
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Elgfeltkart 20 IS - 2018
Tana loo omme - Felt nr. 3 - Nudå

Målestokk: 1:50000
Kartgrunnlag: NSO (M7I I), Statenskartverk

Koordinatsystem: WGS84, sone 35
NB: Rutenett og koordinater vil kan ltemme overns med

papirutgavenav N50 I 1011e 35.

A Jrumapportertc fellingsstcderi 2014
A Innrapporterte fellingsstederi 2010, 2011, 2012 og 2013

Produsertfor Fefo av ;WEtt :;m;s-c 2
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eMorrT
1 5 NOV 2019

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT FOR
MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

Søknadsskjema etter vintertraceer

PS SKRIV MED STORE BOKSTAVER OG BRUK SVART PENN ELLER TUSJ

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

PS Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet før ved neste møte

NAVN : ...J..#44.5.)a.4}a.3....l.qui..25.3is.a.........
ADREssE  : ..fa?ea.le.a.!92.I.a..92tejeez...kR.M....1in.a.......
KJØRETØY: Snøscootere... []  Anet. .

TIDSRoM .:.l.Ll.\.a!2...K2p0.a.1..R.4.23.2.......ANTALL..LtMa.heh.M..

FORMÅLET MED TUREN:

ETTER FORSKRIFTENS§0 SA, 0 SBO SC, 0 5D, 0 SEoG [] 6:

Annet
D Løyvekjøring I-Iva .

Transport av bagasje/utstyr:
[_] Utmarksnaring
D Garnfiske D Snarefangst
[] at, hva .

D Funksjonshemming
[] Annet....0jos.\u..tfei............

Transport til  Hytte D Gamme D Annet. .
D Utstyr/Bagasje [] Funksjonshemming
[] Vedlikehold/materiell D Tilsyn [] Utmarksnaring
[] Tyngere inventar/utstyr

[X] Annet....A...log@.is....:..S.Kdalan\Ma,4pa..4.N.u2le pk -lo4@a-.6-...be4,/roe a

Eierforhold til D Hytte []Gamme  []  Annet: .

Eiers navn. [_] Andre, hva .
D Hustru [_] Datter D Representant for brukerne
[] Ektemann D Sonn - Navn .

PS: Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som far tillatelse til kjøring etter
barmarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-/vedlikeholdskontrakt.

Ncdenforstående Vedlegg skal legges ved hver enkelt søknad:
[] Festekontrakt D Tilsynskontrakt [] Kopi av selvangivelse
0 Gammeerklæring D Vedlikehokdskontrakt [] Legeerklering/Attest
[_] Brukertillatelse, hvert år Kart, hvert år D Annet.. .
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BESKRIVELSE A V KJRETRACE:
Kart Målestokk I :50000 må vedlegges, samtidig md traceen som det skal kjores etter TEGNES MED SORT.
Det skal le es ved or inal kartko i dersom tidli ere k'oretrase endres.

Dt.. L .. m ,.LTu:e.. hl L\t.... ;). .

.. 0.\:'!r ...4.LA.han-at.a..... \.14J .

.... ]k ... \.(l).J:. £.P..r:::: ..• ..•.. v.> •.•..L .. \.-··fl············

..... J.OJ.l.°"IA. 2.r>?P  · .

Sted/dato

..[oases..l.LM.2a.12........

Underskrift

...... =s. .
PS!!! NÅR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEMAET KASTES. GRUNNEN TIL DETTE

ER NYE SØKNADSFRIST- OG MTEDATOER.
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PS 613/2019 Referatsaker/Orienteringer

RS 82/2019 Fylkesmannen - Hanadalen NR - Tillatelse til bruk av ATV for 
uttransport av felt elg - NJFF Finnmark

RS 83/2019 Ronald Helanders jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2019

RS 84/2019 Jon Erland Baltos jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2019

RS 85/2019 Jorunn Alice Sottinen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med leting etter hagle - Barmark 2019

RS 86/2019 Morten Bliens jaktlag - Ny behandling - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt 2019

RS 87/2019 Tana naturopplevelser v-Grete Reitan Erlandsen - Søknad 
om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med turisme - 
barmark 2019

RS 88/2019 Eirik Johansens jaktlag - Ny behandling - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - 
Barmark 2019

RS 89/2019 Stefan Skjåviks jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2019

RS 90/2019 Magne Nilsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2019



RS 91/2019 Albert Vekves jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med bytte av jaktfelt - Elgjakt 2019

RS 92/2019 Kurt Sauas jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med bytte av jaktfelt - Elgjakt 2019

RS 93/2019 Tana husky - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med turisme - Vinter 2019/2020



           
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT FOR  

MOTORISERT FERDSEL I UTMARK   
      Søknadsskjema etter vintertracéer    

 
PS      SKRIV MED STORE BOKSTAVER OG BRUK SVART PENN ELLER TUSJ 

 
SØKNADEN SENDES TIL: DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE, 9845 TANA 
   
 
PS   Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet før ved neste møte 
 
NAVN :        

ADRESSE :        

KJØRETØY :  Snøscooter  Annet.        

 
TIDSROM :        ANTALL.        
     
FORMÅLET MED TUREN: 
 
ETTER FORSKRIFTENS §   5A,  5B  5C,  5D,  5E OG  6: 
 
Annet 

 Løyvekjøring Hva.        
    
Transport av bagasje/utstyr:  

  Utmarksnæring   Funksjonshemming  
  Garnfiske          Snarefangst   Annet.        
  Jakt, hva.         

 
Transport til   Hytte  Gamme   Annet.         

   Utstyr/Bagasje   Funksjonshemming    
   Vedlikehold/materiell    Tilsyn   Utmarksnæring 
   Tyngere inventar/utstyr 

  Annet..        

      .         
 
Eierforhold til  Hytte  Gamme  Annet:.         

Eiers navn.          Andre, hva.         
 Hustru    Datter   Representant for brukerne 
 Ektemann  Sønn       - Navn.         

 
PS: Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter 
 barmarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-/vedlikeholdskontrakt. 
 
Nedenforstående Vedlegg skal legges ved hver enkelt søknad: 

  Festekontrakt    Tilsynskontrakt   Kopi av selvangivelse 
  Gammeerklæring     Vedlikeholdskontrakt    Legeerklæring/Attest 
  Brukertillatelse, hvert år   Kart, hvert år      Annet.        
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BESKRIVELSE AV KJØRETRACE: 
Kart Målestokk 1:50000 må vedlegges, samtidig må traceen som det skal kjøres etter TEGNES MED SORT. 
Det skal legges ved orginal kartkopi dersom tidligere kjøretrase endres.  
 
       

       

       

       

       

       

 

 

 

Sted/dato      Underskrift 
 
               .................................................................... 
 
 
PS!!!    NÅR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEMAET KASTES. GRUNNEN TIL DETTE  
   ER NYE SØKNADSFRIST- OG MØTEDATOER . 
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De gieds - Tags-Move
Uttdingse de gen

SØKNAD OM DISPENS FT OM FISKE
EITER INNLANDSFISKMED GARN M.M I JINNMARK

N""pA ....._, 4-iwt.,_t' //1.,:,,ey,  __

are t5 9g1s 1+49
rte I L%99 j$ ?

------ --

A. Staden gjelder utvisig for flåe aecl:

II gam  nor ti I\ISff l2!1einer

B. s.badell IJelderdilpMIMjoe rn (lul  lette Ilen krya»:

Forbudel mot garfiske under isen&a I. januartil isløsning
(i pnlbegrrmninp- oapraf'orbudlrmrtdel-)

D Bestemmelsene ommaki. maskeviddepl 29 mm (22 omt)

O Annet. Vcnnlipt spesifiser: __

C. Fonallet aed lilbl (Mit gtt kryas):

D I. . En nærmere beskrivelse av riltakermdvedlegges.

O 2. PrJnefilke,F.n ,-.uiae beskrivelse arvtihaltel ml vedlegges.

D 3. Urynningsfike. Rappo med saukaier &a pn,vefmke mi .

Bf 4. Ugpelrppit;rc (andre smUaetilfeller). Ett av C.lgeode vedlea ml
fige seineden:

 
D

Sisleinsnringoppgave elier
Utskriftav siste inslilingoppave og attest fra Skalleelalenpl at
post2. 7 .9omflaer uaø.binntek1ef.
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 s. wtenon utrek ing,Vennlipt  apaifiler:

4. I I sda 1Je111er. ../

'A Navn pl vann: '- -l.."  ('If °'f' I

Tidroma(dto): /1-2o_ tl L\/s-2D Antallgardegn:
Malkevidde: __ / __

8. Nøn pl YIIIII:

Ttdlram(dllo):  \ f_ .2£. til /5: ..2Qy 7

, - I

)/  .,t_.v\ Ø\ C--. r I

Antallprnc1,1gn: __ 3_o..:;___

Mllbvidde: __ / __

C.  Navn pl vann: ""'"'-cv--e..,---...rc....r,..<"''20 .

Turon (o: _L[.2eit  "/$5-zo Ault rde: O

SI 3 ..._
,_  Taa--.11 I ålli 1, _,  Tas
Fer 7N 15e...
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: YTQQBN Registrert dato:22.11.2019 10:17:31

Søker(e)

Søker

Fornavn

Ansgar
Etternavn

Aslaksen
Adresse

Polmakveien 967
Postnr

9845
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Arve Aslakse Tyrihansveien 1709 Sarpsborg
Benny Bakken mosvingen 9800 Vadsø

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.01.2020 05.05.2020

Kjøretøy

Snøscooter
Antall turer

1000
Søknad for dispensasjon gjelder

B Vinter 

A Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

D Garnfiske 
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C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Garnfiske under isen.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: FUUHV2 Registrert dato:22.11.2019 10:21:39

Søker(e)

Søker

Fornavn

Rikke 
Etternavn

Aslaksen
Adresse

Polmakveien 967
Postnr

9845
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Marja Heikkinen Polmakveien 967 9845 Tana
Kim Håvard Aslaksen Polmakveien 9845 Tana
Trude Aslaksen Hammarijordet 9500 Alta
Ingvild Eide Aslaksen Tyrihansveien 1709 Sarpsborg
Erlend Eide Aslaksen Tyrihansveien 1709 Sarpsborg

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.01.2020 05.05.2020

Kjøretøy

Snøscooter
Antall turer

1000
Søknad for dispensasjon gjelder

B Vinter 

A Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 
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C Utmarksnæring 

D Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Garnfiske under Isen
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 2EFJHQ Registrert dato:25.11.2019 11:59:04

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Kurt Erling

Etternavn

Lilleeng

Adresse

lakseveien 18

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

01.01.2020 04.05.2025

Kjøretøy

snø scooter
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Antall turer

6 pr år

Søknad for dispensasjon gjelder

B Vinter 

A Barmark 

Formål

D Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

for kjøring fra/til hytte til åpen løype 6 A etter eksisterende disp løype.

Eierforhold

B Søker og eier er samme person 

A Eier er en annen person 

Vedlagt dokumentliste

disp kart.pdf
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FORSLAG MØTEPLAN 2020 – GARNUTVISNINGS- OG 
DISPENSASJONSSUTVALGET  

 
 

 
 
15. Januar (behandling av vinterdisper og garnfiske under isen søknader) 
 
11. Mars (behandling av vinterdisper) 
 
15. April (vi starter behandling av barmarksdisper)  
 
13. Mai (behandling av barmarksdisper) 
 
10. Juni evt. flere dager (kun barmarksdisper) 
 
Juli – Møtefri 
 
12. August (vi starter behandling av elgjaktsøknader i tillegg til ordinære barmarksdisper) 
 
9. September (behandling av barmarksdisper og elgjaktsøknader) 
 
25. November (vi starter behandling av søknad om garnfiske under isen i tillegg til ordinære 
søknader om dispensasjon i forbindelse med kjøring med snøskuter) 
 
 
For øvrig holdes det møter etter behov. 
 
 
Søknadsfrist og evt. endringer av møtedager vil bli kunngjort på Tana kommunes 
hjemmeside. 
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 8BIKZ2 Registrert dato:25.11.2019 12:05:19

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Celine Midtgård

Etternavn

Lilleeng

Adresse

Lakseveien 18

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

01.01.2020 04.05.2025

Kjøretøy

snø Scooter
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Antall turer

6 pr år

Søknad for dispensasjon gjelder

B Vinter 

A Barmark 

Formål

D Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

får kjøring til og fra hytte til løype 6 A. etter eksisterende disp løype.

Eierforhold

A Søker og eier er samme person 

B Eier er en annen person 

Navn

Kurt Erling Lilleeng

Forhold til eier

A Samboer/ektemake 
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B Sønn/datter 

A Representant for brukerne 

A Annet:  

Vedlagt dokumentliste

disp kart.pdf
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Morr
2 6NOV2019 'a»e# A

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT FOR
MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

Søknadsskjema etter vintertracer

PS SKRIV MED STORE BOKSTAVER OG BRUK SVART PENN ELLER TUSJ

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

PS Søknader innkommet etter  fristen  vil ikke bli behandlet før ved neste møte

NAVN :..Q .

Resse •.i.it ad uMgen.lo3.3.,'2021Refjs d.bf
KJØRETØY: Snøscooter [_]  Anet., .

TIDSROM

FORMÅLET MED TUREN:

ETTER FORSKRIFTENS § 0 5A, 5B [il'SC, 0 SD, 0 SE oG [] 6:

Annet
[_] Layvekjoring Hva. _

Transport av bagasje/utstyr:
[] Utmarksnaering
D Garnfiske D Snarefangst
[]Ja«, hva. -------------------------------------------------------------

[] Funksjonshemming
[] Annet. _

Transport til jK]Hytte D Gamme D Annet. _
[gl Utstyr/Bagasje [] Funksjonshemming

Vcdlikchuld/matericll D Tilsyn D Uunark.:ma;ring
[] Tyngere inventar/utstyr

[] Annet .. _

Eierforhold til IE]Hytte OGamme O Annet:.----------------------------------------------------------------

Eiers an. el2ta 'g./bod.r ay [] Andre, a..
[] Hustru D Datter [] Representant for brukerne

D Ektemann [] Sonn - Navn.--------------------------------------------------

PS:  Det er kun eier eller den som står som representant for eierne som får tillatelse til kjøring etter
barmarks/kjøretraceer til hytte/gamme, eventuelt den som har tilsyns-/vedlikeholdskontrakt.

Nedenforstående Vedlegg skal legges ved hver enkelt søknad:
l2SIFestekontrakt D Tilsynskontrakt [] Kopi av selvangivelse
[] Gammeerkl=ring [) vedikeholdskontrakt [J Legeerklering/"j,}  \, d,
[_] Brukertllatelse, hvert ar [] Kart, hvert ar 1:8]Annet .. --L __l 

L&or@Y
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BESKRIVELSE A V KJØRETRACE:
Kart Målestokk 1:50000må vedlegges, samtidig må traceen som det skal kjøres etter TEGNES MED SORT.
Det skal le es ved or inal kartko i dersom tid/i ere k 'oretrase endres..a.fa.sgyiedet.ells4.Sea .hitsrccej6flee2al.:ids l!

nr_±nt:veen -n '··  (r.M Na...s ""rrf.--ft_S ..  /{;) .

Sted/dato

.... f!Jt£th- ...

Jo,_.søk(J/at
vndisiny

kl
PS!!!  NÅR SESONGEN ER OVER SKAL DETTE SKJEMAET KASTES. GRUNNEN TIL DETTE

ER NYE SØKNADSFRIST- OG MØTEDATOER.
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