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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Stig Ulvang 
Enhetsleder: Stig Ulvang, tlf. 78 97 74 93 

Dato: 02.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Danielsen, Nina 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Primærnæringsfondet 005/16 
 

15.09.2016 

 
BEHANDLING AV SØKNAD OM TILSKUDD FRA 
PRIMÆRNÆRINGSFONDET TIL NYETABLERING FISKERI 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM STØTTE FRA PRIMÆRNÆRINGSFONDET - PROSJEKT ALBEN 
KJØPEKONTRAKT 
PRISOVERSLAG TIL SØKNAD OM STØTTE FRA PRIMÆNÆRINGSFONDET 
PRISOVERSLAG FISKEREDSKAP 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016017992 PRISOVERSLAG TIL SØKNAD OM STØTTE FRA 
PRIMÆNÆRINGSFONDET 

2016015701 FORELØPIG SVAR PÅ DIN SØKNAD OM STØTTE FRA 
PRIMÆRNÆRINGSFONDET 

2016015406 SØKNAD OM STØTTE FRA PRIMÆRNÆRINGSFONDET - PROSJEKT 
ALBEN 

 
 
 
Kort sammendrag: 

Oddbjørn Olsen søker om tilskudd til kjøp av fiskebåt og fiskeutstyr. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Oddbjørn Olsen søker om tilskudd til kjøp av fiskebåt og fiskeutstyr. Søker er født i 1970 og 



skriver i søknaden at han tidligere har vært mannskap på fiskebåt. Han har nautisk 
utdannelse i form av Skipperskolen (2-årig fagskole). 

 

Han planlegger nå å etablere seg som fulltidsfisker, og er registrert på B-bladet i 
fiskermanntallet.  Han søker om tilskudd til kjøp av båt til 600 000,- og utsyr for 150 000,-. 
Han skriver i søknaden at tiltaket vil  bidra til økt sysselsetting ved fiskemottak i Bugøynes, 
samtidig som nåværende arbeidsgiver vil ha behov for en erstatter. 

 

Omsøkte fartøy er fra år 2000. Søker er gjennom foreløpig svarbrev bedt om å 
dokumentere eventuelle ombygger eller påkostninger, helst i form av en nyere 
tilstandsrapport (jfr retningslinjene). Søker ble samtidig bedt om å konkretisere 
utstyrsbehovet. 

 

Søker har ettersendt en utstyrsoversikt: 

3 stk juksemaskiner a 25 000,- 75 000 
12 stamper kveitva 1 400,- 16 800 
AIS 19 000 
Div tauverk 5 000 
20 stk krabbeteiner a 3 000 60 000 
Arbeidstøy 5 000 
Kroker mark 5 000 
Sum kostnader 185 800 

 

Rådmannens vurdering 

I næringskapitelet i kommuneplanen står det at kommunen skal stimulere til at de 

økonomiske virkemiddelordninger bidrar til å bevare og øke verdiskapningen i 

primærnæringene og videre at kommunen skal bidra til økt videreforedling og verdiskaping i 

primærnæringene.  

 

Rådmannen er svært positiv til at flere ønsker å fiske på de lokale ressursene, og flere 
fiskere som leverer til Bugøynes er også positivt for mottaket der og utviklinga av bygda. 

 

Det søkes på støtte til kjøp av fiskebåt. Det fremgår av søknaden at båten er fra år 2000. Her 
sier retningslinjene at det som hovedregel ikke skal gis støtte til kjøp av brukt fartøy som er 
eldre enn 10 år med mindre fartøyet har gjennomgått større ombygginger eller påkostninger 



på skrog og/eller fremdriftsmidler. For eldre fartøy har retningslinjene et krav om 
tilstandsrapport som ikke er eldre enn ett år. Rådmannen har i saksforberedelsene etterspurt 
slik dokumentasjon uten å få det. Rådmannen er ikke kjent med at det foreligger særlige 
forhold som skulle tilsi at hovedregelen bør fravikes, og innstiller på at det ikke gis tilskudd til 
kjøp av båt 

 

Det er også søkt om støtte til kjøp av utstyr. Her sier retningslinjene at ved nyetablering kan 
det gis støtte til fiskeredskap, påbudt sikkerhetsutstyr og sertifisering, og at støtte kan gis 
med inntil 25 % av kjøpesummen begrenset oppad til maksimalt kroner 50 000,-. 
Rådmannen innstiller på å gi tilskudd til kjøp av redskaper og utsyr med følgende godkjente 
kostnadsgrunnlag og finansieringsplan: 

 

Kostnader  
3 stk juksemaskiner 25 000 
12 stamper kveitva 1 400 
AIS 19 000 
Div tauverk 5 000 
20 stk krabbeteiner 3 000 
Arbeidstøy 5 000 
Kroker mark 5 000 
Sum kostnader 185 800 
Finansiering  
Primærnæringsfondet 25 % 46 450 
Egenkapital 139 350 
Sum finansiering 185 800 

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
Tiltaket bidrar til økt verdiskaping i fiskeriene samtidig som det vil understøtte satsinga på 
Bugøynes som levende fiskevær. 

 

Infrastruktur: 
Barn og ungdom: 
Folkehelse: 



Kompetansebygging: 
Økonomi: 
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternativt forslag til vedtak: 

Styret for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond avslår søknad fra Oddbjørn Olsen 
datert 08.07.2016 om tilskudd fra primærnæringsfondet. 

 

Fondsstyrets begrunnelse: Åpen  

 

Vedtaket er gjort i medhold av vedtekter, retningslinjer og saksbehandlingsrutiner for Sør-
Varanger kommunes primærnæringsfond. 

 
 
Forslag til innstilling: 
Styret for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond gir Oddbjørn Olsen tilsagn om inntil 
kroner 46 450,- i tilskudd til redskap og utsyr som beskrevet i brev av 01.09.2016. Tilskuddet 
kan maksimalt utgjøre 25 % av godkjente kostnader. Det er lagt vekt på at tiltaket er i tråd 
med kommuneplanens samfunnsdel og fondets vedtekter. Det er videre lagt vekt på at 
tiltaket kan bidra til å styrke fiskerisatsinga på Bugøynes. 

 

Styret for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond avslår søknad fra Oddbjørn Olsen 
om tilskudd til kjøp av båt som beskrevet i søknad av 08.07.2016. Det er lagt vekt på at et 
tilskudd vil være i strid med retningslinjene for tilskudd til havfiske, som sier at fartøy som 
hovedregel ikke skal være over 10 år. Vedtaket er gjort i medhold av vedtekter, retningslinjer 
og saksbehandlingsrutiner for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond. 

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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Prosjekt

Økonomi
Prosjektets økonomiske og sysselsettingsmessige effekter

Spesifisert kostnadsoverslag

Jordbruk 
Skogbruk 
Fiske 
Havbruk 
Reindrift 
Utmarksnæring 
Annet 

Prosjektet gjelder 

Tirdliger drevet med fiske. Nautisk utdannelse i Honningsvåg. 
Skipperskolen, 2 årig fagskole.

Kort beskrivels av prosjekteiers utdanning/erfaring 

Målet med prosjektet er å drive med fiske 100%. Innkjøp av fartøy.

Hva prosjektet gjelder - hva er målet med prosjektet, hvilke aktiviteter som skal gjennomføres og hva er tidsplan for prosjektet. Kan eventuelt beskrives i eget 
dokument som legges ved (på slutten av skjemaet). 

I dag
  

Når prosjektet er gjennomført
  

1
Antall årsverk i bedriften 

2 017
  

0
Brutto omsetting 

1 000 000
  

0
Nettoresultat 

550 000
  

Bidrar til økt sysselsetting ved fiskemottak i Bugøynes. Samtidig vil 
nåværende arbeidsgiver ha behov for min erstatter.

Andre positive virkninger av å gjennomføre prosjektet 

    

Aktivitet/Tiltak/post
  

Kostnader eks mva
  

Innkjøp av fartøy
  

600000
  

Bruk til fiske
  

150000
  

 
  

 
  

 
  

 
  

750000
Totalsum 
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Finansiering
Finansiseringsplan

Andre opplysninger og Vedlegg

Vedlegg

Samtykke

Kroner
  

450 000
Egne midler 

0
Eget arbeid 

0
Lån i offentlige institusjoner 

300 000
Lån i bank 

0
Andre tilskudd 

0
Tilskudd fra primærnæringsfondet 

0
Annet 

750 000
Totalsum 

0
Mottatt offentlig bedriftsstøtte siste 3 år (Statlige fond som Innovasjon Norge, Støtt fra Forskningsrådet, fylkeskommune, kommune osv) 

 
Eventuelt andre opplysninger 

Kjøpekontrakt fiskefartøy

Jeg samtykker 

Jeg gir mitt samtykke til at primærnæringsfondet kan kontrollere de gitte opplysninger og innhente ytterligere informasjon fra andre kilder om prosjektet og 
min person/mitt firma 
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Fra: Stig Ulvang 
Sendt: 1. september 2016 09:20 
Til: Postmottak 
Emne: 16/2255 Tilleggsopplysninger/prioverslag 
Vedlegg: Prisoverslag fiskeredskap.docx 
 
 
Fra: oddbjørn olsen [<mailto:oddebjorn@msn.com>]  
Sendt: 1. september 2016 08:32 

Til: Stig Ulvang 
Emne: RE: FORELØPIG SVAR PÅ DIN SØKNAD OM STØTTE FRA PRIMÆRNÆRINGSFONDET 

 

Hei! 
Har laget et prisoverslag på utstyr som er kjøpt inn i løpet av de 2 siste uker samt utstyr jeg 
trenger. Håper på positivt svar :-) 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Oddbjørn Olsen 
Soldatsvingen 10 
9900 Kirkenes 
Telefon: 40 05 19 51 
 

  



Prisoverslag fiskeredskap 

- 3 stk juksemaskiner a kr: 25.000,- 

- 12 stamper kveitva a kr: 1400,- 

- AIS kr: 19000,- 

- Div tauverk: 5000,- 

- 20 stk krabbeteiner a kr: 3000 

- Arbeidstøy kr:5000,- 

- Kroker mark: 5000,- 

 

Dette er et overslag på nødvendig utstyr/bruk. AIS og kveitva er allerede 

innkjøpt. 

 

Håper på positivt svar  
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Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Stig Ulvang 
Enhetsleder: Stig Ulvang, tlf. 78 97 74 93 

Dato: 02.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Mortensen, Knut R. 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Primærnæringsfondet 006/16 
 

15.09.2016 

 
BEHANDLING AV SØKNAD TIL PRIMÆRNÆRINGSFONDET OM 
TILSKUDD TIL REDSKAP OG UTSTYR  OG FORNYING OG 
EFFEKTIVISERING 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM TILSKUDD FRA PRIMÆRNÆRINGSFONDET - TILRETTELEGGING FOR 
LINEDRIFT 
Primærnæringsfondet 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016017640 SØKNAD OM TILSKUDD FRA PRIMÆRNÆRINGSFONDET - 
TILRETTELEGGING FOR LINEDRIFT 

 
 
 
Kort sammendrag: 
Randtind AS ved eneeier Erling Haugan søker om tilskudd til redskap/utsyr og fornyings og 
effektiviseringstiltak på fiskebåten Lilli for å legge til rette for linefiske. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Randtind AS ved eneeier Erling Haugan søker om tilskudd til redskap/utsyr og fornyings- og 
effektiviseringstiltak på fiskebåten Lilli for å legge til rette for linefiske. Søker skriver i søknad 
av 28. august: 

 



Bugøynes er i dag Sør-Varangers fiskevær, og det er i den senere tid startet prosjekter 
som går på å forbedre kvalitet og jevnere mottak av fisk i bygda. Norway Seafood har 
sagt opp sin avtale med Norway Shrimp AS, noe som gjør at fiskemottaket må selge 
fisken selv. Linefangst og sløying på land er det som hovedsatsingen går ut på. Dette 
fører til bedre betalt sik til fiskerne og en mulighet til å levere en kvalitetsfisk jevnt 
utover hele året.  

 

Satsingen vi i følge søker kunne utløse 1 ekstra arbeidsplass på sjøen og 1 på land. Rantind 
As omsatte i 2015 for knapt 1 million og hadde et resultat før skatt på 155 000,- kroner. 

 

Søkers kostnadsoverslag og finansieringsplan for ombygging og oppgradering av fiskebåten 
Lilli: 

Kostnader  
Linehaler/setter 65 000 
Tilpasninger og ombygging 60 000 
Sum kostnader 125 000 
Finansiering  
Egenkapital (60 %) 75 000 
Næringsfondet (40 %) 50 000 
Sum finansiering 125 000 

 

Søkers kostnadsoverslag for redskaper/utsyr: 

Kostnader  
Linehaler/setter 25 000 
Klaver, ihler, dregger etc 10 000 
30 stk ferdig oppsatte liner 60 000 
Sum kostnader 95 000 
Finansiering  
Egenkapital (75 %) 71 250 
Næringsfondet (25 %) 23 750 
Sum finansiering 95 000 

 

Søker er født i 1970 og er registrert på B-bladet i fiskermanntallet. 

 

Administrasjonens vurdering: 

I næringskapitelet i kommuneplanen står det at kommunen skal stimulere til at de 

økonomiske virkemiddelordninger bidrar til å bevare og øke verdiskapningen i 

primærnæringene og videre at kommunen skal bidra til økt videreforedling og verdiskaping i 



primærnæringene.  

 

Etter rådmannens vurdering vil tiltaket videre bidra til å bevare og styrke sysselsettinga 
innafor den marine verdiskapinga i kommunen samt styrke Bugøynes rolle som aktivt 
fiskevær, og tiltaket bør etter rådmannens vurdering også vurderes positivt i sammenheng 
med den støtten næringsfondet allerede har gitt til etablering av egnesenntral og sløye- og 
pakkelinje på Bugøynes (sakene 018/16 og 019/16).  

 

Søker anslår at tiltaket kan sysselsette en ekstra person på land og en i båten. Det vil være 
positivt for bygda, og sløying, pakking og lineegning er også aktiviteter som gjerne gir arbeid 
til kvinner og ungdom.   

 

Når det gjelder tilskudd til fornyings- og effektiviseringstiltak, sier retningslinjene at det kan 
gis tilskudd til fastmontert utsyr når dette gir økt fangstkapasitet eller annen økonomisk 
effektiviseringsgevinst. Det er forventet at linefanget fisk vil gi fiskerne bedre pris for 
fangsten. Ihht retningslinjene er nedre grense for krav til egenkapital for denne type tiltak 
kroner 30 000,-, og av overskytende beløp kan fondet gi støtte med inntil 50 % begrenset 
oppad til kroner 50 000,-. Godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan blir da: 

 

Kostnader  
Linehaler/setter 65 000 
Tilpasninger og ombygging 60 000 
Sum kostnader 125 000 
Finansiering  
Næringsfondet, 50% av 
95 000 (125 000- 30 000) 

47 500 

Egenkapital 77 500 
Sum finansiering 125 000 

 

Når det gjelder kjøp av redskap og utstyr, sier retningslinjene at det kan støttes med inntil 25 
% begrenset oppad til kroner 50 000,- ved nyetablering eller, som her, omlegging til annen 
driftsform. Godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan blir da:  

Kostnader  
Linehaler/setter 25 000 
Klaver, ihler, dregger etc 10 000 
30 stk ferdig oppsatte liner 60 000 
Sum kostnader 95 000 
Finansiering  
Egenkapital (75 %) 71 250 
Næringsfondet (25 %) 23 750 
Sum finansiering 95 000 



 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
Tiltaket kan bidra til bedre pris til fisker samtidig som det vil understøtte satsinga på 
Bugøynes som levende fiskevær. 

 

Infrastruktur: 
Barn og ungdom: 
Folkehelse: 
Kompetansebygging: 
Økonomi: 
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternativt forslag til vedtak: 

Styret for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond avslår søknad fra Rantind AS datert 
28.08.2016 om tilskudd til fra primærnæringsfondet til omlegging til linedrift. 

 

Fondsstyrets begrunnelse: Åpen  

 

Vedtaket er gjort i medhold av vedtekter, retningslinjer og saksbehandlingsrutiner for Sør-
Varanger kommunes primærnæringsfond. 

 
 
Forslag til innstilling: 
Styret for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond gir Rantind AS tilsagn om inntil 
kroner 47 500,- i tilskudd til fornyings og effektiviseringstiltak som beskrevet i søknad av 
28.08.2016. Tilskuddet kan maksimalt utgjøre 50 % av godkjente kostnader fratrukket kroner 
30 000,- (nedre grense for krav til egenkapital). 

 



Videre gir styret for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond gir Rantind AS tilsagn om 
inntil kroner 23 750,- i tilskudd til kjøp av redskap og utsyr som beskrevet i søknad av 
28.08.2016. Tilskuddet kan maksimalt utgjøre 25 % av godkjente kostnader. 

 

Det er lagt vekt på at tiltaket er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og fondets 
vedtekter. Det er videre lagt vekt på at tiltaket kan bidra til å styrke fiskerisatsinga på 
Bugøynes og øke tilbudet av arbeidsplasser ungdom.  

 

Vedtaket er gjort i medhold av vedtekter, retningslinjer og saksbehandlingsrutiner for Sør-
Varanger kommunes primærnæringsfond. 

 

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 









Fra: Erling Haugan <eh@rantind.no> 
Sendt: 28. august 2016 19:41 
Til: Postmottak 
Kopi: Stig Ulvang 
Emne: Primærnæringsfondet 
Vedlegg: 1608 SVK Søknad s.3.pdf; 1608 Søknad SVK s.2.pdf 
 
Hei! 
 
Søknad om omlegging til linedrift. 
 
Skulle det være spørsmål ta kontakt med undertegnede. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Erling Haugan 
 
Daglig leder 
 
Rantind AS 
Mobil: 90041459 
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Stig Ulvang 
Enhetsleder: Stig Ulvang, tlf. 78 97 74 93 

Dato: 06.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Jensen, Sissel 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Primærnæringsfondet 007/16 
 

15.09.2016 

 
BEHANDLING AV SØKNAD OM MIDLER TIL SKOGRYDDING LANGS 
RIKSVEGNETTET 2016 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM MIDLER TIL RYDDING AV SKOG LANGS RIKSVEGNETTET 2016 
 
 
Dokumenter i saken: 
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Kort sammendrag: 
Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen søker om midler til skogrydding langs 
riksvegnettet 2016. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen søker om midler til skogrydding langs 
riksvegnettet 2016. Søker skriver: 

 

Som kjent er det i løpet av de siste år ryddet skog langs riksvegnettet i flere kommuner i 
Finnmark. Dette ønskes også utført i 2016. Jeg søker herved om midler til nevnte tiltak i år. 
Skogryddingen vil være en kombinasjon med å skape utsikt over landskapet fra bilvinduet, 
oppdagelse av vilt/redusere viltpåkjørsler (forebygge dyrevelferd) og øke trafikksikkerheten for 



bilister/myke trafikanter. 

 

Tiltakene har vært finansiert som spleiselag. Vårt prinsipp med spleiselaget har vært at man må 
gi for å få! På bakgrunn av det blir det kun utført tiltak i de kommuner som bidrar med midler. 
Etter en eventuell tilrådning fra kommunene vil skogbrukssjefen ta kontakt med alle finansiører 
som bidrar, ut fra det vil det komme et forslag om fordeling til kommunene. De områdene som 
prioriteres å bli valgt ut er områder som trafikkeres ofte, der skogbredden er relativ kort mellom 
veg og "utsikt", kurvaturer og områder med høy vilttetthet. 

 

Hvilke områder som blir valgt ut vil være i tett samarbeid med kommunen. Resultatene fra 
tidligere år har vært entydige - flott landskap, langt færre viltpåkjørsler og bedre 

sikt for veifarende!  

 

I 2014 ble det lagt ut en 4 års rammeavtale på Doffin. Altafirmaet Arctic bio fikk tilslaget og skal 
utføre arbeidet fra 2014 til og med 2017 under forutsetning av positiv tilbakemelding fra 

finansiørene. 

 

Totalbudsjettet er på kroner 840 000,-, og det er søkt Sør-Varanger kommune om kroner 
30 000,-. De største bidragsyterne er Statens vegvesen, FeFo og Mattilsynet. De kommuner 
som er aktuelle i 2016 er Tana, Sør-Varanger, Karasjok, Porsanger, Alta, Lebesby, 
Kautokeino og Kvalsund. 

 

Det samme opplegget har vært kjørt over mange år, og frem til 2015 ble søknadene 
behandlet – og innvilget – administrativt. Valg av strekninger for tynning har vært gjort i 
samråd med kommunens drifts- og vedlikeholdsavdeling (FDV). De er også forespurt i år, 
men melder at de ikke er kjent med spesielle strekninger som bør prioriteres. 

 

For 2015 valgte kommunen som en engangshendelse å finansiere tiltaket med midler fra 
viltfondet, og i tilsagnsbrevet sto det blant annet: 

 

… Tilsvarende søknader er tidligere innvilga over primærnæringsfondet. Primærnæringsfondet 
opplever for tida stor etterspørsel etter midler, også fra skognæringa. Så lenge dette er 
situasjonen, vil det være vanskelig å prioritere tiltak utenfor primærmålgruppa. 

 

For 2015 innvilges inntil kroner 30 000,- i tilskudd fra kommunens viltfond. Strekninger der en 



kan oppnå størst effekt med hensyn til redusere viltpåkjørsler skal prioriteres …  

 

Rådmannens vurderinger 

Over flere år har det vært praksis at tilsvarende søknad har vært behandlet administrativt ihht 
vedtektene for primærnæringsfondet. Søknadene har blitt innvilget, i hovedsak ut fra en 
vurdering om at tiltaket bidro til aktivitet og oppdrag for skogbruket lokalt, og at det ellers var 
liten aktivitet i skogbruket og liten etterspørsel fra skogbruket etter primærnæringsfondets 
midler. 

 

I forbindelse med søknaden for 2015 ble oppdraget lagt ut på offentlig anbud, og et firma 
utenfor Sør-Varanger utfører nå arbeidet. Rådmannen mener det er riktig at offentlige 
anskaffelser av en slik størrelse konkurranseutsettes. Endringen får imidlertid konsekvenser 
for muligheten for å søke primærnæringsfondet, som har som formål å bidra til å bevare og 
øke verdiskapingen i primærnæringene i kommunen. 

 

Som ei midlertidig løsning for 2015 valgte derfor rådmannen å bruke midler fra kommunens 
viltfond, da tiltaket også bidrar til å redusere antall viltpåkjørsler. Tilførselen til viltfondet er 
imidlertid relativt beskjeden, og det er ikke mulig å basere seg på årlig finansiering herfra, 
noe også tiltakshaver ble informert om. 

 

Tiltaket er etter rådmannens vurdering godt, men rådmannen finner det vanskelig å finne 
aktuelle finansieringsløsninger. Rådmannen har også vurdert tiltaket i forhold til 
næringsfondet, da eventuelt som et reiselivstiltak. Som reiselivstiltak er det rådmannen 
vurdering at tiltaket er for dårlig forankra i næringa. 

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den 
kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende 
satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
Tiltaket kan bidra til å en bedre opplevelse for reisende langs riksvegene.  

Infrastruktur: 
Barn og ungdom: 



Folkehelse: 
Kompetansebygging: 
Økonomi: 
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

 
 
Forslag til innstilling: 
Styret for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond avslår søknad fra Skogbrukssjefen i 
Finnmark og Kvænangen om kroner 30 000,- til rydding av skog langs riksvegnettet i 2016. 

 

Fondsstyret har lagt vekt på at tiltaket i sin nåværende form ikke er i tråd med 
primærnæringsfondets formålsparagraf (§1). 

 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 23 nr. 4, jfr. delegasjonsvedtak av 
16.10.95, og vedtekter, retningslinjer og saksbehandlingsrutiner for Sør-Varanger kommunes 
primærnæringsfond.                                                                          

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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Som kjent er det i løpet av de siste år ryddet skog langs riksvegnettet i flere kommuner i

Finnmark. Dette ønskes også utført i 2016. Jeg søker herved om midler til nevnte tiltak i år.

Skogryddingen vil være en kombinasjon med å skape utsikt over landskapet fra bilvinduet,

oppdagelse av vilt/redusere viltpåkjørsler (forebygge dyrevelferd) og øke trafikksikkerheten for

bilister/myke trafikanter.

Tiltakene har vært finansiert som spleiselag.

Vårt prinsipp med spleiselaget har vært at man må gi for å få!

På bakgrunn av det blir det kun utført tiltak i de kommuner som bidrar med midler.

Etter en eventuell tilrådning fra kommunene vil skogbrukssjefen ta kontakt med alle finansiører

som bidrar, ut fra det vil det komme et forslag om fordeling til kommunene.

De områdene som prioriteres å bli valgt ut er områder som trafikkeres ofte, der skogbredden er

relativ kort mellom veg og "utsikt", kurvaturer og områder med høy vilttetthet.

Hvilke områder som blir valgt ut vil være i tett samarbeid med kommunen.

Resultatene fra tidligere år har vært entydige —flott landskap, langt færre viltpåkjørsler og bedre

sikt for veifarende!

I 2014 ble det lagt ut en 4 års rammeavtale på Doffin. Altafirmaet Arctic bio fikk tilslaget og skal

utføre arbeidet fra 2014 til og med 2017 under forutsetning av positiv tilbakemelding fra

finansiørene.

De kommuner som er aktuelle i 2016 er:

Tana, Sør-Varanger, Karasjok, Porsanger, Alta, Lebesby, Kautokeino og Kvalsund

Tiltakene vil i all hovedsak være på Finnmarkseiendommens grunn, de vil derfor forestå

utbetaling til skogentreprenørene (som i fjor og årene før). Ved tiltak på private eiendommer bør

det være en kontaktperson som kjenner områdene godt i den respektive kommune.
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All støtte mottas med takk, men jeg håper at dere kan bidra

med det som er satt opp.

Søknad/finansiører:

Skogmidler NMSK v/Skogbruksjefen 30000 budsjettert tilrådd

Fylkesmannens landbruksavdeling 50000

Statens vegvesen 300000

Mattilsynet 100000

Finnmarkseiendommen 150000

Tana kommune 30000

Sør-Varanger kommune 30000

Karasjok kommune 30000

Alta kommune 30000

Porsanger kommune 30000

Kautokeino kommune 30000

Lebesby kommune 15000

Kvalsund kommune 15000

Sum eks mva 840000

Fristfor tilbakemeldinger 15. mai 2016

Med hilsen

Tor Håvard Sund

skogbrukssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Kopi til:

Finnmarkseiendommen

Postuttak

9509 Alta
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TANA KOMMUNE
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9845 TANA

Sør-Varanger kommune
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Postboks 38
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Kort sammendrag: 
Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen kommune søker om kroner 100 000,- i ekstra 
midler til skogsvegopprustning i 2016. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen kommune søker om kroner 100 000,- i ekstra 
midler til skogsvegopprustning i Finnmark med hovedvekt på Sør-Varanger. 



Etter konkursen ved Sydvaranger gruve AS søkte skogbrukssjefen i Finnmark og 
Kvænangen kommune Fylkesmannen i Finnmark om ekstra midler til skogsvegopprustning 
og skogkulturtiltak (vedlagt). Søker skriver i søknaden: 

Det drives et aktivt skogbruk i Finnmark og Pasvik. Skogsbilvegnettet i Pasvik består av 14 
veger i all hovedsak veiklasse 3 og noe i vkl 5 + traktorveger i vkl 7 og 8. Tilsammen utgjør dette 
over 18 mil. Det er blitt utført litt utbedringer og førstehjelpsarbeid ut ifra de midlene som har 
vært til rådighet, men ennå gjenstår svært store investeringer for å få skogsbilvegene i en 
akseptabel tilstand. 

 

Det er ca 22 000 daa i hkI2 og ca 200 000 daa i hkI3 i Pasvik. Arealene har et stort behov for 
skogkultur. Vi ønsker å rette søkelyset mot ungskogpleie og nyplanting. Behovet for økt 
innsats/vedlikehold på skogsbilveger og skogkultur er stort. Økt fokus og aktivitet området på 
dette gjør skognæringen og samfunnet mer robust.  

 

Stor arbeidsledighet 

I tillegg til at det er et stort behov for økt skogkulturinnsats og utbedring av skogsbilvegnettet i 
Pasvikdalen er det også oppstått en prekær situasjon med mye arbeidsledighet etter at AS Syd-
Varanger ble meldt konkurs for kort tid siden. 

 

Vi er av den oppfatning at stimuleringstiltak i skogbruket kan bidra til å redusere 
arbeidsledigheten i Sør-Varanger, samtidig som at det gir en stor verdiskaping for skogbruket 
som vil komme hele samfunnet til gode i en senere fase. 

 

Vegråd 

I Pasvik har vi fylkets eneste vegråd. Vegrådet er sentralt ved å avgjøre bruken av virkemidler 
tilknyttet skogsbilvegnettet i Pasvik. Vegrådets § 1— Vegrådet har til formål å organisere og 
drive et rasjonelt vedlikehold av vegene. Finnmarkseiendommen har sekretærfunksjonen for 
veirådet. Vegrådet består av: 

 

· Finnmarkseiendommen (FeFo) 
· Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen 
· Garnisonen i Sør- Varanger (GSV) 
· Pasvikdalen JFF 
· Pasvikdalen næringsråd 
· Reinbeitedistrikt 5A/5C 
· Skogbrukssjefen i Finnmark 
· Sør- Varanger kommune, Plan- og bygningsavdelingen 

 

Fylkesmannen søkte så landbruksdirektoratet basert på den samme søknaden (også 
vedlagt). Landbruksdirektoratet har innvilget til sammen kroner 600 000,- basert på 



søknaden, FeFo har bevilget 500 000,-, ordinære skogsvegmidler utgjør 500 000,-, 
nasjonalparkstyret har bevilget 50 000,- mens Garnisonen i Sør-Varanger har bevilget 
70 000,-. Til sammen er det bevilget 1 720 000,- til tiltaket. 

Vegrådet for skogsbilvegene i Pasvik ble orienter tom ekstrabevilgningen i sitt møte 
19.05.2016. Av referatet fremkommer det følgende prioriteringer for 2016:  

· Det vil bli gjennomført nødvendig vedlikehold på de veier der det er absolutt nødvendig, dvs 
generelt vedlikehold.  

· Malbekkveien, Ellentjernveien og veien inn til Gjøkvann vil bli prioritert høyest ut fra 
grunneieres behov.  

· Øvre- Pasvik nasjonalparkstyre og GSV ønsker at Grensefossveien også i år får påført 
nødvendig toppdekke der det er nødvendig. Dette ble tilsluttet av medlemmene i Veirådet. 
Hensyn til budsjett må tas.  

· Befaring av de ulike veiene for å kartlegge behov vil bli gjennomført, deretter vil det bli 
hentet inn tilbud på et bredt grunnlag fra ulike entreprenører.  

· Det er allerede sendt ut tilbud om rydding av kantvegetasjon på deler av Gjøkvannsveien og 
deler av Malbekkveien. Dette er tildelt Pasvik laft AS og arbeidet starter i disse dager. 

· Hvis økonomien tillater det vil det bli igangsatt mer arbeid når man har en bedre oversikt 
over kostnader. Dette vil kunne skje når man får innhentet tilbud på de ulike tiltakene.  

  

Rådmannens vurderinger 

Skogsvegene er viktig for skogbruket, men også for reiseliv og friluftsliv. Rådmannen er kjent 
med at det er behov for opprustning av skogsvegnettet, og synes det er flott at 
skogbrukssjefen har klart å få til et såvidt stort løft! 

Rådmannen savner en konkretisering av tiltakene med tilhørende kostnadsgrunnlag og 
budsjett, men finner det betryggende at Vegrådet for skogsbilvegene i Pasvik skal være med 
å prioritere bruken av midlene, og at det skal gjennomføres befaring og innhentes tilbud på 
arbeidene. 

Etter rådmannens vurdering er tiltaket innafor primærnæringsfondets formålsparagraf, som 
sier at fondet skal bidra til å bevare og øke verdiskapinga innafor primærnæringene i 
kommunen.  

 

Når det gjelder vedtektenes § 5, som sier at fondet bare kan nyttes til samfinansiering med 
andre offentlige tilskudd når samlet støtte ikke overstiger 80 %, er det rådmannens vurdering 
at FeFos bidrag til finansieringa ikke er å anse som offentlig støtte. FeFo er en grunneier og 
ikke et offentlig forvaltningsorgan, og står i samme forhold til offentlige myndigheter som 
andre grunneiere. FeFo er videre selvfinansierende, og mottar heller ikke offentlig støtte. 
Rådmannen legger samme resonnement til grunn når det gjelder bestemmelsen i fondets 
retningslinjer,  som sier at private grunneiere kan gis støtte til skogsbilveg, men at 
primærnæringsfondet ikke kan gi direkte støtte til offentlige skogeiere. 

   

Primærnæringsfondet skal støtte tiltak innafor jordbruk, skogbruk, fiskeri og reindrift. Fondet 
opplever for tida økt etterspørsel etter tilskudd fra private enkeltaktører som ønsker å starte 
eller utvide forretningsvirksomhet basert på skogressurser lokalt. Det er søkt om kroner 



100 000,- fra kommunen. Tilgangen på midler er begrenset til totalt vel 500 000 pr år totalt, 
og rådmannen velger derfor å innstille på kroner 50 000,- i tilskudd. 

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 

Tiltaket vil legge til rette for økt verdiskaping basert på lokale skogressurser. 

 
Infrastruktur: 

Tiltaket vil bidra til mer vedlikehold og bedre standard på skogsvegnettet i kommunen 

 
Barn og ungdom: 
Folkehelse: 
Kompetansebygging: 
Økonomi: 
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternativt forslag til vedtak: 

 
 
Forslag til innstilling: 
Styret for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond gir Skogbrukssjefen i Finnmark 
Kvænangen kommune kroner 50 000,- i tilskudd til opprusting av skogsbilveger i Pasvik som 
beskrevet i søknad av 16.12.2015. Det er ei forutsetning at bruken av midlene skjer i samråd 
med Veirådet for skogsbilvegene i Pasvik. 

 

Fondsstyret har lagt vekt på at tiltaket er i tråd med fondets formålsparagraf, samtidig som 
det også kommer andre brukergrupper til gode. 

 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 23 nr. 4, jfr. delegasjonsvedtak av 



16.10.95, og vedtekter, retningslinjer og saksbehandlingsrutiner for Sør-Varanger kommunes 
primærnæringsfond.  

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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SØKNAD OM EKSTRASKOGSVEGMIDLEROG NMSK MIDLER TIL FINNMARK - FORTRINNSVIS
SØR-VARANGER KOMMUNE

Med bakgrunn i et stort skogsbilvegnett og store arealer som trenger ungskogpleie og
skogplanting i Pasvikdalen i Sør-Varanger vil vi med dette søke om:

Ekstra skogsvegmidler på kr 2 500 000.- til utbedring/opprustingav skogsvegnettet
i Pasvik

Ekstra NMSK midler på kr 700 000.- til økt skogkultur

Det drives et aktivt skogbruk i Finnmark og Pasvik. Skogsbilvegnettet i Pasvik består av 14

veger i all hovedsak veiklasse 3 og noe i vkl 5 + traktorveger i vkl 7 og 8. Tilsammen utgjør

dette over 18 mil. Det er blitt utført litt utbedringer og førstehjelpsarbeid ut ifra de midlene

som har vært til rådighet, men ennå gjenstår svært store investeringer for å få

skogsbilvegene i en akseptabel tilstand.

Det er ca 22 000 daa i hkI2 og ca 200 000 daa i hkI3 i Pasvik. Arealene har et stort behov for

skogkultur. Vi ønsker å rette søkelyset mot ungskogpleie og nyplanting.

Behovet for økt innsats/vedlikehold på skogsbilveger og skogkultur er stort.

Økt fokus og aktivitet området på dette gjør skognæringen og samfunnet mer robust.

Stor arbeidsledi het
I tillegg til at det er et stort behov for økt skogkulturinnsats og utbedring av

skogsbilvegnettet i Pasvikdalen er det også oppstått en prekær situasjon med mye

arbeidsledighet etter at AS Syd-Varanger ble meldt konkurs for kort tid siden.

Vi er av den oppfatning at stimuleringstiltak i skogbruket kan bidra til å redusere

arbeidsledigheten i Sør-Varanger, samtidig som at det gir en stor verdiskaping for skogbruket

som vil komme hele samfunnet til gode i en senere fase.



Vegråd

I Pasvik har vi fylkets eneste vegråd. Vegrådet er sentralt ved å avgjøre bruken av virkemidler

tilknyttet skogsbilvegnettet i Pasvik. Vegrådets § 1—Vegrådet har til formål å organisere og

drive et rasjonelt vedlikehold av vegene.

Finnmarkseiendommen har sekretærfunksjonen for veirådet.

Vegrådet består av:

Finnmarkseiendommen (FeFo)

Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen

Garnisonen i Sør- Varanger (GSV)

Pasvikdalen JFF

Pasvikdalen næringsråd

Reinbeitedistrikt 5A/5C

Skogbrukssjefen i Finnmark

Sør- Varanger kommune, Plan- og bygningsavdelingen

Ved eventuell økt sko sve midler vil øl ende bidra:

Sør-Varanger kommune v/primærnæringsfondet (med forbehold om positivt politisk vedtak)

GSV- Vi vil antyde kr 100 000.- (med forbehold og kanskje mer)

FeFo: egenandel mellom 20 —40 % av totalkostnad.

Skogsvegmidler v/Skogbrukssjefen: mellom 50 —70% av totalkostnad

Vegrådet vil avgjøre hvilke veger som prioriteres.

Det er et vilkår om at alle må bidra for å få, alternativet er at eventuelle tilrådde midler

tilbakebetales.

Ved eventuell økt tilskudd til sko kultur vil øl ende bidra:

FeFo 30%

NMSK midler v/Skogbrukssjefen 70%

FeFo vil sammen med skogmyndighetene avgjøre hvor tiltakene utføres

Håper på positivt tilbakemelding som bidrag til redusert arbeidsledighet

Med hilsen

Tor Håvard Sund

skogbrukssjef

Kopi til:

Sør-Varanger kommune, Plan- og utvikling, Boks 406 9915 KIRKENES

Finnmarkseiendommen, Postboks 133, 9811 VADSØ
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Saksbehandler/direkte telefon: Helge Molvig - 78 95 05 82

Søknad om ekstra midler til skogsvegopprusting og skogkultur i
Finnmark 2016

Vi viser til vår rapportering på forbruk av skogtilskudd 2015 og forventet behov for 2016,
sendt herfra 30.11.2015.

Fylkesmannen har nå fått en henvendelse fra Finnmarkseiendommen og kommunal
skogbrukssjef i Finnmark, med anmodning om å bidra med ekstra midler til skogtiltak i 2016,
med særlig fokus på tiltak i Sør-Varanger kommune.

Bakgrunnen for dette er at Sør-Varanger er den viktigste skogkommunen i fylket med aktivt
skogbruk og med behov for oppgradering av skogsvegnettet. I tillegg har kommunen kommet
i en vanskelig situasjon ved at hjørnesteinsbedriften AS Sydvaranger gikk konkurs i høst.
Dette har medført over 400 arbeidsledige og stort fokus lokalt for å skaffe arbeid til de som er
rammet.

Finnmarkseiendommen har ca 400 000 daa produktiv skog i kommunen og ønsker å øke
aktiviteten særlig på skogsvegvedlikehold og opprusting, men også tiltak som planting og
ungskogpleie. I tillegg vil det også satses videre på førstegangstynning som har pågått de
siste 8 årene.

Fylkesmannen i Finnmark ber derfor Landbruksdirektoratet om å ta høyde for planene om
økt aktivitet i Sør-Varanger, når statstilskudd til skogbrukstiltak fordeles til Finnmark for 2016.
I tillegg til det vi allerede har innmeldt som behov i Finnmark neste år, vil vi med bakgrunn i
de planene som kommunen har presentert (se vedlegg), be om følgende tildeling av
NMSK/LUF-midler til en tiltakspakke i Sør-Varanger kommune:

Ekstra skogsvegmidler på kr 2 500 000.- til utbedring/opprusting av skogsvegnettet i
Pasvik

Ekstra skogkulturmidler på kr 700 000.- til økt planting, avstandsregulering og tynning

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 05 78 fmfipostmottak@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ
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Midlene vil bli benyttet i tett samarbeid med Finnmarkseiendommen og kommunen.
Finnmarkseiendommen vil bidra med en betydelig egenandel i prosjektene. I tillegg vil
kommunen og Forsvaret også bidra på vegsida.

Med dette vil det bli gjort et svært viktig arbeid med skogsvegnettet i kommunen, det blir
investert i skogkultur og det vil skape aktivitet i en kommune som sliter med høy
arbeidsledighet.

Vi ber om at vår referanse oppgis ved henvendelse til oss.

Med hilsen

Torhild Gjølme Helge Molvig
Landbruksdirektør fylkesskogmester

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Kopi: Skogbrukssjefen i Finnmark, Postboks 1403, 9506 Alta
Sør-Varanger kommune, Postboks 406, 9915 Kirkenes )(
Finnmarkseiendommen, Postboks 133, 9811 Vadsø

Vedlegg: Søknad om ekstra NMSK og skogsveimidler for 2016
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