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Plannavn DETALJREGULERINGSPLAN FOR GÁVESLUOKTA/ 
GAVESLUFT OG KALDBAKKNES 

Nasjonal arealplanID 20252009004 
Arkivsak ID 2009/51 
Formål/ Hensikt Formålet er å bevare et viktig natur- og friluftsområde, samt hindre 

ødeleggelse og slitasje på kulturminner i Gávesluokta/ Gavesluft og 
Kaldbakknes. Med grunnlag i planen kan turstier i området merkes 
og informasjon om kulturminner og naturverdier tilrettelegges. 
Planen bidrar også til å avklare arealbruken ved den kommunale 
eiendommen ved Kaldbakknes, og legge til rette for at denne kan 
statlig sikres som friluftsområde. 

Planavgrensning Plangrensen går fra nordligste punkt på Divttanjárga/ Grønneset og 
følger strandkanten forbi Gávesluokta/ Gavesluft og videre vest for 
Eaŋalasluokta/ Engelsbukt.  Fra høyden overfor Eaŋalasluokta/ 
Engelsbukt går plangrensen videre sørover og deretter sørøstover til 
ovenfor Benjaminsmyra. Grensen går så ned til strandkanten ved 
Gálbenjarga/ Kaldbakknes (vestgrensa av g/bnr. 18/24). Sør for 
Gálbenjárga/Kaldbakknes går plangrensen ute i sjøen et stykke før 
og etter moloen og deretter nordover til Sandbukta. Planområdets 
areal er på 3,1 km2. 
 
Benjaminsmyra samt bebyggelsen ved Vestre Kvelvevik er ikke en 
del av planområdet.  

Sammendrag Detaljreguleringen åpner for statlig sikring av et friluftsområde i 
Kaldbakknes hvor det ikke vil være tillatt med overnatting i bobil 
eller campingvogn. Det er lagt inn en forankringsfri sone på 50 meter 
ut i elva. Det åpnes for etablering av nye parkeringsplasser (P1, P2 og 
P3). På P1 er det tillatt med oppstilling av bobil etc. To områder 
reguleres til friområde hvor det er tillatt å føre opp fuglekikkerskjul. 

Framdriftsplan Planutarbeiding:                   Mars 2009- okt 2017 
Offentlig ettersyn:                17. november 2017 - 8. januar 2018 
Egengodkjenning av plan:   14.06.2018 

Organisering Arbeidet organiseres og gjennomføres av Utviklingsavdelingen. 
Formannskapet behandler planen i ulike faser og orienteres i forhold 
til planarbeidet. Kommunestyret vedtar detaljreguleringen. 

Arealplanlegger Ulrikke Ryen Haakonsen tlf: 464 00 267 
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1. Bakgrunn  

Planområdet er et viktig natur- og kulturminneområde ved munningen til Tanaelva.   
 
Finnmarkseiendommen (FeFo) er grunneier av store deler av planområdet. Tana kommune er 
videre grunneier av et friluftsområde på grensen til reservatet ved Gálbenjárga/Kaldbakknes. I 
tillegg er det flere mindre private eiendommer innen planområdet.    
 
I Gálbenjárga/Kaldbakknes vil reguleringsplanen danne grunnlag for en søknad om statlig sikring 
som friluftsområde. Det er foretatt tilrettelegging på denne eiendommen på tidlig 90-tall, men det 
er behov for en oppgradering av anleggene. Videre har det over flere år vært interessekonflikter 
mellom ulike brukere av dette området. Problemstillingene er i hovedsak knyttet til plassering av 
campingvogner og parkering, samt fiske versus båtoppankring.  
 
I tillegg til arealet ved Gálbenjárga/Kaldbakknes, valgte man ved oppstarten av planprosessen også 
å inkludere et større areal ved Divttanjárga/Grønneset (Grønnesodden) og Gávesluokta/Gavesluft. 
Dette fordi dette området også er et viktig utfartssted og fiskeplass, samtidig som det har vært et 
ønske fra lokale lag og foreninger om å skilte og merke aktuelle kulturminner og –stier. Det har i 
de senere år vært økende ferdsel ved Divttanjárga/Grønneset og en økende interessekonflikt 
mellom tilreisende og lokale fiskere. I Gávesluokta /Gavesluft er det behov for å styre ferdselen i 
større grad enn i dag, for å unngå slitasje på kulturminner.  
 
Tana kommune er forslagstiller for reguleringsplanen for Gávesluokta/Gavesluft og Kaldbakknes 
etter plan- og bygningslovens (pbl) § 12-1. Reguleringsplanen er utarbeidet som detaljregulering 
etter pbl § 12-3.  
 

2. Planens formål  

2.1. Planens formål 

Formålet med reguleringsplanarbeidet ved Gávesluokta/Gavesluft og Gálbenjárga/Kaldbakknes er 
å bevare et viktig natur- og friluftsområde, samt hindre ødeleggelse og slitasje på kulturminner. 
Med grunnlag i planen kan turstier i området merkes og informasjon om kulturminner og 
naturverdier tilrettelegges. Planen bidrar også til å avklare arealbruken i Gálbenjárga/ 
Kaldbakknes, og legge til rette for at området kan statlig sikres som friluftsområde. 
 

2.2. Vurdering i forhold til konsekvensutredning (KU) og ROS- analyse.  

Planforslaget omfatter i hovedsak ubebygde områder som brukes til frilufts-, rekreasjons- og 
kulturminneformål. I planen legges det ikke ut nye utbyggingsområder. Det er kun eksisterende 
bygg og tilretteleggingstiltak som fremmer bruken av området som er tatt med i planen. Det er 
foreslått områder hvor det kan tillates fuglekikkerskjul, parkeringsareal og et statlig sikret 
friluftsområdet. Tiltakene vil ikke være i konflikt med reindriftsutøvelse i området eller innebære 
arealbruksendringer med betydning for landbruksvirksomhet. Planforslaget vil ha positive 
konsekvenser for friluftsliv, turisme, folkehelse og kulturminnevern.  
 
Samlet sett vurderes ikke virkningene til å være vesentlige for miljø og samfunn etter KU- 
forskriftens §§ 3 og 4. I høringsuttalelsene til planoppstart er det heller ikke framsatt krav om 
konsekvensutredning av planforslaget. I og med at planen ikke omhandler utbyggingsformål er det 
heller ikke utarbeidet ROS-analyse.  
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3. Planprosess og medvirkning 

3.1. Oppstart av planarbeidet 

Oppstart av planarbeidet ble behandlet i Fast utvalg for plansaker (FUP) den 22.01.2009. Det ble 
fattet følgende vedtak:  
 
«I henhold til plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 1 varsles det oppstart av reguleringsplanarbeid for 

området Gávesluokta /Gavesluft- Gálbenjárga/Kaldbakknes i Tana kommune».  

 
 
Varsel om oppstart ble kunngjort i avisa Finnmarken og gitt i brev den 04.03.2009 til:  
 

Fag-/sektormyndighet, lag og organisasjoner Innspill/merknader 
Finnmarkseiendommen, Postboks 133, 9811 VADSØ Ja, 02.04.2009 
Finnmark fylkeskommune, v/ areal- og kulturvernavdelinga, 9815 VADSØ Ja (flere) 
Fylkesmannen i Finnmark, v/ miljøvernavdelingen, 9815 VADSØ Ja, 27.03.2009 
Sámediggi/Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK Ja (flere) 
NVE Region Nord, Pb. 394, 8505 NARVIK Nei 
Reindriftsforvaltningen Øst Finnmark, Pb.174 , 9735 KARASJOK Ja, 24.04.2009 
Reinbeitedistrikt 9, Ringveien, 9845 Tana Nei 
Statens vegvesen, Postboks 1403, 8002 BODØ Nei 
Varanger Kraft Nett, Nyborgveien 70, 9815 VADSØ Nei 
Álgasvárre bygdelag, Bonakas, 9845 Tana Ja, 01.04.2009 
Rustefjelbma og Boftsa bygdelag v/Ragnhild Hildonen, Rustefjelbma,  9845 
Tana 

Nei 

Torhop bygdelag v/Harry Johansen, Torhop, 9845 Tana Nei 
Vestertana kapell og bygdelag v/Trygve Larsen, Vestertana, 9845 Tana Nei 
Tana historie- og museumslag v/ Hjørdis Pedersen, Vestertana, 9845 Tana. Ja, 04.03.2009.  
Nedre Tana danselag v/ Gisle Pettersen, Rustefjelbma, 9845 Tana Nei 
Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget, Ringveien 43, 9845 Tana Nei 
Tana jeger-og fiskerforening v/ Tor Ørjan Store, Søndre Luftjok, 9845 Tana Nei 
Tana laksefiserforening, v/Ingrid Nordal, Båteng, 9845 Tana Nei 

 
I tillegg til listen ovenfor ble det sendt ut varsel til private grunneiere innen planområdet. Frist for 
uttalelse ble satt til 03.04.2009. Det ble avgitt 11 høringsuttalelser innen fristen, hvorav 4 fra 
private grunneiere/andre berørte interessenter. I etterkant er det også kommet inn merknader. 
Samtlige innspill er oppsummert i vedlegg 1.  
 
Fylkesmannen i Finnmark ga i sitt brev av 27.03.2009 innspill om at planavgrensningen måtte 
endres slik at den følger grensene for naturreservatet.  
 

3.2. Folkemøte og kulturminnedag 

Det ble arrangert et folkemøte om planarbeidet den 21. april 2009 på Tana videregående skole. 
Møtet hadde 18 deltakere. På møtet presenterte kommunen bakgrunnen for planarbeidet. Det ble 
gjennomført et gruppearbeid i forhold til utvalgte tema. For oppsummering fra dette møtet, se 
vedlegg 2. Det ble videre gitt en orientering om planarbeidet i forbindelse med kulturminnedagen 
2011, som ble avholdt i Gávesluokta/ Gavesluft.  
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3.3. Befaringer 

I løpet av sommeren 2009 ble det gjennomført to befaringer ved Gávesluokta/ Gavesluft sammen 
med Tana historielag og Alggašvárri bygdelag (02.06.2009 og 18.06.2009). Formålet med 
befaringene var å se nærmere på lagenes forslag til turstier og oppsetting av informasjonstavler i 
området. Ferdsel og parkering på kjørespor til Vestre Kvelvevik ble også vurdert under 
befaringene. For detaljer, se befaringsrapportene vedlegg 3 og 4.  
 
Bygg- og anleggsavdelingen i kommunen deltok på en befaring ved Gálbenjárga/Kaldbakknes den 
06.10.09. Formålet med denne befaringen var å avklare løsninger for parkering, og vurdere 
potensialet for tilrettelegging for campingvognoppstilling i det tidligere grustaket.  
 
Det ble videre avholdt en befaring den 19.09.09 sammen med Finnmark fylkeskommune og Tana 
historielag for å avklare problemstillinger knyttet til turstien fra Gávesluokta/ Gavesluft til 
Divttanjárga/Grønneset som går over et registrert fornminnefelt.   
 

3.4. Registreringer av kulturminner (2009-2011) 

Med bakgrunn i uklarheter omkring kravet til kulturminneregistreringer, ble planarbeidet forsinket 
i henhold til opprinnelig tidsplan i 2009. 
  
Finnmark fylkeskommune og Sametinget varslet i innspill til planarbeidet (24.03.09 og 02.04.09) 
at hele reguleringsområdet måtte befares i felt før endelig uttalelse kunne avgis. En samlet kostnad 
for disse befaringene ble beregnet til over kr. 50.000,-. Kommunen anmodet derfor om at saken 
ble vurdert på nytt med bakgrunn i at reguleringen ikke omfatter utbyggingsformål. Finnmark 
fylkeskommune svarte deretter i brev til kommunen den 08.07.09 at befaringene kan begrenses til 
de områdene som blir berørt av parkeringsplasser, kulturminne-/turløype og lignende anlegg. Det 
gjenstående arealet foreslås som hensynssone C- ikke befart.   
Sametinget på sin side opprettholdt varselet om befaring av hele reguleringsplanområdet.  
 
Kommunen foreslo deretter (24.07.09) at det kan være aktuelt å innskrenke 
reguleringsplanområdet av kostnadsmessige hensyn. I behandlingen i Formannskapet den 
24.09.2009 (sak 71/2009) ble det imidlertid vedtatt å opprettholde opprinnelig planområde. Da 
hadde imidlertid Sametinget allerede foretatt en avgrenset befaring ved Gálbenjárga/Kaldbakknes. 
Her ble det registrert fire nye samiske kulturminner på FeFo’s eiendom 18/1.  
 
I 2011 ble arbeidet med registreringene tatt opp igjen. Det ble avholdt et møte mellom kommunen, 
Sametinget og Finnmark fylkeskommune den 31.05.2011. På møtet ble det avtalt at det videre 
registreringsarbeidet skulle ta utgangspunkt i de lokalitetene som var foreslått til parkering, 
campingvognoppstilling og stier. Øvrige areal skulle i den endelige reguleringsplanen settes til 
hensynsone C- ikke befart. Med bakgrunn i dette befarte Finnmark fylkeskommune og Sametinget 
5 lokaliteter i løpet av feltsesongen 2011 (se skisse 1). Det ble ikke registrert automatisk fredete 
kulturminner på disse lokalitetene. 
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3.5. Høring og offentlig ettersyn 

Etter 2011 medførte manglende planleggingskapasitet i den kommunale organisasjonen til at 
planarbeidet med plankart, -beskrivelser og – bestemmelser ikke ble sluttført. Høsten 2014 ble 
saken imidlertid gjenopptatt. Planprosessen stoppet midlertidig opp igjen i 2015.  
 
I 2017 ble planprosessen på nytt igangsatt. Kommunen valgte denne gangen å sende ut nytt varsel 
om planoppstart. Varsel om planomstart ble sendt ut med samme mottakerliste som 2009. 
Kommunen mottok ingen innspill/ merknader i denne runden med planvarsel. 
 
Forslag til detaljreguleringsplan ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring til fag-
/sektormyndigheter, grunneiere og brukergrupper i perioden 17. november 2017- 8. januar 2018. 
Innspill og hvordan de blir behandlet vil framgå av saksframlegget til kommunestyret den 
14.06.2018.  
 
 
 
 
 

Skisse 1: Lokaliteter hvor kulturminneregistreringer ble utført i 2011. I tillegg ble arealet ved 
eiendom 18/60 på Kaldbakknes befart i 2009. 
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4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1.  Planstatus 

Planområdet ligger i et landbruks-, natur og friluftsområde (LNFR) i kommuneplanens arealdel jf. 
skisse 2. Det innebærer at det kun gis tillatelse til nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (jf. plan- og bygningslovens 
§ 11-7 punkt 5).  
 
Gávesluokta/Gavesluft og Divttanjárga/Grønneset er spesielt nevnt i planbeskrivelsen til 
arealdelen som et område hvor naturverdier og kulturmiljøet skal ivaretas spesielt1, og hvor det 
derfor ikke skal gis dispensasjoner til bolig- og hyttebygging. Planen avviker ikke fra gjeldende 
planstatus og føringer i arealdelen.  
 

 
Skisse 2: Flyfoto og planens avgrensing (rød strek). 

4.2. Øvrige rammebetingelser 

Rammebetingelsene i tabell 1 nedenfor er vurdert og tatt hensyn til i utarbeidelsen av planforslaget. 
Planen avviker ikke fra de føringne som gis i rammebetingelsene. 
 
Det kan nevnes særskilt at en mindre del av planområdet (23 daa) ligger innenfor Tanamunningen 
naturreservat. For disse arealene gjelder verneforskriften (FOR-1991-12-20-936), som innebærer 
at det ikke kan iverksettes tiltak som kan endre eller skade naturmiljøet. All vegetasjon i vann og 
på land i naturreservatet er vernet mot skade og ødeleggelse. 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
1 Kommuneplanens arealdel 2002- 13, planbeskrivelse (vedtatt 25.04.2002) 
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Deler av planområdet ligger også innenfor 100-meters beltet til Tanavassdraget, som er et vernet 
vassdrag. I dette området gjelder de rikspolitiske retningslinjene (RPR) for vernete vassdrag.  
 
Sametingets planveileder er lagt til grunn for planarbeidet. Prosesskravene i veilederen er ivaretatt 
i planprosessen slik som beskrevet i kapittel 3.   
 

Tabell 1: Rammebetingelser for planarbeidet.  

Rammebetingelser  
(mål, retningslinjer og planer) 

Relevante føringer 

Nasjonale mål og forventninger til 
kommunal planlegging (referanse) 
 

• Ta hensyn til tradisjonell bruk, kulturmiljø, estetikk, 
tilgjengelighet og universell utforming ved planlegging av 
omgivelser og bebyggelse. 

• Legge til rette for aktiv livsstil, fysisk aktivitet og økt friluftsliv 
for hele befolkningen.  

• Unngår nedbygging av viktige friluftsområder.  
• Bidrar til å opprettholde og videreutvikle landbruket.  
• Ivareta reindriftens behov og interesser. Ta hensyn til 

naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og 
samfunnsliv.  

Rikspolitiske retningslinjer for 
vernete vassdrag 

• Unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, 
naturvern, friluftsliv, vilt, fisk og kulturminnevern 

• Sikre og bevare friluftsverdiene 
Verneforskriften for 
Tanamunningen naturreservat 
(FOR-1991-12-20-936) 

• Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre eller forstyrre 
naturmiljøet 

• All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for 
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse 

Sametingets planveileder/ 
retningslinjer for endret bruk av 
utmarks/meachhi 

• Iverksette tiltak for å sikre reell medvirkning fra direkte 
berørte samiske interesser.  

• Sikre beiteområder for så stor budskap som bruk kan vinter 
• Sikre arealer for tradisjonell utmarksbruk, herunder fiske, 

sanking av bær og urter m.m  
• Sikre arealer for reindrifta, herunder beite, flytte-, trekk- og 

drivingsleier, anlegg og merkeplasser, kalvings-, luftings-, 
brunst- og paringsområder. Flyttveier må ikke stenges 

• Planer og tiltak skal ikke krenke eller virke skjemmende for 
samiske hellige steder, gravplasser eller andre steder av 
særskilt kulturhistorisk betydning.  

Kommuneplanens samfunnsdel 
(2008-2019)- kap.9 (Elva, laksen 
og fjorden)/Flerbruksplan for 
Tanavassdraget (2007-2016) 

• Sikre de viktigste frilufts- og naturområdene langs vassdraget 
for allmennhetens bruk i framtida, og bevare disse områdenes 
frilufts- og naturvernkvaliteter gjennom en langsiktig 
arealplanlegging, fysisk tilrettelegging og holdningsskapende 
arbeid 

• Forsøpling og slitasje i viktige friluftsområder skal unngås 
gjennom en aktiv bruk av lovverket, fysisk tilrettelegging og 
holdningsskapende arbeid 

• De viktigste friluftsområdene langs vassdraget skal sikres for 
allmennhetens bruk i framtida gjennom en aktiv bruk av 
gjeldende lovgivning og tilskuddsmidler 

• Bevare verneverdige kulturlandskapsområder for framtidige 
generasjoner 
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• Registrere kulturminner og stedsnavn i tilknytning til 
vassdraget 

• Laksehytter: opprinnelige funksjon i forbindelse med 
laksefiske skal ivaretas. Det tillates ikke større bygg enn 8-12 
kvm.  

 

4.3. Fortrinnsrett til kvartsitt 

Finnmarkseiendommen har i en egen avtale gitt Elkem Tana a/s fortrinnsrett til kvartsitt i et større 
område fra Smalfjorden i vest mot nord til kommunegrensen mot Berlevåg, og dermed også 
innenfor reguleringsområdet. Elkem gjennomførte kartlegging i området på slutten av 90-tallet for 
å vurdere kvartsittforekomstene. Det ble gjennomført en konsekvensutredning i forhold til 
etablering av nytt kvartsittbrudd, men planene er deretter ikke videreført. Et kvartsitt uttak i 
området er ikke i henhold til planstatus i arealdelen (LNFR).  
 

5. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold) 

5.1. Beliggenhet  

Planområdet ligger på vestsiden av Tanamunningen i Tana kommune, ca.13 km. fra 
kommunesenteret Tana bru. Planområdet omfatter odden (Grønneset/Tananes) ytterst mot 
Tanafjorden på vestsiden av Tanaelvas utløp.  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Skisse 3: Oversikt over planområdet i Tana kommune, merket med lys oransje farge. Kilde: 

www.nordatlas.no (Kartverket, Geovekst og kommunene). 
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5.2. Planens avgrensning 

Plangrensen går fra nordligste punkt på Divttanjárga/ Grønneset og følger strandkanten forbi 
Gávesluokta/ Gavesluft og videre vest for Eaŋalasluokta/ Engelsbukt.  Fra høyden overfor 
Eaŋalasluokta/ Engelsbukt går plangrensen videre sørover og deretter sørøstover til ovenfor 
Benjaminsmyra. Grensen går så ned til strandkanten ved Gálbenjarga/ Kaldbakknes (vestgrensa 
av g/bnr. 18/24). Sør for Gálbenjárga/Kaldbakknes går plangrensen 60 meter ut i sjøen/elva et 
stykke før og etter den tidligere moloen og deretter nordover til Sandbukta. Planområdets areal er 
på 3,1 km2. 
 
Benjaminsmyra samt bebyggelsen ved Vestre Kvelvevik er ikke en del av planområdet.  
 

5.3. Eiendomsforhold 

Finnmarkseiendommen (FeFo) er grunneier for hoveddelen av arealene innenfor planområdet 
(18/1). Tana kommune eier 18/60 som i dag benyttes til allmenne frilufts- og campingformål jf. 
skisse 4.  I tillegg er det 14 mindre private eiendommer (inkludert festegrunn fra FeFo) innenfor 
reguleringsområdet.   
 

 

 
 

Skisse 4: Flyfoto fra Kaldbakknes. Campingvognplassering framgår av bildet. Kommunal 

eiendom 18/60 vises med gul markering. 
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5.4. Tekniske anlegg, byggverk og inngrep i området 

Området er i hovedsak ubebygd. Eksisterende bebyggelse i reguleringsområdet er konsentrert til 
Gávesluokta/Gavesluft og til Gálbenjárga/Kaldbakknes. All eksisterende bebyggelse nyttes i dag 
til fritidsformål. Innenfor reguleringsområdet ved Gávesluokta/ Gavesluft er det to gårdstun som i 
dag brukes som fritidsbolig, en mindre hytte/laksehytte og båtnaust. Ved eiendom 18/101 er det 
rester etter et tysk forsvarsanlegg fra 2. verdenskrig.  Øvrig infrastruktur er vannledning og 
kraftledninger. Det er «sår» i landskapet flere stedet etter barmarkskjøring.  
 
Langs veien mellom Benjaminsbukt og Gávesluokta/ Gavesluft er det etablert et massetak på FeFo-
grunn. Det antas at dette massetaket har vært brukt ved bygging av veien til Gávesluokta/ 
Gavesluft. I dag er massetaket ikke i bruk.  
 
På Gálbenjárga/Kaldbakknes er infrastrukturen i hovedsak knyttet til den kommunale eiendommen 
18/60 med toalett- skilt- og parkeringsanlegg. Infrastrukturen ble i hovedsak etablert på 
begynnelsen av 90-tallet som en del av aksjon «Vannmiljø», og omfatter parkeringsplasser, toalett, 
søppeldunker og informasjonstavler. Ved sjøen på tilgrensende FeFo- grunn 18/1 er det etablert en 
båtlandingsplass som brukes av allmennheten for å sjøsette båter.   
 
Under etablering av den sørligste parkeringsplassen ved Gálbenjárga/Kaldbakknes, ble denne 
feilaktig opparbeidet på deler av den private naboeiendommen (18/24), i tillegg til på kommunens 
eiendom 18/60. Denne parkeringsplassen, som går over både kommunalt og privat grunn, har over 
mange år vært benyttet som fast oppstillingsplass for campingvogner under sommersesongen uten 
at det har vært innhentet tillatelse fra grunneierne (se skisse 3).  Bruken bærer preg av 
«privatisering» ved inngangen til et offentlig friluftsområde, både i form av campingvogner, 
oppsetting av plattinger og lavvustenger, lagring av ved og etablering av faste bålplasser (se bilde 
1-5 nedenfor).  
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Bilde 1-4: Eksisterende anlegg ved eiendom 18/60, Gálbenjárga/Kaldbakknes. Øverst til venstre: 
Toalettanlegget. Øverst til høyre: Veienden med båtutsettingsplass. Nederst til høyre: 
Informasjonstavle. Nederst til venstre: nedre parkeringsplass.   

  
 
 
 Bilde  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 5: Øvre parkeringsplass ved Gálbenjárga/Kaldbakknes, på eiendom 18/24 og 18/60. 
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5.4.1. Hytter og fritidshus 
Innenfor planområdet er det flere fritids-, utmarks- og næringsbygg. Næringsbyggene har tidligere 
blitt brukt til laksefiske eller i forbindelse med annen type utmarkshøsting. Eksisterende bygg får 
stå under forutsetning av næringsmessig behov (laksefiske). Det er ikke tillat med ny eller vesentlig 
utvidelse av eksisterende fritidshytter, næringsbebyggelse eller andre typer utmarksbygg innenfor 
planområdet. Det er heller ikke tillat med bruksendring av eksisterende bebyggelse.  
 

5.5. Landskap og topografi 

Reguleringsområdet består av flere bukter og lave fjellpartier med høyder opp til 120 moh. 
Fjellområdene består av små daler og lave, avrunde fjell og koller. I dalene er det en del bjørk og 
vier, bekker og uttørka bekkefar, og til dels fuktig terreng. For øvrig er det sparsomt med 
vegetasjon. Det er flere mindre vann innenfor reguleringsområdet.  
 
Langs sjøen inngår flere strender i planområdet, både rullesteinstrender (Njuorjjoluokta/ 
Koppmolbukta og Eaŋalasluokta/Engelsbukt) og sandstrender (Sáttogohppi/ Sandbukta).  
Sáttogohppi/ Sandbukta har særskilte naturverdier (se kap. 5.7).  
 

5.6. Stedets karakter, kulturminner- og kulturmiljø 

Stedets karakter bærer preg av at det er et naturområde med få fysiske inngrep. Bebyggelsen i 
bukta i den østre delen av Gávesluokta/ Gavesluft er unntaket. Dette arealet bærer preg av nyere 
tids kulturlandskap og har estetiske kvaliteter, med et gjenreisningsbruk med våningshus og fjøs, 
fiskehjeller, båtnaust og steingjerde. Lokaliteten ble befart i forbindelse med nasjonal kartlegging 
av verdifulle kulturlandskap2. Det ble ikke avdekket botaniske verdier, men kulturmiljøet er 
klassifisert som regionalt viktig (klasse 2) (se skisse 5).  
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
2 Tromsø museum, 1994. Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i Finnmark. Tromura nr. 77, 1994.  
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Gårdsbruket ligger i tilknytning til et større fornminnefelt, som vitner om menneskelig bosetting 
over flere tusen år. Det er registrert hele 115 hustufter i bukta som er datert til yngre steinalder og 
tidligere metalltid (4500 år f.Kr-0). Det regnes som oppsiktsvekkende med et så høyt antall tufter 
innenfor et begrenset geografisk område. Feltet utgjør den største ansamling av hustufter fra denne 
perioden som er funnet i Øst-Finnmark. I tillegg til de automatisk fredete kulturminnene som er 
funnet i Østre del av Gávesluokta/Gavesluft, er det også en rekke andre kulturminner innenfor 
reguleringsplanområdet, blant annet ved Eaŋalasluokta/Engelsbukt hvor det er registrert 9 
hustufter3.  
 
Tuftene i Gávesluokta/Gavesluft er registrert i et belte mellom 10 og 25 moh. De framstår som 
ovale eller runde forsenkning omgitt av en voll (1,5-3,5 meter i diameter). Mange av tuftene har 
en mødding (gjødselhaug) langs ytterveggen. Det er videre registrert avslag, kokesteiner, bein, 
skjell og trekull i tilknytning til kulturminnefeltene.  
 
I tillegg til veier, stier og landbruk ble mange fornminner i Gávesluokta/Gavesluft ødelagt eller 
skadet under 2. verdenskrig. Tyskerne hadde store troppestyrker og kanonstillinger i området under 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
3 Finnmark fylkeskommune, 1998. Konsekvensutredning for automatisk fredete kulturminner. Nytt 
kvartsittbrudd Tananeset.  

Skisse 5: Avgrensning av kulturlandskapet ved Gavesluft Nordre i databasen «Naturbase», ID 

KF0000466.  (http://miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/) 
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krigen. Dette innebærer at det også finnes en rekke krigsminner. Disse består av rester av bygninger 
(ruiner), kanonstillinger, skyttergraver og skyteskjul. Store deler av området er ryddet for piggtråd 
fra krigens dager, men noen piggtrådrester er fremdeles igjen. Det er også funnet udetonerte 
granater i dette området, i likhet med en hel rekke andre steder i Finnmark.  
 
Sametinget har registrert fire automatiske fredete samiske kulturminner ved 
Gálbenjárga/Kaldbakknes. Disse antas å være grav og/eller kjøttgjemmer, samt et mulig 
kvartsittbrudd.  
 

5.7. Naturverdier 

Naturverdiene i området er store, og består både av en rik og særegen fauna og flora, samt 
geologiske formasjoner. Geologiske prosesser er godt synlige i terrenget i Gavesluft-bukta 
(Gávesluokta). I år 6000 f. Kr lå strandlinja stabilt 22-24 moh. og her er det dannet en terrasse som 
er markert i terrenget. Det er også strandvoller (rullesteinsterrasser) som er synlige på 14 moh. og 
5 moh.  
 
Grønnesodden, som er del av reguleringsområdet, er et viktig utsiktspunkt utover elvedeltaet 
(Tanamunningen naturreservat) hvor det er et rikt fugle- og dyreliv. Tanamunningen  naturreservat 
er særskilt viktig for våtmarksfugler, og er ett av Norges Ramsar4 områder. Elvedeltaet er Nord-
Europas største uberørte elvedelta og har Nord-Norges største sammenhengende sub-arktiske 
strandenger.  Også innen reguleringsområdet er det et rikt fugleliv.  
 
I Sàttogohppi/ Sandbukta ytterst på Divttanjárga/Grønneset finner man de samme strandengene og 
sanddynene som inne i reservatet (skisse 6). Stranden består av store og flate flyvesandsområder, 
og er registrert som en lokalt viktig naturtype med verdisetting C (se www.kart.naturbase.no , 
område BN00080276).  

 
 
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
4  Ramsarkonvensjonen (Våtmarkskonvensjonen) av 1975 om vern av viktige våtmarksområder. 

Skisse 6: Sandbukta ved Grønneset. Strandeng med flyvesandsområder av lokal verdi (klasse 
C) med naturbase ID NB00080276. 
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5.8. Rekreasjonsverdi og friluftsliv 

Hele planområdet har svært stor verdi som rekreasjonsområde i friluftslivssammenheng, både i 
forbindelse med fiske, fuglekikking, turgåing og bærplukking.   
 
Det er et stort antall stier for turgåere i området, men ingen av disse er per i dag merket og skiltet. 
Interessen for fuglekikking er økende, og det må framover regnes med et større antall besøkende 
fuglekikkere enn tidligere. Som nevnt ovenfor, er det mange gode utsiktspunkter innen 
reguleringsområdet, for observasjon av fuglelivet i naturreservatet.  
 
Fiskeinteressene er knyttet både til fiske fra land og fra båt i sjøen. Ved Gálbenjárga/Kaldbakknes 
er det en offentlig båtlandingsplass som benyttes til båtsetting i forbindelse med fiske i sjøen og 
annen rekreasjonsbruk. De viktigste fiskeplassene fra land er ved Gálbenjárga/Kaldbakknes og ved 
Grønnes. Da reguleringsplanarbeidet startet er odden ved Grønnes utenfor vedtatt grense mellom 
elv og sjø i Tanavassdraget, noe som medførte at det ikke måtte løses fiskekort for Tanaelva. 
Grensen mellom sjø og elv ble imidlertid endret av Tana kommune i vedtak den 19.12.2014. Etter 
grensejusteringen går grensen mellom sjø og elv på vestsiden av Tanaelva utenfor Skarberget. 
Endring av denne grensen antas å kunne bidra til at ferdselen ved Grønnesodden blir redusert og 
at slitasjen i naturen også reduseres.  

 
Skisse 7: Grense sjø/elv i Tanavassdraget 
basert på vedtak av Tana kommune den 
19.12.2014. Rose linje viser grensen. 
Øvrige inntegninger er navigasjonspunkt.  

 
 
 
 
 
 
 
 

5.9. Landbruk og reindrift 

Bukta i Vestre Kvelvevik nyttes som sauebeite. Reguleringsområdet er del av vinterbeite til 
reinbeitedistrikt 9. Bilveien inn til reguleringsplanområdet er stengt på vinterstid. Tiltaket vil derfor 
ikke berøre reindriften.  

 

5.10. Trafikkforhold 

Det går i dag en kjøreveg fra Langnes og inn i reguleringsplanområdet ved Benjaminsbukt. Denne 
vegen vedlikeholdes av kommunen sommerstid inn til Gálbenjárga/Kaldbakknes, men det er ikke 
vintervedlikehold. Vegen er smal og egner seg ikke for busser og større kjøretøy. Kjørevegen fra 
Benjaminsbukt og ned til Gávesluokta/Gavesluft vedlikeholdes ikke av kommunen, men er kjørbar 
for personbiler sommerstid. Det finnes ingen oversikt over trafikkmengden på strekningen fra 
Langnes og ned til Gálbenjárga/Kaldbakknes og Gávesluokta/Gavesluft, men den utgjør 
sannsynligvis under 10 biler per dag i gjennomsnitt sommerstid.  
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Fra Langnesveien ved Rievangárdi går det et kjørespor inn til Vestre Kvelvevik (som er utenfor 
reguleringsområdet). Dette sporet er ikke en etablert vei, og det er kun grunneierne i Vestre 
Kvelvevik som har vei- og vedlikeholdsrett her.  
 
I forbindelse med fiske og friluftsliv parkerer allmennheten i dag flere steder i Gávesluokta/ 
Gavesluft hvor det allerede er foretatt terrenginngrep, men hvor det ikke er opparbeidet 
parkeringsplass. Mange parkerer på privat eiendom 18/207, noe som ikke er ønskelig å grunn av 
slitasje og fare for ødeleggelse av fornminnene ved denne eiendommen og langs stien til Grønnes 
(se bilde 6 og skisse 8).  
 
I skråningen før man kjører ned til Gávesluokta/Gavesluft er det også et areal hvor det allerede er 
foretatt terrenginngrep og hvor det parkeres. Mange parkerer også i dag ved krigsminnene på 
eiendom 18/1015 (se skisse 8).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilde 6: Skilting ved eiendom 18/207.  

 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
5 På denne eiendommen er det feil bruksnummer i matrikkelen.  
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Skisse 8: Gávesluokta/ Gavesluft, g/bnr. 18/207 markert med rødt og g/bnr. 18/101 (reg. som 19/31 
i matrikkel) markert med blå farge. 

 

6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1. Oversikt over planens reguleringsformål og hensynssoner 

 
Reguleringsformål som inngår i planforslaget er oppsummert i tabell 2. nedenfor og hensynssoner 
i tabell 3. En gjennomgang av de ulike reguleringsformålene er foretatt i kap. 6.2-6.4 nedenfor. 
Hensynsonen er beskrevet nærmere i kap. 6.5. Forslag til plankart kan sees på skisse 9. 
 
 

Tabell 2: Oversikt over reguleringsformål som inngår i planforslaget.  

Formål etter pbl. § 12-5 Kartkode Kode Rp 
1. Landbruks-, natur- , friluftsområde samt reindrift (LNFR) -- -- 

 Gálbenjárga/Kaldbakknes friluftsområde LF 5130 
 Landbruks, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR) LNFR 5100 
2. Grønnstruktur -- -- 
 Turdrag GTD 3030 
 Turveg GT 3031 
 Friområde, fuglekikkerskjul GF 3040 
3. Bruk og vern av vassdrag med tilhørende strandsone -- -- 
 Gálbenjárga/Kaldbakknes friluftsområde (naturområde i sjø og 

vassdrag) 
VNV 6610 

4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur --  
 Atkomstvei (kjøreveg) SKV 2011 
 Parkeringsplass i tidligere massetak P1 2082 
 Offentlig parkeringsplass i Gávesluokta/ Gavesluft P2 2082 
 Offentlig parkeringsplass, Eaŋalasluokta/Engelsbukt P3 2082 
 Parkeringsplass(er), Gálbenjárga/Kaldbakknes  o_P4, o_P5, 

o_P6 
2082 
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Tabell 3: Oversikt over hensynssoner etter pbl. §11-8 som inngår i planforslaget.  

Underformål (regulering) Hensynssone etter pbl. § 11-8.  Kode  
1. Landbruks-, natur og friluftsområde 

samt reindrift (5100) 
  

 Automatisk fredete kulturminner Båndlegging etter lov om kulturminner 730 
 Arealer som inngår i Tanamunningen 

naturreservat 
Båndlegging etter naturmangfoldloven 720 

 Jordbruks- og kulturlandskap i Nordre 
Gavesluft 

Bevaring kulturmiljø 570 

 Sandbukta ved Grønneset Bevaring naturmiljø 560 
2. Natur- og friluftsområde i sjø og 

vassdrag (6610) 
  

 Arealer som inngår i Tanamunningen 
naturreservat (Gálbenjárga/Kaldbakknes) 

Båndlegging etter naturmangfoldloven 720 

 

 
Skisse 9: Forslag til plankart. 

6.2. Landbruks-, natur - og friluftsområde samt reindrift (LNFR) 

6.2.1.  Landbruks, natur- og friluftsområde (kode 5100).  
Store deler av reguleringsplanområdet avsettes til underformålet LNFR (kode 5100). Det legges til 
grunn at friluftsliv er en viktig bruksform i området, men at tilretteleggingen skal være på et 
minimumsnivå og i hovedsak omfatte merking av stier og tiltak for å hindre slitasje og forsøpling. 
Informasjonstiltak (skilting mm) for å ivareta og informere om kulturminner tillates. Prinsipper for 
naturvennlig tilrettelegging skal vektlegges. Det legges til grunn at arealene skal beholde 
naturpreget. 
 
Det tillates bygging av fugletårn og/eller inngrep i form av fuglekikkerskjul/-platting (se bilde 7). 
Forholdene ligger godt til rette for fuglekikking i området. Det er regulert inn to friområder (kode 
3040) hvor det åpnes opp for bygging av fuglekikkertårn-/skjul-/plattform. Områdene hvor det 
tillates er ved Vieltegiehnjárga og sør for Vieltegohppi (skisse 10). Eiendommen ved 
Vieltegiehnjárga er privat grunn (18/41). Det foreligger grunneiertillatelse på g/bnr.18/41.  
Eiendommen sør for Vieltegohppi er på Finnmarkseiendommen (FeFo) sin grunn. FeFo stiller seg 
positive til tiltaket og har tilbudt kommunen inngåelse av festekontrakt. Kommunen avventer dette 
til mer konkrete planer foreligger.  
 
Telting og annen friluftsbruk følger friluftslovens bestemmelser. Oppstilling av campingvogner og 
bobiler tillates kun på parkeringsplass «P1». På P1 tillates langtidsparkering av campingvogner og 
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bobiler. Dette innebærer en stor endring for de som har benyttet deler av friluftsområdet som 
oppstillingssted for campingvogna sommerstid. Denne endringen vil imidlertid åpne for at flere 
kan benytte området til korttidsopphold, slik hensikten er med friluftslivsområder. Parkering 
utenom regulerte parkeringsareal tillates ikke.   
 
Stiene reguleres til turdrag (kode 3030). For stiene som er merket på plankartet tillates merking. 
Traséene følger i hovedsak eksisterende stier. Forslaget følger i all hovedsak innspill fra Tana 
historie- og museumslag. Grunneiertillatelser foreligger for 18/41, 18/43-18/9-18/42 og 18/44. 
Langs strandsonen fra parkeringsareal P3 ved Eaŋalasluokta /Engelsbukt og til eiendom 18/9,42 
og 44 reguleres veien til turveg (kode 3031).  
 
Eksisterende bebyggelse (laksehytter, naust og hytter) tillates og videreføres. Utvidelser av 
eksisterende bebyggelse tillates ikke. For laksehytter- og naust skal den opprinnelige funksjonen i 
forbindelse med fiske ivaretas.  
 
For de delene av eiendom 18/24 hvor det i dag er etablert parkeringsplass og 
campingvognoppstilling er det vurdert muligheter for oppkjøp og innlemmelse i offentlig 
friluftsområde. Samtlige grunneiere i sameiet har imidlertid ikke vært villige til å selge 
eiendommen til kommunen. Ekspropriasjon er ikke vurdert som aktuelt virkemiddel her, da det 
finnes øvrige arealer i området som kan brukes til parkering.  
 
Det må bemerkes at campingvognoppstillingen i dag foretas på denne eiendommen uten grunneiers 
tillatelse. Oppfølging vil derfor være å tilbakeføre parkeringsplassen på eiendom 18/24 til 
naturtilstand. Veien inn til denne delen av parkeringsplassen sperres (grøftes), og området vil med 
tida bli naturlig revegetert. Oppstilling av campingvogner vil framover måtte skje i det tidligere 
massetaket, P1. 
 

 
Skisse 10: Området ved Vieltegiehnjárga (18/41) og sør for Vieltegohppi (18/1)  reguleres til 
friområde (kode 3040). 
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Bilde 7: Eksempel på fuglekikkerskjul på Steilneset. Foto: Svein Harald Holmen 

 

6.2.2. Offentlig friluftsområde (Gálbenjárga/Kaldbakknes) (kode 5130) 
Reguleringsformålet omfatter arealene på kommunal eiendom (18/60) ved 
Gálbenjárga/Kaldbakknes på fjellsida av veien. Det vil bli søkt om statlig sikring og båndlegging 
som friluftsområde for dette arealet, sammen med de øvrige delene av 18/60.  
 
Det er behov for en tilretteleggingsplan for det offentlige friluftsområdet som viser parkeringsareal, 
plassering av bålplasser, gapahuk/ naturinformasjonsbygg, benker/bord, informasjonstavler og 
toalett. Denne vil bli utarbeidet i etterkant av statlig sikring. Eksisterende parkeringsarealer er 
avmerket i plankartet. Det er behov for mer parkeringsareal og bla. snuplass for buss. Det er ikke 
tatt stilling til dette i denne planen. Når ny tilrettelegging og opparbeiding er foretatt, vil det bli 
utarbeidet en forvaltningsplan for det statlig sikrete området.   
 
Oppstilling av campingvogner tillates ikke da denne bruken kommer i konflikt med allmennhetens 
øvrige bruk av området til fiske, båtlanding og friluftsliv. Som erstatning vil 
campingvognoppstilling tillates i tidligere massetak (P1).  
 

6.3. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone  

 
I området fra båtlandingsplassen og sørover, er det bruken av vassdraget til fiske og båtoppankring 
som er det sentrale. Kommunen foreslår å regulere landarealet mellom veien og elva, samt et areal 
på 40 meter ut i sjøen, til ”friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone” (kode 6800). 
Landarealene omfatter de delene av den kommunale eiendommen g/bnr. 18/60 som ligger mellom 
veien og elva, samt om lag 8,2 daa FeFo-grunn. Kommunen vil søke om statlig sikring av disse 
områdene. De delene av 18/60 som ligger på fjellsiden av veien, reguleres til «friluftsområde på 
land» (kode 5130). Det vil bli søkt om statlig sikring også av dette arealet.  
 
Når det gjelder forholdet mellom fiske og båtoppankring er det fremmet en rekke forslag om 
fortøyningsfri sone og også om etablering av flytebrygge. Kommunen mener at forslaget om 
fortøyningsfri sone er mest realistisk og mest effektivt i forhold til å regulere arealbruken. En 
flytebrygge vil være svært kostbar og vil kreve mye tilsyn. Det er derfor fastsatt i 
planbestemmelsene at strekningen mellom moloen og båtlandingsplassen forbeholdes fiske fra 
land. 
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I folkemøtet ble det foreslått en fortøyningsfri sone på 30-40 meter. Kommunen vurderer at en 
sone på kun 40 meter ikke er tilstrekkelig for å gi gode forhold for fritidsfiske fra land. I et 
friluftsområde vil det være naturlig at fiske prioriteres framfor båtoppankring som også kan foretas 
andre steder. Det er derfor lagt inn i bestemmelsene at hele sonen fra moloen til båtlandingsplassen 
og en sone 60 meter ut i sjøen skal være forankringsfri (se skisse 11 nedenfor). 
  

 
Skisse 11: Sone ved Gálbenjárga/Kaldbakknes forbeholdt fiske fra land (forankringsfri).  
 

6.4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

6.4.1. Kjøreveger (kode 2011) 
Eksisterende kommunale veger fra Langnes og til henholdsvis Gálbenjárga/Kaldbakknes og 
Gávesluokta/Gavesluft avsettes til reguleringsformål kjøreveg (kode 2011).  Ved Østre Gavesluft 
reguleres veien over eiendom 18/9, 42 og 44. I sørvest reguleres eksisterende veg til kjøreveg (kode 
2011) fram til og med parkeringsareal P3 ved Eaŋalasluokta/Engelsbukt (se kap. 6.4.2). Langs 
strandsonen fra parkeringsareal P3 ved Eaŋalasluokta/Engelsbukt og til eiendom 18/9,42 og 44 
reguleres ikke veien til kjøreveg. 

Vegene i Gálbenjárga/Kaldbakknes og Gávesluokta/Gavesluft avviker fra vegnormalen. Vegene 
består av grusdekke, og på deler av vegene er det mye stein samt ujevnt underlag. Vegene skal 
ikke opparbeides på nytt, men det vil bli foretatt forefallende vedlikehold ved behov. 

Kjøresporet til Vestre Kvelvevik reguleres ikke til kjøreveg, kommunen legger til grunn at det vil 
være for kostnadskrevende å opparbeide og vedlikeholde en ny vei her. For kjøring langs 
eksisterende kjørespor gjelder lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven). 
Videre er hensynet til sauenæringen vektlagt. Tana beitelag har gjennom planarbeidet kommet med 
merknader om at en økende motorisert ferdsel langs kjøresporet er til ulempe for bruken av området 
til sauebeite.    
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6.4.2. Parkeringsplasser (kode 2082) 
Parkeringsplass P1 (tidligere massetak) 
Arealet omfatter tidligere grus- og massetak som avsettes til parkeringsformål. Langtidsoppstilling 
av campingvogner og/eller bobiler i sommersesongen kan tillates frem til 1.oktober. Det forutsettes 
en enkel opparbeiding av parkeringsareal, skilting og oppsetting av søppeldunker. Toalettbygg er 
tillat.  Området skal ikke brukes til kommersiell virksomhet.  
 
De delene av det tidligere massetaket som skal benyttes til oppstilling av campingvogner og 
bobiler, skal avsluttes og jevnes ut før arealet kan tas i bruk til parkeringsformål. Det skal fortsatt 
kunne hentes mindre mengder masse fra andre deler av massetaket til veivedlikehold.  
 
Parkeringsplass P2 (Gávesluokta/ Gavesluft) 
Arealet avsettes til parkering med plass til 20 personbiler, i to rader. Fra dette området er det sti 
over til Divttanjárga/Grønneset, som kan fastmerkes. Overnatting i campingvogner og/eller 
bobiler på parkeringsplassen tillates ikke.  
 
Parkeringsplass P3 (Rievangárdi i Gávesluokta/ Gavesluft) 

Av hensyn til å ta vare på krigsminnene, er det også ønskelig å trekke parkeringen noe lenger unna 
der parkeringen skjer i dag. Med bakgrunn i disse forholdene er det regulert inn parkeringsplasser 
på FeFo grunn i krysset ved kjørespor til Vestre Kvelvevik. Her er det avsatt plass til parkering av 
6 biler. Informasjonsskilt og søppeldunker kan settes opp i tilknytning til parkeringsplassen.  

Overnatting i campingvogner og/eller bobiler på parkeringsplassen tillates ikke.  
 

6.4.3. Vannledning 
Eksisterende vannledning til Vestre Kvelvevik er ikke tatt med i plankartet.  
 

6.4.4. Kraftledning 
Eksisterende lavspentledning inn i planområdet fra Benjaminsbukt og over Koakkaluokta (Vestre 
Kvelvevik) er ikke tatt med i plankartet. 

6.5. Hensynssoner 

De ulike hensynssonene som benyttes i plankartet er nærmere omtalt nedenfor.  

Kulturminnemyndighetene har stilt krav om at ikke-befarte arealer skal settes til hensynssone etter 
§ 11-8 c. Kommunen har vurdert at dette ikke er hensiktsmessig og vil være uoversiktlig, fordi 
store deler av planområdet da ville måtte inngå i hensynssonen. Det vurderes også som unødvendig 
all den tid det ikke åpnes for utbygging eller andre inngrep. Det er lagt inn fellesbestemmelser som 
skal ivareta hensyn til ev. kulturminner i områder som ikke er befart og kartlagt.  

6.5.1. Båndlegging etter naturmangfoldloven (kode 720) 
Hensynssonen omfatter arealer som inngår i Tanamunningen naturreservat, og som er båndlagt 
etter naturmangfoldloven.  
 

6.5.2. Båndlegging etter kulturminneloven (kode 730) 
Hensynssonen omfatter registrerte, automatiske fredete kulturminner (fornminner og samiske 
kulturminner eldre enn 100 år) og en sikringssone på 5 meter omkring disse.  
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6.5.3. Bevaring kulturmiljø (kode 570)  
Hensynssonen omfatter jordbruks- og kulturlandskapet i Nordre Gavesluft slik det er avgrenset i 
naturbase (ID KF0000466) på eiendommene 18/207, 18/308, 18/84, 18/104, 18/220, 18/9-42, 43 
og 44.  
 
Innen hensynssonen tillates nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (jf. plan- og bygningslovens § 11-7 punkt 
5), jf. status som LNFR område i kommuneplanens arealdel.  
Tiltak må utformes slik at det opprinnelige kulturmiljøet ivaretas.  
 

6.5.4. Bevaring naturmiljø (kode 560) 
Hensynssonen omfatter strandengen ved Sandbukta ved Grønnesodden (naturbase ID 
NB00080276).  
 

7. Virkninger av planforslaget 

7.1. Hovedvirkning 

Planen har en positiv virkning for natur-, frilufts- og kulturminneinteressene. Planen bidrar til å 
sikre arealer for friluftsliv, samt hindre ødeleggelse og slitasje på natur- og kulturminner. Med 
grunnlag i planen kan turstier i området merkes og informasjon om kulturminner og naturverdier 
tilrettelegges. Planen bidrar også til å avklare arealbruken ved den kommunale eiendommen ved 
Gálbenjárga/Kaldbakknes (18/60), og legge til rette for at denne kan statlig sikres som 
friluftsområde. 
 

7.2. Naturmangfoldlovens §§ 8-12 

Planen vurderes til ikke å ha vesentlige negative virkninger for naturmiljøet, jf. krav i 
naturmangfoldslovens § 8-12. Kunnskapsgrunnlaget (naturmangfoldloven § 8) vurderes som 
tilstrekkelig i forhold til inngrepene som gjennomføres i forbindelse med planen 
(parkeringsplasser). Det vises til at parkeringsplasser og friluftsanlegg anlegges der hvor det 
allerede er foretatt terrenginngrep og utført kulturminneregistreringer.  
 

7.3. Naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (Pbl. § 3-1c) 

Etter plan- og bygningslovens § 3-1c skal planer sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv. Planforslaget ivaretar hensynet til reindrifts- og sauenæringen. 
Planen ivaretar også fysiske kulturminner og dermed også verdier av lokalhistorisk betydning.  
Planen har ikke negative konsekvenser for samiske interesser.   
 

7.4. Virkninger for grunneiere, friluftsbrukere og andre interessenter 

Planen medfører ingen endringer i planstatus for private grunneiere som har hus, laksehytter og 
båtnaust i reguleringsområdet. Dagens bruk videreføres innenfor rammene av det som allerede er 
fastsatt for LNF-C områder i kommuneplanens arealdel.  
 
Brukergruppen som har benyttet Gálbenjárga/Kaldbakknes for fast oppstilling av campingvogner 
får innskrenket sin nåværende bruk av området. De får imidlertid et erstatningsareal ved 
parkeringsareal P1 ved tidligere massetak.   
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Brukergruppen som har brukt sjøarealer til båtoppankring får avgrenset området som kan brukes 
til oppankring, men har fremdeles tilgjengelige arealer til dette formålet. For de som skal utøve 
fiske fra land forbedres forholdene ved at det innføres planbestemmelser om fortøyningsfri sone.  
 
Når det gjelder kvartsittrettighetene, vil en eventuell framtidig søknad om utvinning av mineraler 
være i strid både med gjeldende arealdel til kommuneplanen og denne reguleringsplanen, og vil 
kreve ny regulering. 
 

7.5. Fuglekikkerskjul 

Planen åpner opp for at det i fremtiden tillates bygging av fugletårn og/eller inngrep i form av 
fuglekikkerskjul/-platting. Grunneiere på g/bnr. 18/41 og 18/1 hvor det er foreslått areal til 
fuglekikkerskjul er positive til tiltaket.  
 
Fuglekikkerskjul vil kunne medføre økt ferdsel i området. På sikt vil dette kunne gi slitasje på 
vegetasjon langs stiene til skjulene. Dette er et forhold som vil følges opp i arbeidet med 
forvaltningsplanene for området. Ved behov vil det planlegges og settes i verk tiltak.  
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8. Innkomne innspill 

Innkomne innspill og merknader til planarbeidet er oppsummert i vedleggene 1- 4.  
 

Vedlegg 1- 4 

Vedlegg 1: Sammenfatning av innspill kommet inn etter varsel om oppstart/ folkemøte 
Vedlegg 2: Referat fra folkemøte om reguleringsplanen for Gavesluft og Kaldbakknes, 21.04.09 
Vedlegg 3: Befaringsrapport 02.06.09 og 18.06.09 
Vedlegg 4: Befaringsrapport 02.06.09 
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Vedlegg 1 

Innspill til reguleringsplanen for Gavesluft og Kaldbakknes, 18.01.2017 

 
10.06.15, Anonymisert 

- Det er ønskelig med en natursti som er universelt utformet (bla. tilpasset rullestolbrukere) 
på strekningen fra eiendom 18/43-44 til høyden over Koppmolbukta (se kart nedenfor). 
Løypen tilrettelegges med fast grus eller jord, men ikke asfalt.  
 

 
 

- Viktig at det tilrettelegges på en slik måte at man ikke ødelegger naturen og at det     ikke 
blir slitasje på naturen.  

- Det kan være aktuelt i forlengelsen å lage en gangbru over skaret ved Koppmolbukta slik 
at man får en universelt utformet sti videre til Grønnes.  

- Vegard ønsker å være med i planleggingen dersom tiltaket blir realisert.  
- Alternativet er å tilrettelegge bedre ved Kaldbakknes, men det er ønske om å komme opp 

i høyden og se på utsikten ved Koppmolbukta.  
 
26.05.15, Algasvarre Bygdelag 

- AB ønsker at campingplassen utvides fra søppeldunkene og nordover.. Det må også 
avsettes plass for telting, selv om det er veldig få som telter. 

- Båtplass tilrettelegges fra moloen + neset og sørover. Det vurderes mulighet for 
flytebrygge enten i Kalbaknes eller Gullholmen. Ved Gullholmen trenges 
parkeringsmuligheter. 

- Det tilrettelegges for 2 båtplasser til funksjonshemmede på Kalbaknes. AB anmoder Tana 
kommune til å utrede mulighet for hyttebygging fra Langnes og nordover. Det er flere 
som er interessert i hytte i nærheten av Gullholmen og Benjamensbukt. 
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14.04.15, Innspill fra åpent møte på Tana Videregående skole 
Problemstilling Merknader/svar Vurdering 
Campingvognoppstilling ved 
Kaldbakknes  
 

1)Campingvognoppstilling bør tillates 
ved Kaldbakknes, men bør begrenses 
til noen få dager oppstilling. Plassen 
okkuperes i dag av noen få. Det bør 
ikke innføres forbud mot 
campingvognoppstilling. 
2)Brukerbetaling bør vurderes for 
campingvognoppstilling.   
3) Erstatningsareal i massetak er ikke 
egnet for campingvognoppstilling. 
Flytting av campingvognoppstilling til 
massetaket er ikke ønskelig. 
4) Telting i området etter friluftsloven 
tillates. Dette bør være tilstrekkelig 
for at publikum kan bruke området. 
Campingvogner bør derfor ikke 
tillates. 
5) Viktig at 
campingvognoppstillingen er i 
tilknytning til elva. 
6) Ansvar for vedlikehold kan settes 
ut til en forening 
7) Alternativet er å regulere et 
hytteområde nedenfor Langnes 
 

 

Forbud mot 
campingvognoppstilling i 
reguleringsområdet forøvrig  

1) Bør være tillatt med overnatting i 
campingvogner på de øvrige 
parkeringsarealene.  
2) Private grunneiere i Gavesluft bør 
ha muligheter til å tillate overnatting i 
campingvogner på egen eiendom  

 

Forankringsfri sone ved 
Kaldbakknes  

Forslaget om forankringsfri sone fra 
molo til båtutsettingsplass ok, men 
sonen bør utvides til også å omfatte 
strandsonen ved odden i sør.  

 

Sandbukta/Grønnesodden  Det er behov for toaletter og 
søppeldunker i området  

 

Tilrettelegging mht. 
informasjon og beskyttelse 
av kulturminner  

1) Tana museum bør involveres i det 
videre arbeidet  
2) Behov og ønske om informasjon 
mht. krigsminnene  

 

Skuterløype fra Langnes- 
Gavesluft  

Må tas med og omtales i 
reguleringsplanen  
 

 

Gjentatte funn av 
eksplosiver i Gavesluft  

Må vurdere faresone i forbindelse 
med reguleringsplanarbeidet.  
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24.02.15, BIOTOPE architecture & nature  
- Ønsker å få til et samarbid med kommunen, og sette opp et fugleskjul. Tana er en viktig 

del av «fugledestinasjonen Varanger». 

17.10.11, Finnmark fylkeskommune 
- Areal- og kulturvernavdelinga har befart de aktuelle områdene for parkering og camping 

uten at det ble registrert automatisk freda kulturminner. Turstien som er planlagt vil heller 
ikke komme i konflikt med automatisk freda kulturminner. 

September 2011, innspill fra kulturminnedagen i Gavesluft 
Kaldbakknes:   
Spørsmål Merknader/svar Vurdering 
Bør campingvogn-
oppstilling tillates 

a) Ingen campingvognoppstilling i dette 
området, heller ikke i grustaket.  

b) Enig!  

 

 
April 2009, Innspill som kommunen mottok fra berørte parter og offentlige instanser etter 
varsel om reguleringsplanoppstart 
PlanleggerHøringsinstans Merknad/kommentar Vurdering 
Finnmark fylkeskommune Forholdet til ny plan- og 

bygningslov må vurderes.  
OK.  

Anbefaler at det utarbeides en 
planbeskrivelse, også dersom 
planen utarbeides etter den gamle 
plan- og bygningsloven.  

OK.  

Fylkeskommunen og Sametinget 
skal ha melding om alle typer tiltak 
som kan virke inn på automatisk 
fredete kulturminner.  

Utført.  

Det må utføres en befaring før 
endelig uttalelse kan gis.  

Utført. 

Fylkesmannen i Finnmark, 
Miljøvernavdelingen 

Etter den nye pbl er det krav om 
risiko- og sårbarhetsanalyser for 
alle planer for utbygging, samt 
planbeskrivelse.  

 

Den foreløpige planavgrensningen 
går inn i naturreservatet, og dette 
forholdet må endres. 
Planavgrensningen må endres slik 
at den følger grensene til 
naturreservatet.  

 

Kulturlandskapet i Gavesluft er 
klassifisert som verdifullt.  

 

Det er flere laksehytter i 
planområdet. Over tid vil de fleste 
lakseplasser overtas av andre, og i 
den sammenheng vil det være 
uheldig dersom dagens 
næringshytter privatiseres. 
Fritidshytter vil på en helt annen 
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måte enn næringshytter privatisere 
attraktive friluftsareal. Dette er en 
problemstilling som bør diskuteres i 
forbindelse med reguleringsplanen.  
Anbefaler at kommunen vurderer 
behovet for parkering. Det er behov 
for en parkeringsplass der hvor 
turstien til Grønneset starter. Ved 
parkeringsplassen må det også være 
mulig å kaste søppel.  

Parkeringsplasser er tatt 
med i planforslaget.  

Det tas i perioder fremdeles ut grus 
fra massetaket. Det bør utarbeides 
en driftsplan, eventuelt en 
avslutningsplan for massetaket. De 
områdene av massetaket som ikke 
lenger er i drift bør rehabiliteres og 
istandsettes.  

 

Grønneset: Området er mye i bruk. 
Oppføring av utedo bør vurderes.  

 

Kommunen bør vurdere om det er 
aktuelt å sikre gnr 18 bnr 24 til 
friluftsformål.  

 

Anbefaler at kommunen gjennom 
planprosessen vurderer om det er 
aktuelt å flytte oppstillingsplassen 
for campingvogner til de delene av 
grustaket som aktiviteten er 
avsluttet.   

Tatt inn i planforslaget.  

Det skal foretas en risikovurdering i 
forbindelse med planprosessen.  

 

Kommunen har som planmyndighet 
ansvar for å vurdere om 
reguleringsplanarbeidet kommet 
inn under forskrift om 
konsekvensutredninger. Det bør 
fremkomme i planbeskrivelsen og 
eventuelt også i planvedtaket at 
reguleringsplanen er vurdert etter 
forskrift om 
konsekvensutredninger.  

 

Sametinget Det må utføres befaring før endelig 
uttalelse kan avgis.  

Utført.  

Finnmarkseiendommen Oppstilling av campingvogner 
medfører en privatisering av 
offentlig areal. Kommunen må 
gjennom planprosessen fortsatt ta 
stilling til om dette er noe man skal 
tilrettelegge for. Dersom det skal 
tilrettelegges for camping, vil det 
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kunne medføre behov for en 
renovasjonsordning.  
Båtfortøyninger kontra fiskeplasser 
fra land må vurderes.  

 

Parkeringsplass for tursti til 
Grønnesodden bør vurderes.  

Tatt inn i planforslaget. 
Turstitrasé er endret.  

Slitasjen ved Grønnesodden har økt 
pga. ferdsel, telting og vedhenting. 
Behov for toalett i område bør 
vurderes.  

 

Vi forutsetter at FeFo som 
grunneier blir involvert i 
planprosessen slik at vi får 
anledning til å påvirke planforslaget 
før det legges ut til offentlig 
ettersyn.  

 

Kommunen må vurdere 
planforslaget ihht. Sametinges 
retningslinjer for endret bruk av 
utmark.  

 

Gisle Johan Brørs/Nils 
Ragnar Brørs 

Reguleringen angår vår eiendom, 
og vi i møteser deres kommentar 

 

Roar Bækkelund (gnr 18 bnr 
24) 

  

Arne Josvald Sabbasen (gnr 
19 bnr 31) 

Ber om å bli holdt orientert om 
planforslagene.  

 

Roar Kristensen (gnr 18 bnr 
66) 

Krever bruksrett til moloen på 
Kaldbakknes.  

Moloen ligger på 
kommunens eiendom.  

Krever bruksrett til båthus og naust 
på eiendom 18/24.  

Ligger på Roar 
Bækkelunds eiendom. 

Søker om å restaurere moloen på 
Kaldbakknes til opprinnelig 
tilstand.  

Oversendt til 
behandling som 
byggesøknad etter plan- 
og bygningsloven.  

Ole Ravna og Øyvind Ravna 
(gnr 18 bnr 187) 

Orienterer om at de er grunneiere 
for eiendom 18/187 som ikke er 
avmerket på kartet.  

Tatt til etterretning.  

Roger Brodin Rist Området innest i bukta brukes til 
sauebeite. I dag er det en del 
motorisert trafikk på etablert 
kjørespor inn fra Gavesluft mot 
Smalfjordnes, og dette er til ulempe 
for bruken av området som 
sauebeite. Det etablerte kjøresporet 
bør ikke utvides. Bilkjøring må 
begrenses til eksisterende vei, 
gjerne ved at det etableres 
parkeringsplass.  
 

Tatt inn i planforslaget.  
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Álgasvarre bygdelag Bør vurderes hvorvidt området mot 
Smalfjordneset skal tas med, av 
hensyn til opprustning av veien syd 
for Gavesluft og de spesielle 
krigsminnene på Smalfjordnes.  

 

Tana historie- og 
museumslag/Álgasvarre 
bygdelag 

Forslag til tursti inntegnet på kart.   Tatt inn i planforslaget.  
Forslag til parkeringsplasser: a) I 
enden av kjørespor mot 
Smalfjordnes (Indre Gavesluft) og 
b)  På FeFo’s grunn før krysset i 
Gavesluft.  

 

Forslag til informasjonstavler: Ved 
parkeringsplassene foreslått 
ovenfor.  

 

Det bør settes opp utedo på 
Grønneset.  

 

Eksisterende kjørespor opprustes 
fram til start mot naturstien til 
Smalfjordnes. 

 

Det må settes opp toaletter i 
Gavesluft-området.  

 

Reindriftsforvaltningen 
(områdestyret for Øst-
Finnmark) 

Ingen merknader til planarbeidet.  Tatt til etterretning.  

Bioforsk, Fugleprosjektet i 
Øst-Finnmark v/Tormod 
Amundsen 

Forslag til 4 lokaliteter for 
oppføring av fuglekikkerskjul.  

 

 
21.04.09, Innspill fra folkemøtet/ gruppearbeid. (Tallene 1,2,3 og 4 markerer svarene fra de 
ulike gruppene.) 

Kaldbakknes:   
Spørsmål Merknader/svar Vurdering 
1. Bør friområdet 
utvides? 

1) Det er ønskelig at friområdet utvides ut over 
det arealet som kommunen eier i dag.  
2) Nei.  
3) I friområdet ligger det per dato en privat 
eiendom. Kommunen bør ekspropiere denne. 
Friområdet bør brukes til campingvogner, slik 
det er i dag. Brukes hovedsaklig av kommunens 
folk. 
4) Hva eier- kommunen? Private? Områder i 
tilknytning til friområdet- hva kan utvides? All 
privat eiendom må kartlegges. 

 

2. Eksisterende 
infrastruktur ved 
rasteplassen: hva 
bør 
utbedres/forbedres
? 

1) Det bør anlegges et nytt toalett ved en 
utvides raste-/parkeringsplass.  
2) Rasteplassen er OK. Camping og parkering 
bør forbys nedenfor toalettet (nord for toalett). 
3) Info-tavla bør flyttes, eller sette en til ved 
Gullholmen. 
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4) For dårlig informasjon i forhold til fiske i 
Tanaelva. Må være på flere språk og info om 
desinfisering av fiskeredskaper + båter/kanoer 
osv. Info- tavle feil plassert. Bør være ved 
nederste p-plass, ikke ved campingvogner. 

3. Hvordan bør 
strandlinjen 
brukes? 

2) Strandlinje må frigis til fiske. I dag opptar 
båter/fortøyninger en veldig stor del av stranda. 
3) Det bør avgrenses et område (30-40 m) fra 
moloen og oppover slik at ungene kan fiske her. 
4) Båtfortøyning må reguleres. Det må være 
mulig å fiske fra land uten båter i veien. Vi 
selger fiskekort i Tanaelva, men hindrer de i å 
fiske! 

 

4. Bør det være 
fortøyningsfrie 
soner? 

2/3) Ja. 
4) Frisoner for båter. Lage faste båtplasser. 
Fortøyningsfrie soner der folk kan fiske ved 
Kaldbakknes. 

 

5. Moloen- er det 
innspill mht. den? 

2) Kulturminne? La den stå. Ivareta 
drikkevannskilden ved moloen. 
3) Moloen kan utbedres.  
4) Den er fin den! Ikke båter i fortøyning der. 

 

6. Skal 
campingvognoppst
illing tillates? I 
tilfelle- hvor? Og 
hvilke betingelser 
bør gjelde? 

1) Campingvognoppstilling tillates på det 
utvidete friområdet. 
2)  Området må klart avgrenses. Grustaket kan 
brukes i tillegg. Reguler parkeringen. 
3) Vi synes det fungerer bra slik det er i dag. 
4) Campingvogner- ikke en menneskerett å ha 
campingvogn der. Men ikke forby det heller! 
Regulere det. Søke om tillatelse/disp til å ha 
campingvogn der, for en periode på maks 3-4 
uker. Campingvogner kan være der de er i dag. 
Andre merknader: Campingvognene står i dag 
plassert delvis på privat eiendom. Grustaket på 
veien mot Gavesluft bør ikke brukes til 
campingvognoppstilling (kan event. benyttes til 
vinterlagring av vognene). 

 

7. 
Fugletårn/fugletitte
rplattform. Bør den 
ligge i 
reguleringsområdet
? 

1) Det bør anlegges en fugletitterplattform med 
en krafig fastmontert kikkert i området 
Kaldbakknes-Gavesluft. 
2) Kanskje andre steder er bedre egnet til 
fugletitting? 
3) Fugletårnet bør ligge på strekningen 
Kaldbakknes- Gavesluft. 
4) Fugletittere er mest på Høyholmen. Kanskje 
mest aktuelt der? Mellom Kaldbakknes- 
Grønnes: gå i fjellet med kikkert! 

 

   
Gavesluft-Sandbukta-Grønneset: 
 
Spørsmål Merknad Vurdering 
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1. Hvilke innspill 
har dere mht. de 
planlagte 
turstitraséene? 

1) Bør fastsettes etter befaring.  
2/3) Bør i størst mulig grad følges dagens veier 
og stier. 
4) Stiene er markert slik de er i dag at folk vil 
bruke de faste stiene til Grønnes. Tursti følger 
vei mot ”Kockbukta” mot foten av fjellet, så 
den gamle stien langs fjæra. 

 

2. Hvor i Gavesluft 
bør det eventuelt 
tilrettelegges for 
parkering? 

1) Offentlig parkering bør være ved de tyske 
ruinene og en i indre Gavesluft. Kjøresporet 
fram til indre Gavesluft grøftes og opparbeides 
til vei.  
2) Parkering bør ligger på høyden/bakken med 
krysset. Altså ikke i Gavesluft, men før du 
kommer dit.  
3) En bør ikke anlegge parkeringsplass, 
toaletter m.m på privat eiendom. 
4) Folk vil nok parkere nede i Gavesluft slik de 
har gjort tidligere. Hvis det skal være p-plass 
må det være i grustaket mot nord, før 
nedkjørselen til Gavesluft. Der er det allerede 
gjort inngrep. 

 

3. Hvor bør det 
eventuelt settes 
opp 
informasjonstavler
? 

1) Ved p-plass (event. også på Langnes). 
4) Info-tavle bør være ved Langnes. Info-tavler 
ved p-plasser der hvor det er naturlig. Info om 
kulturminner/krigsminner. 

 

4. Har dere innspill 
mht. hvordan man 
best kan 
bevare/beskytte 
fornminnene og 
krigsminnene i 
området, samtidig 
som informasjon 
om disse gjøres 
mer tilgjengelig? 

2) Ikke utbedre/anlegges veier. La folk gå fra p-
plass. 
4) Ikke fjerne alt av krigsminner. Skyttergraver, 
bunkerser, byggverk av stein og betong + noe 
piggtråd bør være igjen i et begrenset område.  
Lage info-tavler og infokart over området. 

 

5. Er det behov for 
toalett ved 
Grønnes? Bør 
særskilte 
ferdselsregler 
gjelde? 

2) Toalett: JA. Camping: Ja. Ikke spesielle 
regler. Faste bålplasser. 
3) Grønneset (Sandbukta) må tilrettelegges for 
offentlig bruk slik at det ikke slites ytterligere. 
4) Privat grunn på Grønnes? Tilrettelegge med 
leirplasser. Nå er det bålplasser overalt.  
Tynt jordsmonn. Forvitring og slitasje. 

 

6. Er det behov for 
offentlig toalett 
andre steder 
(Gavesluft- 
Grønneset)? 

2) Ved p-plass. 
4) Kanskje utedo? Men hvem skal påse at det er 
i orden.  
Bør være lov til å telte der. 
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Andre merknader fra folkemøtet:  
- Det er en fordel at lokalpolitikerne kan befare området før behandlingen av planen.  
- Private eieres bruk av eiendommene sine bør ikke begrenses av reguleringsplanen. 

Det må ta hensyn til muligheter for å utvikle eiendommene.  
- Beiteinteressene til sau- og reindrift må tas hensyn til og vurderes. Økt motorferdsel 

kan ødelegge områdets verdi som beiteområde.  
- Stedsnavn må vektlegges. På info-tavler osv. må de riktige stedsnavnene brukes 

(samiske og norske).  
- Veien fra Langnes er ikke dimensjonert for ferdsel med store busser.  
- Området må beholdes intakt, og må ikke eksponeres på en slik måte at en sitter igjen 

med lite.  
- Området bør tilrettelegges, men i minst mulig grad.  
- Naturen bør utnyttes mer for å skape næringsutvikling, men uten at det fører til stor 

slitasje.  
- Det bør settes opp info-tavler på Langnes og ved Gullholmen.   
- Området rommer mye historie som er viktig å ta vare på, og formidle til kommende 

generasjoner. Utgangspunktet er å bruke området uten å ødelegge det 
- Området må bevares mest mulig som det er i dag, men den bruk som nå er av 

området: beite og friluftsliv m.m. Fysiske inngrep bør begrenses til det aller 
nødvendigste. F.eks parkeringsplass med toaletter, merking av eksisterende turstier og 
oppsetting av info-tavler. 

- Info til besøkende: Oppfordre til å ta med søppel til kontaineren ved 
parkeringsplassen. 

 
18.11.09, Tana Historielag 

- Ønsker at eksisterende stier blir nedfestet i reguleringsplanen i hht til kartet nedenfor. 
Gammel sti fra pkt A til Grønnes inntegnes på samme kart. 

- Parkeringplass tilrettelegges på pkt A med søppelcontainer og toaletter. Dette med 
bakgrunn om at flere p- plasser vil kunne føre til økt motorisert trafikk i områder hvor det 
også er mange kulturminner. 

- Dersom planmyndigheten likevel vil anlegge flere p- plasser må det tilrettelegges i det 
gamle grustaket. I tillegg opprettholdes nåværende p. plass på pkt. C.  
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Andre innspill:  

- Problemet er alle båtene som er fortøyd langs land hindrer både ferdsel langs elva og 
fiske fra elva. Dette problemet er økende år for år. Foreslår å få satt opp ei flytebrygge i 
område. Ei flytebrygge som kan tas opp på land om vinteren. Det vil ordne forholdene i 
området vesentlig og kan også samtidig øke tilgjengeligheten i området. Alternativ at 
båtplassene flyttes lengre ut mot Grønneset. 

 
 
26.09.1990, innspill fra Finnmark jordsalgskontor, fjelltjenesten 
Forslag til planløsning 
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Vedlegg 2 

 

Referat fra folkemøte om reguleringsplan for Gavesluft-Kaldbakknes, tirsdag 
21. april 2009, Tana videregående skole 

 
1. Orientering om arbeidet med reguleringsplanen.   
Anne Fløgstad Smeland (Tana kommune) orienterte om bakgrunnen for og framdriften i arbeidet 
med reguleringsplanen. Det er per 15 april kommet inn 10 skriftlige innspill til planarbeidet, 
hvorav 4 fra offentlige myndigheter. Et planutkast skal utarbeides i løpet av perioden mai-juni, 
og dette vil bli sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden juli- august. 
Reguleringsplanen skal sluttbehandles i politiske organer innen utgangen av 2009.  
 
2. Gruppearbeid.  
Møtedeltakerne ble delt inn i 4 grupper, som arbeidet med utgangspunkt i en spørsmålsliste (se 
vedlegg). Kart over området var vedlagt spørsmålslisten, samt forslag fra Tana historie- og 
museumslag angående lokalisering av turstier og informasjonstavler. Resultatene fra 
gruppearbeidet ble presentert i plenum, og er sammenfattet i tabell 1 nedenfor. Andre 
innspill/merknader som kom fram under oppsummeringen er sammenfattet i punkt 3 nedenfor.  
 
Tabell 1. Resultater fra gruppearbeid (folkemøte 21.04.09).  
 

 Gruppe 1 Gruppe 2  Gruppe 3 Gruppe 4 
Kaldbakknes:      
1. Bør 
friområdet 
utvides? 

Det er ønskelig 
at friområdet 
utvides ut over 
det arealet som 
kommunen eier 
i dag 

Nei.  I friområdet ligger det 
per dato en privat 
eiendom. Kommunen 
bør ekspropiere denne. 
Friområdet bør brukes 
til campingvogner, slik 
det er i dag. Brukes 
hovedsaklig av 
kommunens folk.  

Hva eier- kommunen? 
Private? Områder i 
tilknytning til 
friområdet- hva kan 
utvides? All privat 
eiendom må kartlegges.  

2. 
Eksisterende 
infrastruktur 
ved 
rasteplassen: 
hva bør 
utbedres/forbe
dres? 

Det bør 
anlegges et nytt 
toalett ved en 
utvides raste-
/parkeringsplass.  

Rasteplassen 
er OK. 
Camping og 
parkering bør 
forbys 
nedenfor 
toalettet 
(nord for 
toalett) 

Info-tavla bør flyttes, 
eller sette en til ved 
Gullholmen.  

For dårlig informasjon i 
forhold til fiske i 
Tanaelva. Må være på 
flere språk og info om 
desinfisering av 
fiskeredskaper + 
båter/kanoer osv. Info- 
tavle feil plassert. Bør 
være ved nederste p-
plass, ikke ved 
campingvogner.  

3. Hvordan bør 
strandlinjen 
brukes? 

 Strandlinje 
må frigis til 
fiske. I dag 
opptar 

Det bør avgrenses et 
område (30-40 m) fra 
moloen og oppover 

Båtfortøyning må 
reguleres. Det må være 
mulig å fiske fra land 
uten båter i veien. Vi 
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båter/fortøyn
inger en 
veldig stor 
del av 
stranda.  

slik at ungene kan 
fiske her.  

selger fiskekort i 
Tanaelva, men hindrer 
de i å fiske! 

4. Bør det 
være 
fortøyningsfrie 
soner? 

 Ja.  Se pkt. 3 Frisoner for båter. Lage 
faste båtplasser. 
Fortøyningsfrie soner 
der folk kan fiske ved 
Kaldbakknes. Husk at 
finske turoperatører 
allerede bruker området. 
Mye vinterturister, men 
det vil nok komme 
sommerturister og.  

5. Moloen- er 
det innspill 
mht. den? 

 Kulturminne
? La den stå. 
Ivareta 
drikkevannsk
ilden ved 
moloen.  

Moloen kan utbedres.  Den er fin den! Ikke 
båter i fortøyning der. 

6. Skal 
campingvogno
ppstilling 
tillates? I 
tilfelle- hvor? 
Og hvilke 
betingelser bør 
gjelde? 

Campingvognop
pstilling tillates 
på det utvidete 
friområdet.  

Området må 
klart 
avgrenses. 
Grustaket 
kan brukes i 
tillegg. 
Reguler 
parkeringen. 

Vi synes det fungerer 
bra slik det er i dag.  

Campingvogner- ikke en 
menneskerett å ha 
campingvogn der. Men 
ikke forby det heller! 
Regulere det. Søke om 
tillatelse/disp til å ha 
campingvogn der, for en 
periode på maks 3-4 
uker. Campingvogner 
kan være der de er i dag.  

7. 
Fugletårn/fugl
etitterplattform
. Bør den ligge 
i 
reguleringsom
rådet? 

Det bør 
anlegges en 
fugletitterplattfo
rm med en 
krafig 
fastmontert 
kikkert i 
området 
Kaldbakknes-
Gavesluft 

Kanskje 
andre steder 
er bedre 
egnet til 
fugletitting? 

Fugletårnet bør ligge 
på strekningen 
Kaldbakknes- 
Gavesluft.  

Fugletittere er mest på 
Høyholmen. Kanskje 
mest aktuelt der? 
Mellom Kaldbakknes- 
Grønnes: gå i fjellet med 
kikkert!  

     
 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 
Gavesluft-Sandbukta-Grønneset:   
1. Hvilke 
innspill har 
dere mht. de 
planlagte 
turstitraséene? 

Bør fastsettes 
etter befaring.  

Bør i størst 
mulig grad 
følges 
dagens veier 
og stier.  

Vi foreslår å bruke 
stiene som allerede er 
der.  

Avklare eiendommer. 
Stiene er så markert slik 
de er i dag at folk vil 
bruke de faste stiene til 
Grønnes. Tursti følger 
vei mot ”Kockbukta” 
mot foten av fjellet, så 
den gamle stien langs 
fjæra.  
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2. Hvor i 
Gavesluft bør 
det eventuelt 
tilrettelegges 
for parkering? 

Offentlig 
parkering bør 
være ved de 
tyske ruinene og 
en i indre 
Gavesluft. 
Kjøresporet 
fram til indre 
Gavesluft 
grøftes og 
opparbeides til 
vei.  

Parkering 
bør ligger på 
høyden/9 
bakken med 
med krysset. 
Altså ikke i 
Gavesluft, 
men før du 
kommer dit.  

En bør ikke anlegge 
parkeringsplass, 
toaletter m.m på privat 
eiendom.  

Folk vil nok parkere 
nede i Gavesluft slik de 
har gjort. Hvis det skal 
være p-plass må det 
være i grustaket mot 
nord, før nedkjørselen til 
Gavesluft. Der er det 
allerede gjort inngrep.  

3. Hvor bør 
det eventuelt 
settes opp 
informasjonsta
vler? 

 Ved p-plass 
(event. også 
på Langnes) 

 Info-tavle bør være ved 
Langnes. Info-tavler ved 
p-plasser der hvor det er 
naturlig. Info om 
kulturminner/krigsminn
er.  

4. Har dere 
innspill mht. 
hvordan man 
best kan 
bevare/beskytt
e fornminnene 
og 
krigsminnene i 
området, 
samtidig som 
informasjon 
om disse 
gjøres mer 
tilgjengelig? 

 Ikke 
utbedre/anleg
ges veier. La 
folk gå fra p-
plass.  

 * Ikke fjerne alt av 
krigsminner. 
Skyttergraver, 
bunkerser, byggverk av 
stein og betong + noe 
piggtråd bør være igjen i 
et begrenset område.  
* Lage info-tavler og 
infokart over området.  

5. Er det 
behov for 
toalett ved 
Grønnes? Bør 
særskilte 
ferdselsregler 
gjelde? 

 Toalett: JA. 
Camping: Ja. 
Ikke 
spesielle 
regler. Faste 
bålplasser.  

Grønneset (Sandbukta) 
må tilrettelegges for 
offentlig bruk slik at 
det ikke slites 
ytterligere.  

* Privat grunn på 
Grønnes? 
* Tilrettelegge med 
leirplasser. Nå er det 
bålplasser overalt.  
Tynt jordsmonn. 
Forvitring og slitasje.  

6. Er det 
behov for 
offentlig 
toalett andre 
steder 
(Gavesluft- 
Grønneset)? 

 Ved p-plass.   * Kanskje utedo? Men 
hvem skal påse at det er 
i orden.  
* Bør være lov til å telte 
der.  

     
Generelle kommentarer- gruppearbeidet:  
 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 
 Ingen øvrige 

merknader.  
Området må 
bevares mest mulig 
som det er i dag, 
men den bruks som 
nå er av området: 

Grustaket på veien 
mot Gavesluft bør 
ikke brukes til 
campingvognoppstil
ling (kan event. 

Info til 
besøkende: 
Oppfordre til 
å ta med 
søppel til 
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beite og friluftsliv 
m.m Fysiske 
inngrep bør 
begrenses til det 
aller nødvendigste. 
F.eks 
parkeringsplass med 
toaletter, merking 
av eksisterende 
turstier og 
oppsetting av info-
tavler.  

benyttes til 
vinterlagring av 
vognene).  

kontaineren 
ved 
parkeringsplas
sen.  

 
 
3. Andre innspill/merknader:  

• Det er en fordel at lokalpolitikerne kan befare området før behandlingen av planen.  
• Forslag til merket sti går gjennom private eiendommer.  
• Campingvognene står i dag plassert delvis på privat eiendom.  
• Private eieres bruk av eiendommene sine bør ikke begrenses av reguleringsplanen. Det 

må ta hensyn til muligheter for å utvikle eiendommene.  
• Beiteinteressene til sau- og reindrift må tas hensyn til og vurderes. Økt motorferdsel kan 

ødelegge områdets verdi som beiteområde.  
• Stedsnavn må vektlegges. På info-tavler osv. må de riktige stedsnavnene brukes (samiske 

og norske) 
• Veien fra Langnes er ikke dimensjonert for ferdsel med store busser.  
• Området må beholdes intakt, og må ikke eksponeres på en slik måte at en sitter igjen med 

lite.  
• Området bør tilrettelegges, men i minst mulig grad.  
• Naturen bør utnyttes mer for å skape næringsutvikling, men uten at det fører til stor 

slitasje.  
• Det bør settes opp info-tavler på Langnes og ved Gullholmen.   
• Området rommer mye historie som er viktig å ta vare på, og formidle til kommende 

generasjoner. Utgangspunktet er å bruke området uten å ødelegge det.  
 
Møtet hadde 18 deltakere. Referenter var Anne Fløgstad Smeland og Silje Eklid, Tana kommune. 
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Vedlegg 3 

Befaringsrapport Gávesluokta/Gavesluft 02.06.09 og 18.06.09 

 
Befaringen den 02.06.09 
Til stede: Arne Josvald Sabbasen (Tana historielag/Deanu historjásearvi/grunneier), Gisle 
Pettersen (Tana historielag/Deanu historjásearvi), Leif Sundelin (Álgasvarre bygdelag) og Anne 
Fløgstad Smeland (Tana kommune).  
 
Bakgrunn for befaringen: I forbindelse med reguleringen av området, har Tana historielag/Deanu 
historjásearvi og Álgasvarre bygdelag levert inn forslag om merking av turstier, oppsetting av 
informasjonstavler m.m. i området. Formålet med befaringen var å se nærmere på de ulike 
forslagene, og innhente ytterligere opplysninger der det er behov.  
 
De ulike områdene som ble befart er beskrevet nedenfor, og ulike momenter/problemstillinger er 
oppsummert i tilknytning til det enkelte område.   
 
De tyske krigsminnene (eiendom 19/31- ”Hammerstad”).  
Tana historielag/Deanu historjásearvi har informasjonstavler og bilder fra krigen som de ønsker å 
sette opp på eiendommen. Grunneier Arne Josvald Sabbasen bekreftet at han gir sin tillatelse til 
at tavlene settes opp og at private parkerer på eiendommen. Andre merknader:  

• Historielaget ønsker å sette opp tavlene i 2009. Det er også behov for en oversiktstavle, 
men denne vil ikke kunne bli satt opp i år.  

• Eiendommen er registrert i matrikkelen med gårdsnummer 19, mens øvrige eiendommer i 
området har gnr 18. Det er også feil i matrikkelkartet når det gjelder denne eiendommen.  

 
Oppfølging: Anne Fløgstad Smeland undersøker med Kjell Munkebye angående detaljkart over 
de tyske ruinene, og videreformidler informasjon til historielaget. Det finnes også en bok ”Tyske 
kystfort i Norge” som kan gi verdifull informasjon om området.  
 
Kjørespor fra krysset ved de tyske ruinene og til Indre Gavesluft (Sabbasen/Helanders eiendom). 
Kjøresporet befinner seg delvis innen reguleringsområdet. Arne Josvald Sabbassen og 
historielaget v/ Gisle Pettersen uttrykte ønske om å utbedre kjøresporet. Bakgrunnen er at 
historielaget planlegger merking av en sti fra Sabbasen/Helanders eiendom og ut til 
Smalfjordneset (i sin helhet utenfor reguleringsområdet). Det ble framhevet at det er ønskelig at 
publikum kan kjøre helt fram til enden av kjøresporet, før de tar fatt på stien ut til Smalfjordnes 
(3 km løype). Grunneier Arne Josvald Sabbasen bekreftet at han gir tillatelse til at private 
parkerer også på denne eiendommen, men at dette må foregå før nedkjørselen/avkjørselen til 
huset. Anne Fløgstad Smeland orienterte om at det er lite sannsynlig at kommunen vil kunne påta 
seg et ansvar for flere veistrekninger, men at man vil komme tilbake til mulighetene for at private 
kan søke om å få oppgradere veien. Gisle Pettersen nevnte behovet for event. å grøfte veien.  
 
Andre merknader:  
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• Eiendommen er ikke registrert i matrikkelen med eget gårds- og bruksnummer, og 
avgrensningen heller ikke kartfestet. Merknad: Gjelder eiendommen ”Stene” 18/110 + 
tillegg til Stene (grunneier har målekart, men har ikke funnet alle merkesteiner). 

• Kjøresporet er ved flere steder utvidet til 2-3 spor, noe som er skjemmende i terrenget (se 
bilde 1).  

 
 
 
 
Parkeringsplasser i Ytre Gavesluft:  
Gruppen befarte ulike alternative lokaliseringer av offentlige parkeringsplasser i Ytre Gavesluft 
(se vedlagte kart, alt A, B og C). Alternativ C ligger på privat eiendom, men anses som lite 
aktuell for parkeringsplass i og med at eksisterende sti fra denne lokaliteten krysser fornminnene 
i området. Det bør ikke tilrettelegges for ferdsel over fornminnene, da disse er automatisk fredet 
etter kulturminneloven og kan bli ødelagt av stier osv. Alternativ A og B ligger på 
Finnmarkseiendommens grunn.  

 
 
 
 
Bilde 1: Kjørespor til Indre Gavesluft.  
 
Eksisterende sti fra gr/bruknr 18/9 til Sandbukta (Grønnes) 
Historielaget har foreslått merking av denne trasèen. Utfordringen er 
at stien ved starten krysser privat eiendom, slik at forholdet må 
avklares med de aktuelle eierne. Det kan også være behov for 
offentlig parkering i området, men det er vanskelig å få finne en 
egnet lokalitet i tilknytning til starten av løypa. Oppfølging: 
Kommunen kontakter grunneierene av gr/bruksnr 18/9 for nærmere 
avklaring av de ulike forholdene.  
 

 
Befaringen den 18.06.09. 
 
Til stede: Arne Josvald Sabbasen, Gisle Pettersen og Anne Fløgstad Smeland.  
 
De ulike områdene som ble befart er nærmere beskrevet nedenfor.  
 
Sti fra gr/bruksnr 16/207 (p-plass alt C) til Sandbukta (Grønnes):  
Som beskrevet ovenfor, krysser denne stien de automatiske fredete fornminnene i området. Det 
vil derfor være ønskelig å forsøke å tilrettelegge og kanalisere ferdselen utenfor dette området. 
Oppe på fjellet møtes denne stien og stien fra Ytre Gavesluft, og går videre ned til Sandbukta 
(Grønnes). Denne delen av stien kan det være aktuelt å merke, slik at man får en 
sammenhengende sti langs sjøen fra gr/bruksnr 18/9 ned til Sandbukta.  
 
Sandbukta: 
Det er en del slitasje i området på grunn av ferdselen til fots (se bilde 2). Vegetasjonen i området 
er sårbar, men det ble vurdert slik at det er vanskelig å styre ferdselen i området til bestemte 
traséer. I første omgang foreslås det å sette opp et informasjonsskilt med oppfordring til skånsom 
bruk og ferdsel. Unntaket er lokaliteten ved bilde 3, hvor det kan være aktuelt å legge ut stokker 
eller andre innretninger for å hindre ytterligere slitasje. Formålet bør være å få til en skånsom 
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tilrettelegging slik at områdets naturlige preg bevares. Å legge ut stokker flere steder anses med 
for å kunne bli skjemmende.  
 
Når det gjelder forsøpling, var det lite søppel som var lagt igjen. Dette til tross for at området er 
relativt mye brukt. Det foreslås derfor at det i første omgang ikke settes ut søppeldunker, men at 
det opplyses om at søppel skal fraktes med tilbake til nærmeste søppeldunk.  
 
Det er etablert en del bålplasser i området (se bilde 4), og det kan være aktuelt å avgrense 
bålbrenning til eksisterende bålplasser.  
 

Bilde 2: Slitasje ved Sandbukta.  
Bilde 3: Slitasje på lokalitet på vei ned til Sandbukta.  
Bilde 4: Bålplass 
 
 
Trasé fra Sandbukta- Grønnes- O toppen- Kaldbakknes:  
Traséen fra Sandbukta og videre mot O-toppen (se vedlagte kart) er stort sett synlig i terrenget. 
Det foreslås å merke denne traséen helt ned til p-plass (alternativ A). Forslaget innebærer at p-
plassen etableres ved alternativ A og at det settes opp info-tavler og søppeldunk ved alternativ A.  
Deler av stien ved Grønnes går gjennom privat eiendom. Oppfølging: Kommunen kontakter 
grunneieren ved Grønnes for å avklare angående merking av sti over eiendommen.  
 
Fra O-toppen og ned til Kaldbakknes er det imidlertid ikke en synlig sti hele veien. Dette 
alternativet foreslås derfor ikke merket i denne omgang.  
 
Kjøresporet fra krysset ved de tyske krigsruinene og til Indre Gavesluft 
Dette området ble ikke befart på nytt, men i forbindelse med befaringen ble det videreformidlet 
informasjon fra kommunen til grunneier/historielaget. Forutsatt at det ikke er søkt om 
omdisponering til fritidseiendom (for eiendom 18/110), har grunneieren en veirett fram til 
bolighuset. Dette gjelder også om huset i dag ikke er fast bebodd. Dette innebærer at grunneieren 
kan foreta ordinært vedlikehold av veien. Ved gravearbeider skal det sendes gravemelding til 
kommunen.  
 
 
Referent: Anne Fløgstad Smeland (Tana kommune). 



 
 

Vedlegg 4 

 

Befaring ved Kaldbakknes og Gavesluft, 06.10.2009. 

Til stede: Tor-Inge Hellander (Bygg- og anleggsavdelingen) og Anne Fløgstad Smeland 
(Utviklingsavdelingen).  
 
Formålet med befaringen: Vurdere mulige tiltak i forbindelse med parkeringsplassene ved 
friområdet ved Kaldbakknes, samt vurdere potensialet for tilrettelegging i det tidligere grustaket.  
 
Konklusjoner:  

• Området bærer preg av privatisering med bakgrunn i at det brukes til fast oppstilling av 
campingvogner. Parkeringsarealene bør omgjøres til rene parkeringsplasser, merket med 
p-skilt.  

• Camping og parkering på deler av privat eiendom 18/24 og Finnmarkseiendommens 
grunn 18/1 kan avstenges ved at atkomstveiene stenges. Det kan graves en grøft langs 
parkeringsarealet på kommunens eiendom 18/60 for å stenge atkomsten, samt at det 
tidligere parkeringsarealet på de private eiendommene tilsås og tilbakeføres til naturlig 
tilstand. Utviklingsavdelingen følger opp i forhold til de andre grunneierne og avklarer 
om de kan akseptere denne løsningen.  

• Det vil ikke kreve store investeringer å tilrettelegge arealet ved det tidligere grustaket for 
camping. Dette innebærer at grustaket avsluttes og at en enkel parkeringsplass anlegges 
for campingvognoppstilling. Saken følges opp videre i arbeidet med reguleringsplanen.  

• Lavvustenger, paller osv. som er utplassert ved friområdet fjernes før sommersesongen 
2010. Ansvar: Bygg- og anleggsavdelingen.  

• Det bør utarbeides en detaljplan for disponeringen av friområdet. Aktuelle 
problemstillinger:  

o De tre parkeringsplassene inne på friområdet bør avgrenses bedre, samt at man 
bør vurdere utvidelse av de to nederste p-plassene.  

o Snuplass for busser.  
o Plassering av skilt (skiltplan), toaletter og benker.  

Utarbeidelse av en detaljplan krever en nærmere oppmåling av eksisterende infrastruktur. 
Ansvar for oppmåling: Utviklingsavdelingen. Denne bør utføres snarest mulig, slik at 
arbeidet med reguleringsplanen ikke forsinkes.  

• Det er behov for vedlikehold av eksisterende toalett, benker og skilt inne på friområdet. 
Dette følges opp etter at reguleringsplanen er vedtatt. Ansvar: Bygg- og 
anleggsavdelingen 

• Det er behov for et større vedlikeholdsarbeid på veien fra Langnes og ned til 
Kaldbakknes.  

 
I forbindelse med befaringen ble det påvist at det er utført vedhogst inne på friområdet 
(kommunens eiendom 18/60).  
 
 
 


