
 

Deanu gielda - Tana kommune 
 

Møteinnkalling 

 
Utvalg: Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 
Møtested: Møterom 1, Tana rådhus og Internett via Teams 
Dato: 15.04.2020 
Tidspunkt: 10:00 

 
 
Det innkalles med dette til møte i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget onsdag 15.04.2020 
kl. 10:00. 
 
Informasjon: På grunn av koronakrisen vil møtet i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 
foregå over Microsoft Teams. Leder og sekretær i dispensasjonsutvalget oppholder seg på Tana 
rådhus, møterom 1. 
 
Vedlagt oversendes saksliste med innkomne søknader, samt referat/orienteringssaker. Vedlegg 
som er unntatt offentlighet deles ut på møtet, samt evt. tilleggssaker. 
 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til  
postmottak@tana.kommune.no.   Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Håvald Hansen  
Leder i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 
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Saksliste til møtet i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 15.04.2020: 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

PS 120/2020 Godkjenning av innkalling   
PS 121/2020 Godkjenning av saksliste   
PS 122/2020 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   
PS 123/2020 Dagny Somby - Søknad om dispensasjon fra lov om 

motorferdsel i forbindelse med omtransport av gumpi 
- vinter 2020 

 2020/604 

PS 124/2020 Svein Nordsletta, Hans Petter Boyne og Tore Lindi - 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
forbindelse med fotografering til bok - vinter 2020 

 2020/605 

PS 125/2020 Johanne Daniloff - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme - Vinter 2020-2025 

 2020/646 

PS 126/2020 Rune Larsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold 
av gamme - Vinter 2020 - 2025 

 2020/650 

PS 127/2020 Stig Arve og Jaana Eriksen - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med isfiske - 
Vinter 2020 

 2020/696 

PS 128/2020 Issat Erke-Trosten - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2020-2022 

 2020/168 

PS 129/2020 Issat Erke-Trosten - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2020 

 2020/680 

PS 130/2020 Ande Trosten - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2020 

 2020/678 

PS 131/2020 Jim Roar Wigelius - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2020-2023 

 2020/679 

PS 132/2020 Torild Tueeng og Lena Johansen - Søknad om 
dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk 
med garn m.m. i Finnmark - Sommer 2020 

 2019/2944 

PS 133/2020 Bjørn Ståle Tapio - Søknad om dispensasjon fra 
forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. - 
Sommer 2020 

 2020/393 

PS 134/2020 TOV-E v/Tom Roger Østerås - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel til landing med 
helikopter i forbindelse med taksering av hekkende 
fugl - vår/sommer 2020 

 2020/9 
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PS 135/2020 Áitejohka hytteforening v/Terje Vasskog - Søknad om 
kultiveringsfiske 

 2020/686 

PS 136/2020 Referatsaker/Orienteringer   
RS 21/2020 Dan Aksel Ophus - Uttalelse i forbindelse med fiske 

etter innlandsfisk med garn 
 2019/2944 

RS 22/2020 Jan Steinar Olsen - Endring av vedtak i søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2020-
2023 

X 2020/462 

RS 23/2020 Sigurd Evjen Seim - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 

 2019/1203 
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Tilleggssaksliste til møtet i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 15.04.2020: 
 
 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

 
PS 137/2020 Anne Margget Somby – Ny behandling – Søknad om   X     2020/399 
  dispensasjon fra lov om motorferdsel – Vinter 2020   
PS 138/2020 Skippagurra bygdelag v/Johan Aslak Store og Paul       2020/724 
  Mathisen – Søknad om dispensasjon fra lov om      
  motorferdsel i forbindelse med transport av brensel     
  til Gollevárrimarsjen 2020 – Vinter 2020  
PS 139/2020 Liv B. Berg – Søknad om dispensasjon fra lov om   X     2020/731 
  motorferdsel – Vinter 2020-2025  
PS 140/2020 Arne Jessen – Søknad om dispensasjon fra lov om        2020/714 
  motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking -     
  Barmark 2020 
PS 141/2020 Rune og Runar Samuelsen – Søknad om dispensasjon       2020/719 
  fra lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og     
  bærplukking – Barmark 2020 – 2025  
PS 142/2020 Tormod Varsi – Søknad om dispensasjon fra lov om       2020/732 
  motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking    
  - Barmark 2020  
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PS 120/2020 Godkjenning av innkalling

PS 121/2020 Godkjenning av saksliste

PS 122/2020 Godkjenning av protokoll fra forrige møte



Dagny Somby  / ohl ad {3
9826 Sirma or,

" J ,

Tana kommune
Motorferdselsutvalget
9845 Deatnu / Tana

16 MIR2020

Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven

Søker med dette dispensasjon fra motorferdselsloven for omtransport av leirutstyr fra
Sirma-løypa (2A), over Suolojavri og over på løype 2A ved Deavkkehanjohka (jmf
kartvedlegg). Grunnen til atomtransportering er nødvendig er at kommunen har anlagt
løype 2A via en dalsøkk som kan være vanskelig å passere selv med moderat bagasje.

Det søkes om tre -3 - turer i perioden lS.3.U20- 5.5.)01. C

Sirma I3 / 3 - :J... ()_:).,D

Dagny Somby

2«e
Vedlegg: kartvedlegg
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: M3QT42 Registrert dato:16.03.2020 14:17:09

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Svein
Etternavn

Nordsletta
Adresse

Jeaggeluodda 12
Postnr

9730
Poststed

KARASJOK
Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Hans Petter Boyne Gárgos 6 9730 KARASJOK
Tore Lindi Bieskkángeaidnu 25 9730 Karasjok

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

16.04.2020 04.05.2020

Kjøretøy

snøscooter
Antall turer

1-2
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

Kjøring i forbindelse med fotografering til bok om naturformasjoner på samisk (Forfatternes Forlag, Karasjok), 
fortrinnsvis i Troms og Finnmark fylke. I søknaden har vi søkt om 2 turer, men det blir bare en tur gjennom/i området 
når været er hensiktsmessig for fotografering. Vi har ikke kunnet søke om å bruke eksisterende løypenett da vi ikke 
helt vet på forhånd hvor det er interessant for bokprosjektet å fotografere. 
 
Årsaken til at vi søker  om ekstra scooter (Tore Lindi), er at vi erfaringsmessig vet at det kan oppstå situasjoner hvor 
"sikringsscooter" er en nødvendighet og man raskt kan returnerer uten å be om assistanse av andre.

Vedlagt dokumentliste

Disp.søknad Tana.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: BNSB74 Registrert dato:25.03.2020 14:31:42

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Johanne 

Etternavn

Daniloff

Adresse

Luossageaidnu 16

Postnr

9845

Poststed

TANA

Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning

Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

25.03.2020 25.03.2025

Kjøretøy

Snøskuter
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Antall turer

10

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 

C Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Søker om forlengelse av tidligere disp som er utløpt

Eierforhold

A Søker og eier er samme person 

B Eier er en annen person 

Navn

Otto Daniloff

Forhold til eier

A Samboer/ektemake 
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B Sønn/datter 

A Representant for brukerne 

A Annet:  

Vedlagt dokumentliste

Kart disptrase.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: HDPRMP Registrert dato:25.03.2020 14:37:46

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Rune 

Etternavn

Larsen

Adresse

Luossageaidnu 16

Postnr

9845

Poststed

TANA

Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning

Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

25.03.2020 25.03.2025

Kjøretøy

Snøskuter
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Antall turer

10

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 

C Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Bruk, Vedlikehold og tilsyn

Eierforhold

A Søker og eier er samme person 

B Eier er en annen person 

Navn

Otto Daniloff

Forhold til eier

A Samboer/ektemake 
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B Sønn/datter 

A Representant for brukerne 

A Annet:  

Vedlagt dokumentliste

Kart disptrase.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: WGDAEJ Registrert dato:06.04.2020 09:15:13

Søker(e)

Søker

Fornavn

Stig Arve
Etternavn

Eriksen
Adresse

Polmakveien 1559
Postnr

9845
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Jaana Eriksen Polmakveien 9845 Tana

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

06.04.2020 03.05.2020

Kjøretøy

Snøskoter
Antall turer

6
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 

D Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Vi søker om å kunne bruke nærområdet til Fiske. 
Kart levers i eget brev.
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: QXGQFI Registrert dato:20.01.2020 17:28:17

Søker(e)

Søker

Fornavn

Issat-Erke
Etternavn

Trosten
Adresse

Roavvegeaidnu 11
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

01.06.2020 31.08.2022

Kjøretøy

ATV
Antall turer

5
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

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

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Transport av fisk og bær ned fra fjellet etter tradisjonell innhøsting.

Barmarkstraseer

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

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

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

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

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

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

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

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

D 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

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

22



Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: BMUPTN Registrert dato:02.04.2020 13:28:35

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Issat-Erke
Etternavn

Trosten
Adresse

Roavvegeaidnu 11
Postnr

9845
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

25.06.2020 25.08.2020

Kjøretøy

ATV
Antall turer

2
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 
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C Funksjonshemming 

C Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

søker om disp til å kjøre fra løype 2B over til løype 1A for transport til områder hvor tidligere generasjoner har 
bedrevet innhøsting av mat til vinteren.

Barmarkstraseer

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

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

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

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

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

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

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

C 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

C 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

D Annen kjøretrasè 

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

Kjører nordøst fra trase 2B ved njirranjávri til trase 1A ved lavnjus. 

Vedlagt dokumentliste

Kjøretrasee.png
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 5375Z6 Registrert dato:02.04.2020 13:16:48

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Ande
Etternavn

Trosten
Adresse

Roavvegeaidnu 3
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

15.06.2020 31.10.2020

Kjøretøy

6-hjuling
Antall turer

3
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

D 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

Fylle opp matlageret til vinteren. Områdene det søkes på er de samme som min familie har høstet av lenge før 
kommunen ble til.

Barmarkstraseer

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

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

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

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

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

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

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

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

D 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

D Annen kjøretrasè 

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

Søker om disp til å krysse over fra Løype 2B til løype 1A. Det er kun 400 m fra løype 2B til etablert løype som fører 
videre til løype 1A. 
 

Vedlagt dokumentliste

Disp søknad. Njirranj_vri-Lavnjos.png
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: GXMVTJ Registrert dato:02.04.2020 13:38:47

Antall vedlegg: 1

Søker(e)

Søker

Fornavn

Jim Roar
Etternavn

Wigelius
Adresse

Deanugeaindu 2517
Postnr

9845
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2020 30.09.2023

Kjøretøy

Atv
Antall turer

3
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 
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C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Jakt og fiske

Barmarkstraseer

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

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

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

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

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

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

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

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

D 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

D 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

D Annen kjøretrasè 

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

Søker om disp til å kjøre fra løype 2b over til løype 1a

Vedlagt dokumentliste

inbound9149685795143895317.png
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Deann gielda  -  Tana kommune
Utviklingsavdelingen

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

C,

Navn på søkeren:

Adresse:

Tlf:

f

A. Søknaden gjelder utvisning for fiske med:

K] gar D not [] ruser Dteiner

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

[] Forbudet mot garnfiske under isen fra I. januar til isløsning
(i garnbegrensnings- og gamforbudsområder)

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

Annet. Vennligst spesifiser: 5

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 in sfiske. Rapport med resultater fra prøvefiske må vedlegges.

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

2.

O ' ' C
N N /V £/\i  - 5 -  -

6ET ARMFYL Sy, 5 FA
I P

V

4. Søknaden gjelder:

A. Navn på vann: Q - I /)Nit!  ' •

Tidsrom (dato): :6=.2t til )1/4 .2.3

Maskevidde: 22 I /YJp'J - .2r;· -mm

Antall garndøgn: ll'llf 2cJ PtJ

B. Navn på vann: A EL

Tidsrom (dato): ½·2t> til :h/423

Maskevidde: 27 Imm )2 m/71

Antall garndøgn: l()AL la  ,)d:
I

C. Navn på vann:

Tidsrom (dato): /;- ·2o til /4 ·.2-.?

Maskevidde: 29 I 1'11/1/ -22. m,n

Antall garndøgn:

Dato:

Søkerens underskri

/
i'

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

•  -Lc ./
Navn på søkeren: ,. -- ,- 1'!'  L .:>Lelli_.

Aaresse :
p

Tlf:

A. Søknaden gjelder utvisning for fiske med:

Mgar [ 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 gamforbudsområder)

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

Annet. Vennligst spesifiser: 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 in 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
  Utskrift av siste års likningsoppgave og attest fra Skatteetaten på at

post 2. 7 .9 omfatter utmarksinntekter.

36



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

el allldhear

l' • '

0

a
0

0

4. Søknaden gjelder:

A. Navn på vann: U' a)
Tidsrom (dato): f /b til J-S-/1f Antall garndøgn:  __ j,-> _

-) . t
Maskevidde:<.J')Yl.f(ijJ-2 JOf.

B. Navn på vann: 5-
Tidsrom (dato): J /{ til 6

'1 rJ tJ  -
Maskevidde/ nu.I '-2 wvof

C. Navn på vann:

Tidsrom (dato): 1 /[ til J ;;-

Maskevide29!22cl

. /

Antall garndøgn: ----

o
Antall garndøgn:  __ J_· _

Dato:2 /1- Q

5tl5
Sø e ens underskrift

Søknaden sendes:
Post: Tana kommune, Rådhusveien 3, 9845 Tana
Fax: 78925309
Epost: postmottak@tana.kommune.
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Tom Roger Østerås 
Regionleder TOV-E  
Vikanvegen 72 
7512 Stjørdal 

 

Tana kommune 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 

 

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BRUKE HELIKOPTERTRANSPORT I FORBINDELSE 
MED NASJONAL OVERVÅKING AV FUGL 

 

Søknad på vegne av: 
Miljødirektoratet  
Norsk Institutt for Naturforskning  
Norsk Ornitologisk Forening 

 

Jeg søker med dette om å lande med helikopter to ganger i perioden 25 juni – 1 juli 2020 og to 
ganger i perioden 25 juni – 1 juli 2021 i følgende område i deres kommune: 

2050 Jeakkas 
2057 Lemetguroaivi 

Se vedlagt kart og oversikt med koordinater. 

 

Bakgrunn: 
Norge har bestemt at bestandsutvikling av terrestrisk hekkende fugler er en av 18 hovedindikatorer 
for om vi har bærekraftig utvikling i Norge (Brunvoll et al. 2010). Det er derfor startet opp et 
overvåkingsprosjekt på fugl (TOV-E), der data samles inn på en standardisert og representativ måte. 
Ut i fra resultater fra dette kan vi overvåke bestandsutviklingen for mange fuglearter i Norge. 

Metodikk 
For å skaffe et representativt utvalg av takseringsområder, har vi brukt et rutenett (LUCAS) på 18x18 
km. Det trengs ca 1000 slike ruter for å dekke fastlands Norge, og av disse er ca 500 trukket ut 
tilfeldig. Med et slik utvalg av takseringsruter, er det naturlig at noen havner i områder langt fra veg. 
De rutene som ligger lengst fra veg vil bli taksert ved at personell flys inn med helikopter. De fleste 
rutene i Norge skal besøkes en gang årlig og fugletakseringene gjennomføres til samme tid og etter 
samme metodikk hver gang. Helikopterrutene besøkes imidlertid to år på rad, men med ca. seks års 
pause til neste runde med to år. 
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Innen de utvalgte LUCAS-rutene takseres en firkant på 1,5 km x 1,5 km. For hver 300 m registreres 
alle fugler i en punkttaksering. I tillegg registreres alle sjeldnere arter langs linja mellom punktene. 
Forflytning mellom punktene skjer til fots. Personell flys ut til området med helikopter og takserer til 
fots. Etter endt taksering blir taksøren hentet med helikopter og forflyttet til neste område. En rute 
takseres pr døgn. Takseringstidspunkt på døgnet er ca kl 04:00 til 10:00. Dette vil da si at personell 
blir flydd/forflyttet en gang midt på dagen. Helikopteret blir vanligvis ikke lenger enn nødvendig på 
bakken i hvert område. 
Helikopteret vil lande så nært inntil startpunkt for takseringen. Plassering av takseringsruter finnes 
på vedlagt kart og tabell med koordinater. 

Helikoptertransporten vil bli gjennomført av Helitrans og piloten vil medbringe alle tillatelser for 
prosjektet. 

 

Hensyn til sårbare arter og reindriftsnæringa 
Lokal kunnskap og Statens Naturoppsyn vil bli brukt for å kjenne til forekomst av sårbare arter. Dette 
med tanke på at vi ikke vil forstyrre med landing med helikopter. 
Søknad/informasjon vil også bli sendt til reindriftsnæringa, og vi vil ta hensyn til deres svar. 

Sluttkommentar 
I lys av den store betydningen fugleovervåking har både for Norge og for EU, og kravet til 
representativt utvalg av områder som skal undersøkes, håper jeg at denne søknaden vil bli godkjent. 
Om noe er uklart, så ta gjerne kontakt på min telefon 41558612 eller via min e-mail: 
tom.roger@nofnt.no   eller ta kontakt med Ingar Jostein Øien i Norsk Ornitologisk Forening på 
telefon 90188239 eller mail: ingar@birdlife.no 

 
Prosjektet finansieres av Klima og Miljødepartementet og Miljødirektoratet, og gjennomføres av 
Norsk Institutt for Naturforskning, Norsk Ornitologisk Forening og Nord Universitet. 

 

 

 

Litteratur 

- Brunvoll, F., Andresen, K., Halleraker,J.H., Husby, M., Kålås, J.A., Nybø, S. & Stalsberg, L. 
(2010)  Biologisk mangfold og kulturminner. / Brunvoll, F. & Smith, T. (red): På rett vei? 
Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010. Statistiske analyser 114, 35-38. 

- Kålås, J.A. & Husby, M.(2011) Det nye nasjonale nettverket for overvpåking av terrestriske 
hekkefugler er nå etablert. Vår Fuglefauna., 34, 16-19. 

- PECBMS(2010) Trends of common birds in Europe, 2010 update. European Bird Census 
Counsil, Prague. 
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Stjørdal 3/1-2020. 

Tom Roger Østerås 

Regionleder TOV-E  

 

 

Vedlegg: 

- Kart med helikopterruter. 
- Excel-ark med punktopplysninger inkl. koordinater.  
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Aitejohka Hytteforening      Aitejohka 03/04-2020 
v/Terje Vasskog 
 
 
Deanu gielda – Tana kommune 

Rådhusveien 24 

9845 Tana 

 
 

Søknad om fiske med garn og ruser for kultivering av Dávlunjávri  

Aitejohka hytteforening vil med dette søke om lov til å fiske med garn og ruser i Dávlunjávri 

(70 5’ 41,0 N, 27 37 34,9 E, se vedlagt kart side 2). Dávlunjávri inneholder svært store 

mengder småvokst røye (1-2 hekto), og vannet vil uten tvil kunne bli et bedre og mer 

attraktivt fiskevann gjennom uttak av småfisk, noe som på sikt vil kunne føre til større fisk av 

bedre kvalitet i vannet. Dersom hytteforeningen får tilgang til å kultivere vannet vil småfisk i 

all hovedsak tas ut gjennom fiske med småmasket garn og ruser. Hytteforeningen har fått 

godkjent kultivering med garn og ruser av FeFo under forutsetning av at Tana kommune gir 

fritak fra garnforbudet, se vedlegg. 

 
 
På vegne av Aitejohka hytteforening 
 
 
 
 
Terje Vasskog 
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Kart over Davlunjavri 
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Hovedkontor  Lakselv Telefon/Telefovdna 78 95 50 00 post@fefo.no   

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SVAR PÅ SØKNAD OM KULTIVERING AV FISKEVANN 

 

Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til brev av 12.08.2019 der 

Aitejohka hytteforening søker om kultivering av Dávlunjávri i Tana kommune.  

 

Vannet ligger i garnforbudsområde, hvilket betyr at foreningen må søke kommunen om 

fritak fra garnforbudet jfr. § 7 i forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., 

Finnmark (FOR-2003-05-06-582).  

 

Etter grunneierretten innvilger FeFo søknaden og gir tillatelse til kultiveringsfiske 

i Dávlunjávri i Tana kommune. Tillatelsen gjelder for medlemmer av Aitejohka 

hytteforening. Tillatelsen gis under forutsetning av at kommunen gir tillatelse til 

garn fiske i garnforbudsområde.   

 

Vi gjør oppmerksom på at en kultiveringstillatelse ikke er det samme som en forpaktning.  

 

FeFo oppforderer til å registrere innsats (antall garn, antall garnnetter og maskevidde) og 

fangst (totalt antall og totalvekt på fangst, gjerne også måle lengde, vekt og parasittering 

på hver enkelt fisk). Hvis man sammenlikner resultatet over tid vil man få en indeks på 

effekten av uttynningsfisket.   

 

Det forutsettes at området tilligger Finnmarkseiendommen. Tiltaket må skje på en slik måte 

at det ikke fører til ulemper for andre brukere av området, samt at det tas tilbørlig hensyn 

til andre bruksberettigede. Det er tiltakshavers ansvar å avklare forholdet til private 

eiendommer og eventuelle andre rettighetshavere som måtte bli berørt av tiltaket. 

 

 

Med hilsen/Dearvvuođaiguin 

 

Einar J. Asbjørnsen Kristin Hornset 
leder utmark Utmarksforvalter 

Tel:  48043124 
 

Dette dokumentet er elektronisk signert 

 

 

 

Vår dato/Min beaivi Vår ref./Min čuj. 
16.08.2019 19/1380 –2 

 
Deres dato/Din beaivi Deres ref./Din čuj. 
12.08.2019  

Aitejohka Hytteforening 
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PS 136/2020 Referatsaker/Orienteringer

RS 21/2020 Dan Aksel Ophus - Uttalelse i forbindelse med fiske etter 
innlandsfisk med garn

RS 22/2020 Jan Steinar Olsen - Endring av vedtak i søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2020-2023

RS 23/2020 Sigurd Evjen Seim - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - Barmark



Fra: Elle Käre Somby (eksomby@gmail.com)
Sendt: 10.04.2020 12:26:52
Til: Tana Postmottak
Kopi: Anne Marget Somby

Emne: Ref. 2020/399-1
Vedlegg: St.-Olavs-hospital.pdf;disp AM somby.pdf
Hei, Viser til søknad om dispensasjon med referanse 2020/399-1. Vedlagt ligger legeerklæring og kart med inntegnet
trasé. 

Mvh
Anne Margget Somby
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

•
---MOTTATr

14APR2020

Søker(e)

Søker

Fornavn -t • l
Etternavn

Adresse

Postnr

Poststed

,,.,--
0),,-  ,

Pa1ad«
q L  --

T «

I

/i L 7

Søker flere på samme dispensasjon?

Ja

Navn

0 Nei

Adresse Postnr

l

Poststed

Innledning

Tidsrom

IX Periode

D Enkeltdager

Fra o?'med Til og med

Dag

Kjøretøy

Antall turer I Tuv-
Søknad for dispensasjon gjelder

2vinter

Barmark

,
Formal
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[] Hytte eller gamme. Transport/vedikehotd/tilsyn

Transport ifm turisme

Elgjakt

[] Utmarksnering

D Garnfiske

[] snarefangst

[_] Funksjonshemming

] Transport av bagasje/utstyr

D lfm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking

[] Annet:

Begrunnelse/utfyllen e opplysningerj

' V
Eierforhold

Søker og eier er samme person

0 Eier er en annen person

Navn

Forhold til eier

0 SamboerI ektemake

0 Sønn/datter

0 Representant for brukerne

0 Annet:

Barmarkstraseer

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

11: Ålleknjarga - Savetjåvri - Savetvårri [750 kg]

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

trase 1Cfra Sirm%) [1500 kg]

[2B: Ved Aitejohka (Nils Oskar. Antis eiend.) - Skruvacohkka - Guhkesjåvri - vest langsmed Laksjohka - til elvesamløpene -

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

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

D 1A: Sirbmå - Njuorggånjåvri - Gurtejåvri - Lavnjusjohka

D 1 B: Sirbmå - Njuorggånjåvri - Miennajåvri

: Linkstasjonen på Måskevårri - Giezzi

[] 9; RV890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadso

[] Annen kjaretras>

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

•
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: 43JIQK Registrert dato:14.04.2020 17:36:53

Antall vedlegg: 3

Søker(e)

Søker

Fornavn

LIV BJARNHILD
Etternavn

BERG
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

15.04.2020 04.05.2025

Kjøretøy

SNØSCOOTER
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 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 
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D Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

OPPDATERING av tidligere innvilget disp ref. 2018/1176-1 av den 12/9-2018, slik at Følgescooter også kommer 
med. 
Fra egen hytte i Sjursjok via Nissojàvre til Sommervann, 
og fra RV 98 v/Poastagurra til Lavdevann.

Vedlagt dokumentliste

løypekart Sjursjok Sommervann 2019.pdf

Løypekart Lavdevann.pdf

Liv legeattest 2018.pdf
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: EN4UR2 Registrert dato:13.04.2020 17:18:50

Antall vedlegg: 2

Søker(e)

Søker

Fornavn

Rune
Etternavn

Samuelsen
Adresse

Boks 98
Postnr

9846
Poststed

TANA
Søker flere på samme dispensasjon?

B Ja A Nei 

Navn Adresse Postnr Poststed

Runar Samuelsen Moseveien 14 9845 Tana

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2020 30.10.2025

Kjøretøy

ATV
Antall turer

10
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 
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C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

D Transport av bagasje/utstyr 

D Ifm tradisjonell utmarkshøsting, jakt, fiske og bærplukking 

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

Transport av utstyr.

Barmarkstraseer

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

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

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

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

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

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

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

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

D 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

D 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

D Annen kjøretrasè 

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

Vedlagt dokumentliste
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Referansenummer: F8GD7B Registrert dato:14.04.2020 18:38:42

Søker(e)

Søker

Fornavn

Tormod
Etternavn

varsi
Adresse

kongslia 2
Postnr

7760
Poststed

SNÅSA
Søker flere på samme dispensasjon?

A Ja B Nei 

Innledning
Tidsrom

D Periode 

C Enkeltdager 

Fra og med Til og med

01.07.2020 31.10.2020

Kjøretøy

ATV
Antall turer

2
Søknad for dispensasjon gjelder

A Vinter 

B Barmark 

Formål

C Hytte eller gamme. Transport/vedlikehold/tilsyn 

C Transport ifm turisme 

C Elgjakt 

C Utmarksnæring 

C Garnfiske 

C Snarefangst 

C Funksjonshemming 

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

C Annet:  

Begrunnelse/utfyllende opplysninger

transport av bagasje og utstyr forbindelse med jakt,fiske og bærplukking.

Barmarkstraseer

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

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

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

trase 1C fra Sirmá) [1500 kg] 

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

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

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

D 1A: Sirbmá - Njuorggánjávri - Gurtejávri - Lavnjusjohka 

D 1B: Sirbmá - Njuorggánjávri - Miennajávri 

C 6: Linkstasjonen på Máskevárri - Giezzi 

C 9: Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø 

C Annen kjøretrasè 

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