
Utvalg: 
Møtested: 
Dato: 
Tidspunkt: 

Deanu gielda - Tana kommune 

Dispensasjonsutvalget 
Møterom 1 Tana rådhus 
11.11.2015 
10:00-15:30 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funkajon 
Håvald Hansen LEDER 
Jan Larsen MEDL 
Torill Klogh NESTL 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon 

Følgende varamedJemmer møtte: 

Navn Møtte for 

Merknader 

Møteprotokoll 

Representerer 
FE/OL 
SP 
AP 

Representerer 

Representerer 

Håvald Hansen fratrådte under behandling av PS 733/2015, 735/2015 og 736/2015, da han 
erklærte seg inhabil. 
Jan Larsen fratrådte møtet under behandling av PS 742/2015, 754/2015 og 771/2015, da 
han erklærte seg inhabil. 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn StiUing 
Wenche Pettersen SEKRETÆR 

Underskrift: 

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

0 



Saksliste til møtet i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget den 11.11.2015: 

Utvalgs- Innhold Lukket Arkiv-
saks nr saks nr 

PS 728/2015 Godkjenning av innkalling 

PS 729/2015 Godkjenning av saksliste 

PS 730/2015 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

PS 731/2015 Tor-Emil Schanche - Søknad om dispensasjon fra 2015/2344 
forskrift om fiske etter innlandsfisk med gam m.m. i 
Finnmark - vinter 2016 

PS 732/2015 Nils Ove Andersen - Søknad om dispensasjon fra 2015/2392 
forskrift om fiske etter innlandsfisk med gam m.m. i 
Finnmark - Vinter 2016 

PS 733/2015 Hjalmar Hansen - Søknad om dispensasjon fra 2015/2456 
forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i 
Finnmark- Vinter 2016 

PS 734/2015 Bjarne og Marit Johansen og Eilif Basso - Søknad om 2015/2713 
dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfiske 
med gam m.m. i Finnmark - Vinter 2016 

PS 735/2015 Hartvik Hansen - Søknad om dispensasjon fra forskrift 2015/2748 
om fiske etter innlandsfiske med garn m.m. i 
Finnmark - Vinter 2016 

PS 736/2015 Marit Hildonen - Søknad om dispensasjon fra forskrift 2015/2747 
om fiske etter imllandsfiske med gam 111.111. i 
Fimunark- Vinter 2016 

PS 737/2015 Ansgar Aslaksen og Benny Bakken - Søknad om 2015/2753 
dispensasjon fra forskrift om fiske etter im1landsfiske ' med garn m.m. i Finnmark- Vinter 2016 

PS 738/2015 Norval Aslaksen m/fl. - Søknad om dispensasjon fra 2015/2853 
forskrift om fiske etter innlandsfiske med gam med 
mere i Finnmark- Vinter 2016 

PS 739/2015 Juhan Niillas Wigelius og Tor-Emil Schanche - 2015/2815 
Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter 
innlandsfiske med gam m.m. i Finnmark- Vinter 2016 

PS 740/2015 Reidar Pettersen - Søknad om dispensasjon fra 2015/2819 
forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn m.m. i 
Finnmark - Vinter 2016 

PS 741/2015 Tom Hardy - Søknad om dispensasjon fra forskrift om 2015/2844 
fiske etter innlandsfiske med garn m.m. i Finnmark -
Vinter 2016 

PS 742/2015 Jan Larsen - Søknad om dispensasjon fra forskrift om 2015/2845 
fiske etter innlandsfiske med gam m.m. i Finnmark -
Vinter 2016 



PS 743/2015 Juhan Niillas Wigelius - Søknad om dispensasjon fra 2015/2846 
forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn m.m. i 
Finnmark - Vinter 2016 

PS 744/2015 Per Gunnar Guttorm m/fl. - Søknad om dispensasjon 2015/2847 
fra forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark - Vinter 2016 

PS 745/2015 Erlend Eide - Søknad om dispensasjon fra forskrift om 2015/2848 
fiske etter innlandsfiske med garn m.m. i Finnmark -
Vinter 2016 

PS 746/2015 Steinar Pedersen - Søknad om dispensasjon fra 2015/2854 
forskrift om fiske etter innlandsfiske med gam m.m. i 
Finmnark - Vinter 2016 

PS 747/2015 Tor-Emil Schanche - Ny behandling av søknad om 2015/2343 
dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2016 

PS 748/2015 Irene Pettersen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/2763 
motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold 
av gamme- Barmark 2016 

PS 749/2015 Irene Pettersen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/2764 
motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking -
Barmark 2016 

PS 750/2015 Nils Ove Andersen - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/2393 
om motorferdsel i forbindelse med garnfiske under 
isen, samt snarefangst- Vinter 2015-2016 

PS 751/2015 Marit og Bjarne Johansen og Eilif Basso - Søknad om 2015/2712 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med garnfiske under isen, samt snarefangst - Vinter 
2015-2016 

PS 752/2015 Ansgar Aslaksen og Benny Bakken - Søknad om 2015/2754 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med garnfiske under isen - Vinter 2016 

PS 753/2015 Tana Toms jakt- og fisketurer v/Tom Hardy - Søknad 2015/2843 
om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med turisme, garnfiske under isen, samt tråkking av 
hundeløype- Vinter 2015-2016 

PS 754/2015 Jan Larsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/2835 
motorferdsel i forbindelse med 
utmarksnæring/garnfiske under isen, samt snarefangst, 
tilsyn av gamme - Vinter 2016 

PS 755/2015 Per Gunnar Guttorm m/fl. - Søknad om dispensasjon 2015/2836 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med 
utmarksnæring/garnfiske under isen, samt tilsyn og 
vedlikehold av gamme - Vinter 2016 

PS 756/2015 Juhan Niillas Wigelius - Søknad om dispensasjon fra 2015/2837 
lov om motorferdsel i forbindelse med garnfiske under 
isen- Vinter 2016 



PS 757/2015 Erlend Eide - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/2838 
motorferdsel i forbindelse med garnfiske under isen -
Vinter 2016 

PS 758/2015 Juhan Niillas Wigelius og Tor-Emil Schanche - 2015/2817 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
forbindelse med garnfiske under isen - Vinter 2016 

PS 759/2015 Norval Aslaksen m/fl - Søknad om dispensasjon fra 2015/2806 
lov om motorferdsel i forbindelse med garnfiske under 
isen - Vinter 2016 

PS 760/2015 Steinar Pedersen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/2855 
motorferdsel i forbindelse med garnfiske under isen -
Vinter 2016 

PS 761/2015 Reidar Pettersen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/2818 
motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring -
Vinter 2016 

PS 762/2015 Hjemmesykepleien i Tana kommune v/leder Kati 2015/2530 
Kannisto - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med transport av pasienter -
Vinter 2016 

PS 763/2015 Hjemmesykepleien i Tana kommune v/leder Kati 2015/2529 
Kannisto - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med transport av pasienter -
Barmark 2016 

PS 764/2015 Ståle Utsi Pettersen - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/2723 
om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme- Vinter 2015-2018 

PS 765/2015 Stein Ivar Iversen - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/2740 
om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av 
hytte - Vinter 2016-2020 

PS 766/2015 Roy Andreas og Kurt Ronny Iversen - Søknad om 2015/2778 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med tilsyn og vedlikehold av gannne - Vinter 2016 

PS 767/2015 Jarle Tobiassen rn/fl. - Søknad om dispensasjon fra 2015/2779 
lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av hytte - Vinter 2015-2020 

PS 768/2015 Nina Evjen Anthi og Roald Hansen - Søknad om 2015/2780 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med tilsyn av gamme - Vinter 2016-2018 

PS 769/2015 Beate Evjen og Tom Markussen - Søknad om 2015/2781 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med vedlikehold av gamme - Vinter 2016-2018 

PS 770/2015 Nils Oskar og Arnhild Evjen Anthi - Søknad om 2015/2782 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med vedlikehold av gamme - Vinter 2016-2018 



PS 77112015 Frode Evjen Anthi - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/2783 
om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr 
til gamme - Vinter 2016-2018 

PS 772/2015 Reidar Wigelius og Haldis Helander - Søknad om 2015/2856 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med tilsyn og vedlikehold av gamme - Vinter 2016-
2020 

PS 773/2015 Liv B. Berg - Søknad om dispensasjon fra lov om X 2015/2722 
motorferdsel - Vinter 2015-2018 

PS 774/2015 Janos Kona - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/2839 
motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og 
bagasje- Vinter2015-2017 

PS 775/2015 Varanger trekkhund klubb v/komiteleder Jan Øystein 2015/2618 
Dervo - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med tråkking av løype til 
hundeløpet "Bergebyløpet"- Vinter 2015-2016 

PS 776/2015 Varanger trekkhund klubb v/leder Elisabeth Larsen- 2015/2842 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
forbindelse med tråkking av løype til hundeløpet 
11Tanaløpet11 

- Vinter 2015 

PS 777/2015 Referatsaker/Orienteringer 

RS 63/2015 Fylkesmannen i Finnmark - Avslag på søknad om 2015/2461 
bruk av motorkjøretøy i Ovddaldasvarri naturreservat 
- Jonny Wosnitza 

RS 64/2015 Fylkesmannen i Finnmark - Bruk av snøskuter på 2015/1190 
åpent vann på Tanaelva 

RS 65/2015 Ordføreren i Tana - Pressemelding - tillatelse bruk av 2015/1190 
snøskuter på Tanaelva i forbindelse med 
verdensrekordforsøk. 

RS 66/2015 Det kongelige klima- og miljødepartementet - Bruk av 2015/1190 
snøskuter på åpent vann 

RS 67/2015 Asle Gundersens jaktlag - Søknad om dispensasjon fra 2015/2539 
lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt -
Barmark 2015 

RS 68/2015 Edel Margrethe Reisænens jaktlag - Søknad om 2015/2637 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med elgjakt - Barmark 2015 

RS 69/2015 Det kongelige klima- og miljødepartementet - 2015/1190 
Delegering av myndighet etter vannscooterforsk.riften 
§6 

RS 70/2015 Fylkesmannen i Finnmark - Bruk av snøskuter på 2015/2719 
åpent vann 

RS 7112015 Edel Reisænens jaktlag - Søknad om dispensasjon fra 2015/2735 
lov om motorferdsel i forbindelse med transport av 
leir - Barmark 2015 



RS 72/2015 Aage Blien'sjaktlag- Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel - Barmark 2015 

RS 73/2015 Kenneth Larsens jaktlag - Ny behandling - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2015 

PS 778/2015 Jan Larsen- Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme -
Barmark 2015 

2015/2759 

2015/2174 

2015/1416 



Saksprotokoll saksnr. 728/2015 i Dispensasjonsutvalget - 11.11.2015 

Behandling 

Godkjenning av innkalling 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Innkalling godkjent 



Saksprotokoll saksnr. 729/2015 i Dispensasjonsutvalget • 11.11.2015 

Behandling 

Godkjenning av saksliste 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Saksliste godkjennes med følgende tilleggssak: 

PS 778/2015 Jan Larsen- Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 2015/1416 
i forbindelse med vedlikehold av gamme - Barmark 2015 



Saksprotokoll saksnr. 73012015 i Dispcnsasjonsutvalgct - 11.11.2015 

Behandling 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Protokoll godkjent på møtet den 16.9.2015. 



Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispen~J~ns_q.tv.ølge-t._ __ 

Tor-Emil Schanche 
Bakkeveien 6 
9845 Tana 

V!ir ref.: 2015/2344-l Saksprotoko!I i utvalget - I !.! l.2015 

Melding om vedtak 

Dato: I U 1.2015 

Tor-Emil Schanche - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter 
innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2016. 

Det orienteres med dette om at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 731/2015 på møte i 
gam utvisnings- og dispensasjonsutvalget den 11.11.2015: 

Søknaden om dispensasjon etter § 9 for garnfiske under isen i perioden I .januar til 4.mai 2016 
innvilges for følgende vann: 

1. 
2. 

Innsjø 
Ladnaluoppal (285) 
Stuorra Goddetjåvri (294) 

Tidsrom 
l. l.2016-16.5.2016 
1.l.2016-16.5.2016 

NB! Antall garndøgn er fordelt på flere søkere. 

Garndøgn 
5 
8 

Maskevidde 
29mrn/22 omf 
29 mrn/22 omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget innvilger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2016. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannert Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

(. Håval ansen 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalgets leder 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveie11 24 

www.tanakommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda • Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutva/get 

Nils Ove Andersen 
Leaibenjårga 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/2392-1 

Melding om vedtak 

Saksprotokoll i utvalget~ I !.11.2015 Dato: ll.11.20i5 

Nils Ove Andersen - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter 
innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2016 

Det orienteres med dette om at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 732/2015 på møte i 
garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget den 11.11.2015: 

Søknaden om dispensasjon etter § 9 for garnfiske under isen i perioden 1.januar til 4.mai 2016 
innvilges for følgende vann: 

l. 
2. 

Innsjø 
Lavvtajåvri (240) 
Skålvejåvri 

Tidsrom 
l. l.2016-4.5.2016 
l. l.2016-4.5.2016 

NB! Antall gam døgn er fordelt på flere søkere. 

Garndøgn 
9 
30 

Maskevidde 
29mml22 ornf 
29mml22 omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget innvilger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsftskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2016. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.1271160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensosjonsutvalget 

Hjalmar Hansen 
Båteng 

Melding om vedtak 

9845 Tana 

Vår ref.: 201512456-l Saksprotoko!l i utvalget- I I.I I.2015 Dato: 11.11.2015 

Hjalmar Hansen - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter 
innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2016 

Det orienteres med dette om at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 733/2015 på møte i 
garn utvisnings- og dispensasjonsu!valget den 11.11.2015: 

Søknaden om dispensasjon etter § 9 for garnfiske under isen i perioden l .januar til 4.mai 2016 
innvilges for følgende vann: 

!. 
2. 
3. 

Innsjø 
Asåjåvri (232) 
Njirranjåvri (284) 
Goddetjåvri (294) 

Tidsrom 
1.1.2016-4.5.2016 
1.1.2016-4.5.2016 
1.1.2016-4.5.2016 

NB! Antall garndøgn er fordelt på flere søkere. 

Garndøgn 
13 
8 
20 

Maskevidde 
29mml22 omf 
29mml22 omf 
29 mm/22 omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget innvilger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2016. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommuneIL Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan :fas ved henvendelse til kommunen. 

!)~..:,,..,,, t"·t:-iC:-1.:l - lanu ko,mm...,.~ 
"''"'''" ~1· , 

D;::p;,;r.$.f.SJOnsutva\gm 
954a+;;ma~ , 

( =..,LL,l_ '{::'.la:, \..."--.. 
Torill Klogh J 

Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalgets nestleder 

Postadresse: 
RMhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana,kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
7892 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 

Bjarne Johansen 
Gardak 

Melding om vedtak 

9845 Tana 

Vår ref.: 2015/2713-l Saksprotokol! i utvalget- I I.11.2015 Dato: 11.11.2015 

Bjarne og Marit Johansen og Eilif Basso - Søknad om dispensasjon fra 
forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 
2016. 

Det orienteres med dette om at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 734/2015 på møte i 
gam utvisnings- og dispensasjonsutvalget den 11.11.2015: 

Søknaden om dispensasjon etter§ 9 for garnfiske under isen i perioden I.januar til 4.mai 2016 
innvilges for følgende vann: 

1. 
2. 

Innsjø 
Akkajævri (229) 
Kjækkajævri 

Tidsrom 
1.1.2016-5.5.2016 
1.1.2016-5.5.2016 

Garndøgn 
19 
15 

Maskevidde 
29mm/22 omf 
29 mm/22 omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget innvilger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefollmingens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.b.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings~ og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2016. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommunen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 

Deanu glatc:a ~ Tana kommune 
Di · 
9 

sen 
Garnutvisnings~ og dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: Telefon: 
Rådhusveien 24 

E-post: postmottak@tanakommune.no www.tana.kommune.no 

46 400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 

Hartvik Hansen 
Deanugeaidnu 2579 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015!2748-1 Saksprotokol! i utvalget- I I.I 1.2015 

Melding om vedtak 

Dato: 11.1 l.2015 

Hartvik Hansen - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter 
innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2016 

Det orienteres med dette om at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 735/2015 på møte i 
garn.utvisnings- og dispensasjonsutvalget den 11.11.2015: 

Søknaden om dispensasjon etter § 9 for garnfiske m1der isen i perioden I .januar til 4.mai 2016 
innvilges for følgende vann: 

1. 
2. 
3. 

Innsjø 
Nammejåvri (271) 
Njirranjåvri (284) 
Ladnaluobbalat (285) 

Tidsrom Garndøgn 
15.l.2016-20.5.2016 13 
15.l.2016-20.5.2016 8 
15.l.2016-20.5.2016 10 

NB! Antall garndøgn er fordelt på flere søkere. 

Maskevidde 
29mm/22 omf 
29mm/22omf 
29mm/22omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget innvilger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2016. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til konununen. 

Deanu sleida - Tana 1-lOO!ml!M 

~iS;r:'"~ 
Torill Klogh 

Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalgets nestleder 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tanakommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.7!160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 

Marit A. Hildonen 
Deanugeaidnu 2579 
9845 Tana 

Melding om vedtak 

V!ir ref.: 201512747-! Saksprotokoll i ul valget- IL 11.2015 Dato: 1 J.1 l.2015 

Marit A. Hildonen - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter 
innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2016 

Det orienteres med dette om at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 736/2015 på møte i 
garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget den 11.11.2015: 

Søknaden om dispensasjon etter § 9 for garnfiske under isen i perioden I .januar til 4.mai 2016 
innvilges for følgende vann: 

I. 
2. 
3. 

Innsjø 
Mahtejavri (260) 
Cagoajavri (323) 
ceavresjavri (271) 

Tidsrom Garndøgn 
15.l.2016-20.5.2016 7 
15.l.2016-20.5.2016 8 
!5.l.2016-20.5.2016 5 

NB! Antall garndøgn er fordelt på flere søkere. 

Maskevidde 
29mm/22omf 
29mm/22 omf 
29mm/22omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings~ og dispensasjonsutvalget innvilger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2016. 

V ed.taket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller 1-tjelp til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommunen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 

Deanu øhlcla • Tana kommune 
Dispsnsasjol}SutvalgM 

W\5 f~ "'i=! 
Torill Klogh ~ 

Grunutvisnings- og dispensasjonsutvalgets nestleder 

Besøksadresse: 
Rå.dhusveien 24 

E·post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deann gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsl.ltvalget 

Ansgar Aslaksen og Benny Bakken 
Alleknjarg 

Melding om vedtak 

9845 Tana 

Vår ref.: 2015/2753-1 Saksprotoko[] i utvalget- l l.11.2015 Dato: I J.11.2015 

Ansgar Aslaksen og Benny Bakken - Søknad om dispensasjon fra forskrift om 
fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2016. 

Det orienteres med dette om at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 737/2015 på møte i 
gamutvisnings- og dispensasjonsutvalget den 11.11.2015: 

Søknaden om dispensasjon etter§ 9 for garnfiske under isen i perioden 1.januar til 4.mai 2016 
innvilges for følgende vann: 

I. 
2. 
3. 

Innsjø 
Bånnajiivri (306) 
Nammajiivri (271) 
Njirranjiivri (284) 

Tidsrom 
1.1.2016-4.5.2016 
1.1.2016-4.5.2016 
1.1.2016-4.5.2016 

NB! Antall garndøgn er fordelt på flere søkere. 

Garndøgn 
11 
13 
8 

Maskevidde 
29mm/22omf 
29 mm/22omf 
29 mm/22 omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget innvilger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsftskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2016. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 

Oeanu gi':'.',-~o "Tana kommww 
Dispen~J t\l& 

984 

Hansen 
Garn.utvisnings- og dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

E·post: p<Jstmottak@tanakommune.no www.!ana.kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Taua kommune 
Gornutvisnings- og dispensasjonsutvalget 

Norval Aslaksen 
Alleknjarg 

Melding om vedtak 

9845 Tana 

Vår ref.: 2015/2853-l Saksprotokoll i utvalget- l l .11.2015 Dato: 11.11.2015 

Rune, Norval, Werner, Arve og Sofia Aslaksen, Mette Beddari og Ronald og 
lselin Helander - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter 
innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2016 

Det orienteres med dette om at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 738/2015 på møte i 
gamutvisnings- og dispensasjonsutvalget den 11.11.2015: 

Søknaden om dispensasjon etter§ 9 for garnfiske Wlder isen i perioden l.januar til 4.mai 2016 
innvilges for følgende vann: 

]. 

2. 
3. 
4. 

Innsjø 
Lakta (240) 
Skivannet (189) 
Tverrvann (185) 
Jorbaluobbal 

Tidsrom 
1.1.2016-4.5.2016 
l.1.2016-4.5.2016 
1.1.2016-4.5.2016 
1.1.2016-4.5.2016 

NB! Antall garndøgn er fordelt på flere søkere. 

Garndøgn 
9 
30 
5 
5 

Maskevidde 
29mm/22 omf 
29 mm/22 ornf 
29 mm/22 ornf 
29 rnm/22 ornf 

Begrunnelse: Garnutvisnings~ og dispensasjonsutvalget innvilger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2016. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

!Ooon:· --· -· · --~.,-,, 
(-:9."~qc-°'"'-~~r,:. . -··-.,_.-, 

ansen 9845 ana 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalgets leder 

Postadresse: 
R!idhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postrnottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rfulhusveien 24 

www.tanakommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
49!0.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings~ og dispensasjonsutvalget 

Tor·Emil Schanche og Juhån Niillas Wigelius 
Bakkeveien 6 

Melding om vedtak 

9845 Tana 

Vår ref: 2015/2815-1 Saksprotokoll i utvalget- 11.11.2015 Dato: I LI 1.2015 

Tor-Emil Schanche og Jnhan Niillas Wigelius - Søknad om dispensasjon fra 
forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 
2016 

Det orienteres med dette om at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 739/2015 på møte i 
gamutvisnings- og dispensasjonsutva!get den 11.11.2015: 

Søknaden om dispensasjon etter § 9 for garnfiske under isen i perioden l .januar til 4.mai 2016 
innvilges for følgende vann: 

Innsjø Tidsrom 
I. Maddimus Juovvajavri(3 l 9) 1.1.2016-16.5.2016 

Garndøgn 
5 

Maskevidde 
29mm/22 omf 

Begrunnelse: Gamutvisnings~ og dispensasjonsutvalget innvilger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2016. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Deanu 91el Tana kommune 
OiSpsnsaai

0~,~!;:;~~'__ __ 
9645 Ta9i"' 

Håv al sen 
Garn.utvisnings- og dispensasjonsutvalgets leder 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommunc.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

1vww. tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
7892 53 09 

Bank 
4910.!2.7! ! 60 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsu-tvalget 

Reidar Pettersen 
Deanugeaidnu 1484 
9845 Tana 

Melding om vedtak 

Vår ref.: 2015/2819-l Saksprotokoll i utvalget- J U 1.2015 Dato: lt.ll.2015 

Reidar Pettersen - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter 
innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2016 

Det orienteres med dette om at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 740/2015 på møte i 
garn utvisnings- og dispensasjonsutvalget den 11.11.2015: 

Søknaden om dispensasjon etter§ 9 for garnfiske under isen i perioden I.januar til 4.mai 2016 
innvilges for følgende va1U1: 

!. 
2. 
3. 

Innsjø 
Juovvag:ildu (288) 
Leaibejåvri (250) 
Ravdojåvri (292) 

Tidsrom 
1.2.2016-30.4.2016 
1.2.2016-30.4.2016 
l.2.2016-30.4.2016 

NB! Antall garndøgn er fordelt på flere søkere. 

Garndøgn 
10 
10 
5 

Maskevidde 
29mm/22 omf 
29mm/22omf 
29mm/22 omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget innvilger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering selles til 15.6.2016. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Næ1mere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommunen. 

Oeanu gielda ~ Tana w:lfflfflUne 
Oispensas 

9645{_-..fa'~°*"'---
åval ansen 

Gamutvisnings- og dispensasjonsutvalgets leder 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

wwv,.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400200 
Telefaks: 
7892 53 09 

Bank: 
4910.!2.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Tom Hardy 
Mosev. 5 
9845 Tana 

Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensosjonsutvalget 

Vår ref: 2015/2844·1 Saksprotokoll i ulvalget- l l .11.2015 

Melding om vedtak 

Dato: 11.11.2015 

Tom Hardy - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk 
med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2016 

Det orienteres med dette om at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 741/2015 på møte i 
garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget den 11.11.2015: 

Søknaden om dispensasjon etter § 9 for garnfiske under isen i perioden I .januar til 4.mai 2016 
innvilges for følgende vann: 

I. 
2. 
3. 

Innsjø 
Hannujåvri 
Nissujavri (221) 
Bahparjavri 

Tidsrom 
1.1.2016-15_5.2016 
1.1.2016-15_5.2016 
1.1.2016-15 .5.2016 

NB! Antall garndøgn er fordelt på flere søkere. 

Garndøgn 
20 
50 
17 

Maskevidde 
29mm/22 omf 
29mm/22omf 
29mm/22omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget innvilger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2016. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i fotvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

· Båval en 
Garnutvisninb! og dispensasjonsutvalgets leder 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deann gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvolget 

Jan Larsen 
Vestertana 
9845 Tana 

Melding om vedtak 

Vår ref: 2015/2845-l Saksprotokoll i utvalget - 11.11.2015 Dato: 11.l l.2015 

Jan Larsen - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk 
med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2016 

Det orienteres med dette om at det ble fattet følgende vedtak i saksm. 742/2015 på møte i 
garn.utvisnings- og dispensasjonsutvalget den 11.11.2015: 

Søknaden om dispensasjon etter§ 9 for garnfiske under isen i perioden I .januar til 4.mai 2016 
innvilges for følgende vann: 

!. 
2. 

Innsjø 
Nissujåvri (221) 
Sommervam1 (209) 

Tidsrom 
2. l.20l 6-4.5.2016 
2.l .2016-4.5.20l 6 

NB! Antall garndøgn er fordelt på flere søkere. 

Garndøgn 
50 
lOO 

Maskevidde 
29mm/22 omf 
29mm/22 omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget innvilger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings~ og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2016. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Deanu ~ ~m1,lu;,~ 
Disp •-" Sl'. 

Bi.val ansen 
Gamutvisnings~ og dispensasjonsutvalgets leder 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 

Juhån Niillas Wigelius 
Bakkeveien 7 

Melding om vedtak 

9845 Tana 

Vår ref.: 201512846·1 Saksprotokoll i utvalget - 1 LI 1.2015 Dato: 11.11.2015 

Juhiin Niillas Wigelius - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter 
innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2016. 

Det orienteres med dette om at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 743/2015 på møte i 
gamutvisnings- og dispensasjonsutvalget den 11.11.2015: 

Søknaden om dispensasjon etter § 9 for garnfiske under isen i perioden I .januar til 4.mai 2016 
innvilges for følgende vann: 

1. 
2. 

Innsjø 
Asåjåvri (234) 
Asåjåvri (227) 

Tidsrom 
1.1.2016-4.5.2016 
1.1.2016-4.5.2016 

Garndøgn 
10 
10 

Maskevidde 
29mm/22 omf 
29 mm/22 omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget innvilger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2016. 

Vedtaket kan påldages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Deanu glolda - Tana kommune 
Oispsnsa~Jonsutv~ 

s~ø,,,-Y' 
,.,Ha~ 

Gamutvisningt og dispensasjonsutvalgets leder 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutva1get 

Per Gunnar Gutt01m Melding om vedtak 

9826 Sirma 

Vår ref.: 2015/2847~! Saksprotokoll i utvalget- 11. ! ! .2015 Dato: 11.112015 

Per Gunnar, Sofie, Pål Jøran og Trine Guttorm - Søknad om dispensasjon fra 
forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 
2016 

Det orienteres med dette om at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 744/2015 på møte i 
garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget den 11.11.2015: 

Søknaden om dispensasjon etter § 9 for garnfiske under isen i perioden I .januar til 4.mai 2016 
innvilges for følgende vann: 

I. 
2. 
3. 

Innsjø 
Borsijå.vri 
Guolpevuolejavri (391) 
Goddetjavri (338) 

Tidsrom 
1.1.2016-4.5.2016 
1.1.2016-4.5.2016 
1.1.2016-4.5.2016 

NB! Antall garn.døgn er fordelt på flere søkere. 

Garndøgn 
9 
12 
21 

Maskevidde 
29mm/22omf 
29mm/22 omf 
29mm/22 omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings~ og dispensasjonsutvalget innvilger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2016. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Deam.i "; 1 _ ... : ·~ _; , '.·::::-::mune 
Oispen:;a · ..., ·' 

SB45 '"~'..-;ff;..,_.~--
aval ansen 

Garnutvisnings~ og dispensasjonsutvalgets leder 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postrnottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
7892 53 09 

Bank: 
4910.12.7!160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Taua kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 

Erlend Eide 
Fjelbmageaidnu 7 
9845 Tana 

Melding om vedtak 

Vår ref.: 2015/2848-l Saksprotokoll i utvalget-11.11.2015 Dato: ll.11.2015 

Erlend Eide - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk 
med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2016 

Det orienteres med dette om at det ble fattet følgende vedtak i saksm. 745/2015 på møte i 
garn utvisnings- og dispensasjonsutvalget den 11.11.2015: 

Søknaden om dispensasjon etter § 9 for garnfiske under isen i perioden I .januar til 4.mai 2016 
innvilges for følgende vann: 

1. 
2. 
3. 

Innsjø 
Skoarrojavri(83) 
Leaibejavri(250) 
Ruovdejcivri 

Tidsrom 
l. l.2016-1.5.2016 
1. l.2016-1.5.2016 
1.1.2016-1.5.2016 

Garndøgn 
10 
10 
10 

Maskevidde 
29mml22 omf 
29 mm/22 omf 
29mm/22 omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget innvilger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2016. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Deanu gielda • Tana kommune 

~~~nsu,,<:b·~~-

Uv:t ansen 
Gamutvisnings- og dispensasjonsutvalgets leder 

Pootadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tanakommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda -Tana kommune 
Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 

Steinar Pedersen 
Polmak 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/2854·1 Saksprotokoll i utvalget- 11.11.2015 

Melding om vedtak 

Dato: ll.11.2015 

Steinar Pedersen - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter 
innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Sesongen 2016 

Det orienteres med dette om at det ble fattet følgende vedtak i saksnr. 746/2015 på møte i 
gam.utvisnings- og dispensasjonsutvalget den 11.11.2015: 

Søknaden om dispensasjon etter § 9 for garnfiske under isen i perioden I .januar til 4.mai 2016 
innvilges for følgende vann: 

1. 
2. 
3. 

Innsjø Tidsrom 
Båhperjavri (237) l.l.2016-16.5.2016 
Gaskamus Bakteladdo (221) l.l.2016-16.5.2016 
Vatneljavri (221) 1.l.2016-16.5.2016 

NB! Antall garndøgn er fordelt på flere søkere. 

Garndøgn 
17 
30 
40 

Maskevidde 
29mml22omf 
29mm/22 omf 
29mml22 omf 

Begrunnelse: Garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget innvilger omsøkte dispensasjoner 
til lokale utøvere basert på lokalbefolkningens langvarige tradisjon til aktuelle 
innlandsfiskevann, og dernest kommunens egne retningslinjer om fiske etter innlandsfisk. 

Det forutsettes at fisket utøves i h.h.t § 4 i forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn 
m.m. i Finnmark, samt kommunale retningslinjer. Garnutvisnings- og 
dispensasjonsutvalget gjør spesielt oppmerksom på kravet om at det ikke skal fiskes i 
innsjøer som er grundere enn 2 meter. 

Frist for fangstrapportering settes til 15.6.2016. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommunen. 

ansen 
Garn.utvisnings- og dispensasjonsutvalgets leder 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådbusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
49!0.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensosjonsutvalget 

Tor·Emil Schanche 
Bakkeveien 6 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2343-4 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 11.l 1.2015 Dato: 11.l 1.2015 

Vedlegg til vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -
barmark 2016 

I tillegg til vedtak med saksnummer 2015/2343·1, datert 16.9.2015 innvilges også følgende trase: 

Kjøretrase etter etablert kjørespor i h.h.t. kart 
6. Fra løype lA v/Deavkkehanjohka, til Guollejåvri (displøype Dl Al). 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato, 
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
RMhusveien 24 
9845 Tana 
E·post: postmoltak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kornmune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Banlc 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Irene Pettersen 
Bakkeveien 6 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/1523-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- J l.l l.2015 Dato: 11.11.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015· 
2017 

Med hjenunel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for: 

Irene Pettersen 

Søknaden avvises, da søker allerede har gyldig dispensasjon (saksnummer 2015/762-1) til 
sannne formål med varighet til 31.10.2017. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon 
til etter § 6. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Vedlegg: 
Vedtak datert 14.4.2015 

Postadresse: 
Rådhusveie1124 
9845 Tana 
E-post: posnnottak@tana.kommune.no 

Oeanu gbJd::,i ~ Tan:J kommune 
Oispsnsa ·' '~ Nt:get / 
9845 _, 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.!2.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Irene Pettersen 
Bakkeveien 6 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 201512764-l Saksprotokoll i Dispensasjons utvalget- \ I.I 1.2015 Dato: l l.11.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2016 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: Irene Pettersen 

Kjøretøy: A TV /BIL Tidsrom: 01.07.-31.10. 2016 Antall tur/retur: 4 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med fiske og bærplukking. 

Kjøretrase: 

VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG 
[2'] 4 HILLAGURRA- DOARDNA- UVJALÅDNJÅ - ÅKKAJÅV'Ri 

DELT VEKTBEGRENSNING 
181 2B VED ÅlTEJOHKA (NILS 0. ANTIS EIENDOM)- SKRUVACOHKKA- GUHKESJÅVRI UNDER 

MIENNA V ÅRRI - VEST LANGSMED LAKSJOHKA - TIL EL VESAMLØPENE -
GIEDDEOAIVVEJOHKA- LÅDNAJÅVRI- NJIRRANJÅVRI (OIVOS/UTLØPET) 

Annen kjøretrase etter etablert kjørespor i h.h.t. kart; 
I. Fra løype 28 nord for Njirranjåvri, nordvestover til øverste Lavdnjusjå.vri, sørvestover til midterste 
Lavdnjusjå.vri, til sammenslutningen med løype lA (L1A). 
2. Fra løype 2B ved NjirranoivoS, sørvestover til denne traseen sammenslutter med løype lA, nordvest for 
Gurtejåvri(DlAS). 
3. Fra trases lutt for åpen løype 2 v/Såttumiellevuovdi, nordvestover gjennom Stuorra Måras, forbi 
Guhkesjåvri (nord for Miennajåvri), og til denne traseen sammenslutter med løype 2B v/Gårpejohka. 

UTEN VEKTBEGRENSINGER 
181 JA SIRMA - NJUORGGANJÅVRI - GURTEJÅVRI - LA VNJUSJOHKA 
181 6 LINKSTASJONEN MÅSKEV ÅRIU · GIEZZI 

Begrunnelse: 
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis 
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens §§ 
8-12. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kornrn1me.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.m.: 
943.505.527 



Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato, 
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Døanu. 
Dispe sutv ' 
9845, "'" 

, / 

, .·Håvalc( ansen 

Di~nsasjonsutvalgets leder 

Side2av2 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Nils Ove Andersen 
Leaibenjårga 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/2393-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Sak5protokol! i Dispcnsasjonsutvalget- 11, ! 1.2015 Dato: l l.l l.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015/2016 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 5d, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Nils Ove Andersen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: l l. l l.2015-4.5.2016 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: Transport av utstyr og bagasje til gamme i forbindelse med utmarksnæring/garnfiske 
under isen og snarefangst 

Kjøretrase i h.h.t. kart: 
Fra løype 14 Alleknjarg ~ Slcilvejåvri og videre til Låktajåvri. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søker har fått innvilget garnutvisning. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes ooder kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, ltjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmoUak@tana.kommune.no 

sen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Bjarne Johansen 
Gardak 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2712-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvatget - 11.11.2015 Dato: I I.I 1.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015/2016 

Med hjemmel i Nasjonal forslcrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Bjarne og Marit Johansen og Eilif Johan Basso 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 11.11.2015-4.5.2016 Antall tur/retur: v/behov 

NB! Søker kan benytte 1 følgeskuter. 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med garnfiske under isen. 

Kjøretrase: Fra Gardak til løype 4 Hillagurra til Nils Porsangers hytte i Dunkratt, derfra videre til 
Kjækkajavri og Åhkajåvri (229), i h.h.t. karl 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søkerne har fått innvilget garnutvisning. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tanakommune.no 

Deanu ~1.-. "··, ·;·.;rip kommuoo 
Dispen""·' i· •'{.!1'9'~? 
9845 "'------

en 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71!60 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Ansgar Aslaksen og Benny Bakken 
Alleknjarg 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår rei; 201512754-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalgct- 11.11.2015 Dato: 11.11.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2016 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tiUatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Ansgar Aslaksen og Benny Bakken 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.2016-4.5.2016 Anta11 tur/retur: v/behov 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med garnfiske under isen. 

Kjøretrase i h.h.t. kart: 
I. Etter løype 14 AUeknjarg- Skalvejiivri videre til Biinnetjiivri (306). 
2. Fra åpen løype 2A v/Gurtejåvri til Njirranj8.vri (284) 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ~6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søkerne har fått innvilget garnutvisning. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kmrummen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-p05t: postmottak@tana.kommune.no 

Deanu glslda "Te;.~ >«;mimlOO 
Oispan · :::.I 
9,~"' 

åval ansen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
7892 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Tom Hardy 
Mosev. 5 
9845 Tana 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2843-I Saksprotokoll i Dispensasjo11sutvalgct- 11.11.2015 Dato: Jl.11.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015-2016 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § Sd, gis herved tillatelse til å nytte motorltjøretøy i utmark for: 

Tana Tomsjakt- og fisketurer v/ Tom Hardy 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: ll.11.2015-4.5.2016 Antall tur/retur: v/behov 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med turisme og garnfiske under isen. 

Kjøretrase i h.h.t. kart: 
1. Fra hytte i Smalfjord nordover langs linjetrase, videre over Jeagiloaivi, sørover til Heargejåvri 
og til Suolojåvri. 
2. Smalfjord - Cohkalas - Cearretjåvri - Hannujåvri - åpenløype 6A - ganune v/Hannujå.vri. 
3. Løype 6B Smalfjord- Løype 6A Bonakas, frem til løypeåpning. 
4. Vestertana- Nissujåvri - Sommervann - Bahparjåvri - Gistuladdot- Bierfaljåvri -
Mohkkeluobbal mlavstikker til Uhcajavri. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Turisme og reiseliv er et viktig satsingsområde for Tana kommune, 
jfr. kommunens reiselivsplan. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. Søker har fått innvilget garnutvisning. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes tmder kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

a• Ta ommune 

en 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusvelen 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505,527 



Jan Larsen 
Vestertana 
9845 Tana 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref: 2015/2835-l Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 11.11.2015 Dato: l l.11.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015-2016 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 5d, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Jan Larsen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: l.12.2015-4.5.2016 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med garnfiske under isen, samt tilsyn og 
vedlikehold av gamme. 

Kjøretrase etter etablert kjørespor i h.h.t. kart: 
I. Vestertana- Sommervarm (209) - Svanevarm -løype 5 - løype 6A. 
2. Vestertana-Nissujåvri (221)- Sommervann. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ~6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søker har fått innvilget garnutvisning. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasj anen 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postrnottak@tana.kornrnune.no 

en 
Dis ensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400200 
Telefuks: 
78925309 

Bank: 
4910.!2.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Per Gunnar Guttorm 

9826 Sirma 

Vår ref.: 2015/2836·1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Disocnsasionsutvalget- J 1.11.2015 Dato: 11.i 1.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2016 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Per Gunnar, Sofie, Pål Jøran og Trine Guttorm 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.2016-4.5.2016 Antall tur/retur: v/behov 

NB! Søker kan benytte I følgeskuter. 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med garnfiske under isen, samt tilsyn og 
vedlikehold av gamme. 

Kjøretrase: Fra Jovnithohka til Borsigarrunen og videre til Borsijåvri-Goddetjåvri (338)
Guolpevuollejavri (319) - Borsigarrunen - løype 2A Sirma, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Natunnangfoldslovens §§ 8-12. Søkerne har fått innvilget garnutvisning. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Dispensasjo 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Juhan Niillas Wigelius 
Bakkeveien 7 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår re(; 2015/2837-1 Saksprotokoll i Disnensasionsutvalget - 11.11.2015 Dato: ILll.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2016 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Juhan Niillas Wigelius 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: l.1.2016-4.5.2016 Antall tur/retur: vlbehov 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med garnfiske under isen. 

Kjøretrase: Fra Båteng v/løypestart 3A, etter denne til Stuorramarasjeaggi, derfra nordover til 
Åsajåvrrit (234 og 227), i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Sølmaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. Søker har fått innvilget garnutvisning. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tanakommune.no 

sen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
7892 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda • Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Erlend Eide 
Fielbmågeaidnu 7 
9845 Tana 

Vår ref.: 201512838-l 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksorotoko!l i Dimcnsasionsutval11.ct- 11.11.2015 Dato: 11.112015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2015-2016 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Erlend Eide 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: l.12.2015-4.5.2016 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med garnfiske under isen. 

Kjøretrase i h.h.t. kart: 
1. Polmakvann - Leaibejåvri (250)- Rouvdejå.vri 
2. Fra åpen løype 4 Hillagurra til Skoanujåvri (83). 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ~6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søker har fått innvilget garnutvisning. 

Vedtaket kao påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

~anu gie a V T:::-.:.. .hornmwt@ 
Oispe ~u~va' 

9845 ~,;-~· '--12-,..---
".J'rdmsen 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tanakommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.7Jl60 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Tor-Emil Schanche og Juhan Niillas Wigelius 
Bakkeveien 6 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 201512817-1 Saksorotokoll i Disoeosasjonsutval:get- 11.11.2015 Dato: 11.11.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2016 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Tor-Emil Schanche og Juhån Niillas Wigelius 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.2016-4.5.2016 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med garnfiske under isen. 

Kjøretrase: Fra Båteng v/løypestart 3A, etter denne til Gurteluobbal, derfra til åpen løype 2A, og 
videre til Nammajåvri, sørvestover til Maddimos Juovvajåvri (319) i h.h.t. kart. 

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

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan f"as ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommunc.no 

mrt&U110 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Norval Aslaksen 
Alleknjarg 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/280&-1 Saksprotokoll i Dispe11sasjonsutvalget- ! LI 1.2015 Dato: !Ul.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2016 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Rune, Norval, Werner, Arve og Sofia Aslaksen, Mette Beddari, Ronald og Iselin He]ander 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.2016-4.5.2016 Antall tur/retur: v/behov 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med garnfiske under isen. 

Kjøretrase i h.h.t. kart: 
l. Etter løype 14 Alleknjarg-Skivann (189)-Tverrvann (185). 
2. Fra Skivann (189)- Lakta (240) 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søkerne har fått innvilget garnutvisning. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes lUlder kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postrnottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
7892 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Steinar Pedersen 
Polmak 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/2855-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalgct- 11.l 1 .2015 Dato: l l.l 1.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2016 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nylle motorkjøretøy i utmark for: 

Steinar Pedersen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.2016-4.5.2016 Antall tur/retur: v/behov 

NB! Søker kan benyne I følgeskuter. 

Foimål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med garnfiske under isen. 

Kjøretrase: Vestertana- Gaskamus Bakteladdo - Vatneljavri (221)-Bahperjavri (237), i h.h.t. 
kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søker har fått innvilget garnutvisning. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommm1en. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og lUlderskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadr(:Sse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Tana 1<ommune 

.7"0Y7o/ I 

åval ansen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tanakommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 9253 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Reidar Pettersen 
Deanugeaidnu 1484 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/2818-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - !9.8.2015 Dato: 19.8.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015-2019 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for: 

Reidar Pettersen 

Søknaden kan ikke behandles da det ikke foreligger kart med inntegnet kjøretrase, samt 
beskrivelse av kjørerute. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon 
til etter§ 6. Søknaden vil bli behandlet når det foreligger beskrivelse av kjørerute, samt 
kart med inntegnet kjøretrase. Kommunen kan evt. være behjelpelig med å skrive ut kart. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Postadresse: 
Råclhusveien 24 
9845 Tana 
E·post: postmottak@tana.kommune.no 

Daanu gi.:::!d:J ~ Tan:a kommune 
Dispens.as -- ..,_utva'.get 
9845, ,.,... .. ,_,, 

fJavald 'en 
Dis en'sasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kornmune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Hjenunesykepleien v/Kati Kannisto 
Ringv. 76 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår re[: 2015/2530-l Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 11.11.201 S Dato: 11.11.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2016-2020 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Hjemmesykepleien v/ leder Kati Kannisto 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: l.1.2016-4.5.2020 Antall tur/retur pr. år: v/behov 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje, samt bevegelseshemmede. 

Kjøretrase: Anleggsvei - Lismavann, i h.h. t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøktc formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Leder for hjemmesykepleien utpeker sjåfører til formålet. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@trulakommune.no 

en 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveie1124 

www.tana.kommune.110 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deann gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Hjemmesykepleien v/Kati Kannisto 
Ringveien 76 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2529-l Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 11.11.20!5 Dato: 11.112015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-barmark2016-
2020 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Hjemmesykepleien v/leder Kati Kannisto 

Kjøretøy: BIL Tidsrom: 1.7.2016-31.10. 2020 Antall tur/retur pr. år: v/behov 

Formål: Transport av bagasje og utstyr, samt bevegelseshemmede. 

Kjøretrase: Anleggsvei - Lismavann, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Leder for hjemmesykepleien utpeker sjåfører til formålet. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato, 
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tfilla 
E-post: postmottak@tanakommune.no 

ava ansen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.110 

Telefon: 
46 400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Ståle Utsi Pettersen 
Lyngv. 1 
9845 Tana 

Vår rer.: 2015/2723-l 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokol! i Dispe11sasjonsutvalgct- 11. J 1.2015 Dato: 11.11.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015-2018 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Ståle Utsi Pettersen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 15.12.2015-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 3 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av 
Helfjordgarmna. 

Kjøretrase: Fra åpen løype 5 Masjok v/Luottemuormyra til Vestre Luottemuorjåvri til 
Helfjordgarnma, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å serie opp klagen kan fas ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

ansen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon; 
46400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Stein Ivar Iversen 
Møllesvingen 32 
14 79 Kurland 

Vår ref.: 2015/2740-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 11. ! 1.2015 Dato: 11.11.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2016-2020 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for: 

Stein Ivar Iversen 

Søknaden kan ikke behandles da det ikke foreligger kart med inntegnet kjøretrase. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon 
til etter§ 6. Søknaden vil bli behandlet når det foreligger kart med inntegnet kjøretrase. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommunen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Deanu glekln "-... ~..... ~o;nmune 

misen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

1vww.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Roy Andreas og Kurt Ronny Iversen 
Skaidiv. 21 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår rer.: 201512778-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 11.11.2015 Dato: 11.11.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2016 

Med hjemmel i Nasjonal forslcrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Roy Andreas og Kurt Ronny Iversen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.-4.5.2016 Antall tur/retur: 10 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme. 

Kjøretrase: Fra åpenløype 14 til Ingrid Hildonens gamme v/Savetvuopmi, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søkerne har tilsyns- og vedlikeholdskontrakt med 
gammeeier. Antall turer er redusert i h.h.t. dispensasjonsutvalget praksis. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tanakommune.no 

en 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tanakommune.no 

Telefon: 
46 400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

BanJc: 
4910.!271160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensosjonsutvalget 

Kopi: Jarle Tobiassen 
Skiippagurraveien 24 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 201512779-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalgct- ! 1.11.2015 Dato: 11.ll.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015-2019 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 5c, gis herved tillatelse til ånytte motorkjøretøy i utmark for: 

Jarle, May Brith, Morten og Jarl-Vidar Tobiassen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 15.ll.2015-4.5.2019 Antall tur/retur pr. år: 10 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av egen hytte ved 
Rossajeaggi/Korselva. 

Kjøretrase: Fra boligfelt i Skipagurra langs bygdelagets turtrase over Bussåjeaggi og Suolojeaggi 
forbi Sagens hytte til egen hytte ved Rossajeaggi/Korselva, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Nina Evjen Anthi og Roald Hansen 
Deanugeaidnu 3838 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref: 20!5/2780-1 Saksprotokoll i Dispcnsasjonsutvalgct-11.11.2015 Dato: 11.11.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2016-2018 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Nina Evjen Anthi og Roald Hansen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: l.1.2016-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 8 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn av gamme. 

Kjøretrase: Fra løype 9 Tanaelva v/Laksjokmunningen, etter sørsiden av Laksjok til Geaivåvårri, 
videre etter nordsiden av Laksjok til åpen løype 3A, videre fra denne løypa v/Gurteluobbal til 
familieganune v/Ladnajåvri, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ~6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmonak@tana.kommune.no 

Deanu glelda " Tana Itommuns 
rnspsnsasjonsu:.va: 
9S45Tana 

sen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tanakommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78:925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Beate Evjen og Tom Markussen 
Marielund 29 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2781-1 Saksprotokoll i Disper1sasjo11sutvalge1 - 1 ! 11.2015 Dato: ll.li.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2016-2018 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Beate Evjen og Tom Markussen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.2016-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 2 

Formål: Transport av utstyr og bagasje til grurune. 

Kjøretrase: Fra egen hytte i Laksjok, etter sørsiden av Laksjok til Geaivåvarri, videre etter 
nordsiden av Laksjok til åpen løype 3A, videre fra denne løypa v/Gurteluobbal til familiegamme 
v/Ladnajåvri, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ~/09, og 
Natunnangfoldslovens §§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommW1en. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommW1en. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Deanu glelda • Tana kommune 
Dispansas· 100: 
9845 li 

ansen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78 9253 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Nils Oskar og Arnhild Evjen Anthi 
Deanugeaidnu 3836 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmaimen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.; 201512782-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- l l.11.201 S Dato: ll.ll.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2016-2018 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai l 988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Nils Oskar og Arnhild Evjen Anthi 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.2016-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 8 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med vedlikehold av gamme. 

Kjøretrase: Fra åpen løype 9 Tanaelva v/Laksjok.mwmingen, etter sørsiden av Laksjok til 
Geaivåva!Ti, videre etter nordsiden av Laksjok til åpen løype 3A, videre fra denne løypa 
v/Gurteluobbal til familiegamme v/Ladnajåvri, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

l<ommune 

sen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tanakommune.no 

Telefon: 
46 400200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Frode Evjen Anthi 
Mosvingen 15 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2783-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- l l.l l.2015 Dato: 11.11.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2016-2018 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til ånytte motorkjøretøy i utmark for: 

Frode Evjen Anthi 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.2016-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 7 

Formål: Transport av utstyr og bagasje til gamme. 

Kjøretrase: Fra åpen løype 9 Tanaelva v/Laksjokmurmingen, etter sørsiden av Laksjok til 
Geaivåvårri, videre etter nordsiden av Laksjok til åpen løype 3A, videre fra denne løypa 
v/Gurteluobbal til familiegamme v/Ladnajåvri, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post pos!mottak:@tana.kommune.no 

sen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Reidar Wigelius og Haldis Helander 
Skiippagurra 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår re(: 2015/2856-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutva!get-11.11.2015 Dato: ll.ll.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Reidar Wigelius og Haldis Helander 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 18.2.2015-4.5.2015 Antall tur/retur pr. år: 4 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av familiegamme 
ved SuoidnevårleakSå. 

Kjøretrase: Fra egen bolig i Skiippagurra- Suolojeaggi -Ruossajeaggi - Juovlajåvri -
Njargajåvri - Thranegoahte - Låddut- Kommunegrensa Nesseby, i h.h.t. kart. 

NB! For kjøring videre fra kommunegrensa Nesseby og til gamme v/ Råvdojåvvrit må de søkes 
om tillatelse fra Nesseby kommune. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ~6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmarmen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til konununen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Liv Bjarnhild Berg 
Lyngv. I 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2722-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalgel- J 1.1 L2015 Dato: ll.1!.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2015-2018 

Med hjenunel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 5b, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Liv Bjarnhild Berg 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 15.12.2015-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: v/behov 

Formål: Transport av utstyr og bagasje. 

Kjøretrase i h.h.t. kart: 
1. Fra eiendommen "Storli" i Sjursjok hyttefelt - østover etter etablert trase til Låssåvårri og 
Uhca Nissojåvri -til nordenden av Geassåjåvri. 
2. Fra RV 98 v/Postagurra og nordover til Loavdajåvrrit. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. Søker har levert nødvendig dokumentasjon. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

sen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
49!0.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Janos Kona 
Lyngveien 11 
9845 Tana 

Deann gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref: 2015/2839-1 Saksprotokoll i Dispc11sasjonsutvalget- 11 J 1.2015 Dato: 11.1120!5 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2015-2016 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § Sb, gis herved tillatelse til ånytte motorkjøretøy i utmark for: 

Janos Kona 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: l.12.2015-4.5.2016 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: Transport av utstyr og bagasje. 

Kjøretrase: Etter åpen løype 7 og 8 fra Storelva til Flyvarden før løype åpning, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. Søker har levert nødvendig dokumentasjon. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

sen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank; 
49]0.!2.71160 
Org.nr.; 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Jan Øystein Dervo 

9840 Varangerbotn 

Vår ref.: 2015/2618-l 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dlspensasjonsutvalget- J J .11.2015 Dato: Jl.11.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015-2016 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Varanger trekkhundklubb v/komiteleder Jan Øystein Dervo 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: l.12.2015-22.2.20!6 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med huudeløpet "Bergebyløpet". 

Kjøretrase: Seidafjellet- Seida- Tanaelva - Masjok - munningen til Måskejohka - følger 
Måskejohka ca 8 km - Måskeluoppal - Coarveskåidi ca 7 km, og ut på myrene vlhøyde 197 og 
sør for kraftlinje, følger foten av høydedraget til høyde 209 - Golggotvuopmi - Nuorttat
Luohttemuorvarri - Golggotjåvri - Golggotvarri - Golggotjohka - gården til Krister Høøk, i 
h.h.t. kart. 

Begnmnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Det gjøres oppmerksom på at det må innhentes grunneiers 
tillatelse dersom kjøring skal foregå over privat eiendom/grunn. Berørte reinbeitedistrikt 
kontaktes før hundeløpet finner sted. Lederen for Varanger trekkhundklubb må selv sørge 
for å identifisere sjåførernsom skal tråkke spor til Bergebyløpet. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse. 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

D_eanu gleida • Tana kommune 
D:spemras;onsutvatget 
9645Ta 

en 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon; 
46 400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Varanger trekkhundklubb v/Elisabeth Larsen 
Postboks 257 
9915 Kirkenes 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2842-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- l l.11.2015 Dato: 11.11.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Varanger trekkhundklubb v/leder Elisabeth Larsen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 12.J l.2015-15.12.2015 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: Transport i forbindelse med tråkking av spor til hundeløpet "Tanaløpet". 

Kjøretrase: Tine meieriet i Tanabru - Jan Ole Ravna 's jorder- Maskevarri v/Oarjit Seida- over 
Maskevarri - ned til Dag Brock i Hedeguoppi - Lismajåvri - Maskevarri - Tine meieriet, i h.h.t. 
kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Det gjøres oppmerksom på at det må innhentes grunneiers 
tillatelse dersom kjøring skal foregå over privat eiendom/grunn. Berørte reinbeitedistrikt 
kontaktes før hundeløpet finner sted. Lederen for Varanger trekkhundklubb må selv sørge 
for å identifisere sjåførene som skal tråkke spor til Tanaløpet. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådh.usvcien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommunc.no 

Oeanu glelda • ana kommune 
. ' OispensasJo 

9B45Ta o? 

val sen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.!anakommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Saksprotokoll saksnr. 777/2015 i Dispensasjonsutvalget-11.11.2015 

Behandling 

Referatsaker/orienteringer 

RS 63/2015 Fylkesmannen i Finmnark- Avslag på søknad om bruk av motorkjøretøy i 
Ovddaldasvan-i naturreservat-Jonny Wosnitza 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert. 

RS 64/2015 Fylkesmannen i Finnmark- Bruk av snøskuter på åpent vann på Tanaelva. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert. 

RS 65/2015 Tana kommune v/ordføreren - Pressemelding - Tillatelse bruk av snøskuter på 
Tanaelva i forbindelse med verdensrekordforsøk. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert. 



RS 66/2015 Det kongelige klima- og miljødepartementet - Bruk av snøskuter på åpent vann. 

Votering 

Enstenunig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert. 

RS 67/2015 Asle Gundersen's jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
forbindelse med elgjakt- Barmark 2015 

Merknad: Behandlet på telefon/hastemøte den 24. 9.2015 av Håvald Hansen og Jan Larsen. 

Votering 

Enstenunig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert. 

RS 68/2015 Edel Margrethe Reisænen's jaktlag- Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2015 

Merknad: Behandlet på telefon/hastemøte den 5.10.2015 av Jan Larsen, Håvald Hansen og 
Torill Klogh. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert. 

RS 69/2015 Det kongelige klima- og miljødepartementet - Delegering av myndighet etter 
småbåtlovens § 40 fjerde ledd andre punktum. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 



Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert. 

RS 70/2015 Fylkesmannen i Finnmark- Bruk av snøskuter på åpent vann. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert. 

RS 71/2015 Edel Margrethe Reisænen's jaktlag- Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med elgjakt-Barmark 2015 

Merknad: Behandlet på telefon/hastemøte 22.10.2015 av Håvald Hansen og Jan Larsen. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert. 

RS 72/2015 Aage Blien'sjaktlag-Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
forbindelse med elgjakt - Barmark 2015 

Merknad: Behandlet på telefon/hastemøte 26.10.2015 av Håvald Hansen og Jan Larsen. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert. 



RS 73/2015 Kenneth Larsen'sjaktlag- Ny behandling - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2015 

Merknad: Behandlet på telefon/hastemøte den 17.9.2015 av Håvald Hansen og Jan Larsen. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasj onsutvalget orientert 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispe11s(lSjonsutvol9et 

Asle Gundersen 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2539-J Saks1>rotokoll i Dlspensasjonsutvalget- 11.11.201 S Dato: 24.9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2015 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjørete>yer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai I 988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Asle Gundersen'sjaktlag 

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 24.9-31.10. 2015 Aotall tur/retur: 5 

NB! 1 atv-1 tur 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjnkt-

Kjøretrase: Fra parkeringsplass i Masjokdalen etter etablert kjørespor under 1.il ieir, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvnlget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon tiL Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ S-12. Antall turer er redusert i h.h.t. dispensasjonsutvalgets 
praksis. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er .3 uker fra den dag derte brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato, 
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av derute dispensasjonen. 

?ostl!dn:si;e: 
Ridhusveien 24 
9645Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Deanu LJ!etdn ~ T~s kommune 

~i$pcnnG~~~~~ 

~a!ii Hansen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Bcsølm!dTCSSt:: 
ltMhusveicn 24 

www.tanR.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
7892 S3 09 

Bank: 
4910.12.71 !60 
Oq;.nr.: 
943.SOS.527 



Ill 
• 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Edel Margrethe Reisænen 
Bergveien 31 
9802 Vestre Jakobselv 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 20/512637-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutva!get - 11.11.2015 Dato: S.!0.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

Med hjemmel i Nasjonal forslcrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i u1mark for: 

Edel Margrethe Reisænen' s jaktlag 

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 6.10-31.10. 2015 Antall tur/retur: 5 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt. 

Kjøretrase: Fra RV 895 etter etablert kjørespor til leir v/Lahppoluokoaivi,i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes Wlder kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato, 
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post.: postrnottak@t3Ila.kommune.rio 

O.sanu gloki::: • Tan.'ii lmmEnunø 
Ol.5Pen'imSf.n&ut~.Z:J1& 
0045 Tana 

Jan Larsen Djt:~uJ:::m ~ 
Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tanakommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
7g 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Edel Margrethe Reisænen 
Bergveien 31 
9802 Vestre Jakobselv 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/2637-4 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 11.1 J .2015 Dato: 22.102015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Edel Margrethe Reisænen ·sjaktlag 

Kjøretøy: ATV Tidsrom: 22.10-31.10. 2015 Antall tur/retur: 3 

Formål: Transport i forbindelse med henting av leir. 

Kjøretrase: Fra RV 895 etter etablert kjørespor til leir v/Låhppoluokoaivi,i b.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det 01nsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan :fas ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato, 
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

en 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
49!0.12.71160 
Org.nr,; 
943.505.527 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Aage Bli en 's jaktlag 
Tanafjordveien 2246 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vårrtl'.: 20151175').J Saksprotokoll i DispensasjODSUtval,gct- ll.112015 Daio: 26.l 0.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2015 

Med l\jemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Aage Bli en' s jaktlag 

Kj<rretøy: ATV /UTV Tidsrom: 26. l 0.-31. I 0. 2015 Antall tur/retur: 5 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt. 

Kjøretrase etter etablert kjørespor i h.h.t. kart: 
Fra RV 98 over Båktejårchokka og videre inn i LeiboS til Sverre Pedersens gamme, og videre derfra til 
leirplass. 

Begrunnelse: 
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte form.ålet som et særlig tilfelle det kan gis 
dispensasjon til, Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens §§ 
8-12. 

V ed taket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato, 
kjørerute og underskrift påføres på be.ksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Radbusveien24 
984STuna 
E·post: poo.tmottak@tanakommuno.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

WY.w.tana.kcmmune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.SOS.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Di.spensasjonsutvalget 

Kenneth Larsen 
Postboks 341 
981 l Vadsø 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 10! 512/74-4 Saksprotokoll i Dispcnsasjonsutvalget - I l.1 l.2015 Dato: 17,9.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Kenneth Larsen 's jaktlag 

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 17.9-31.10. 2015 Antall tur/retur: 5 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt. 

Kjøretrase: Fra Al lek1tjarg etter etable1t kjøre.spor til leir v/Stiinålåttu, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/091 og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. Antall turer er redusert i h.h.t. dispensasjonsutvalgets 
praksis. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato, 
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmouak@tam1.kommm1c.no 

Besøksadresse: 
Rådhus~·clcn 24 

www.tanakommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Jan Larsen 
Vestertana 
9845 Tana 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015114/6-3 Saksprotoko!l i Dispcnsasjonsutvalget- 11.l 1.2015 Dato: 11.11.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2015 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 
1988 § 6, gis herved tillatelse tit å nytte motorkjøretøy i utmark for: Jan Larsen 

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 12.11.2015-30.11. 2015 Antall tur/retur: 3 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med vedlikehold av gamme. 

Kjøretrase: 

DELT VEKTBEGRENSNING 
18] 7 VESTERTANA - HEARGECOKKA - GEASSAJÅVRI 

Begrunnelse: 
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis 
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ~6/09, og Naturmangfoldslovens §§ 
8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato, 
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E·post: postrnottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 


