
 
 
 

 

 
E-post: finnmark@fnf-nett.no   Adresse: Storgata 5, 9900 Kirkenes 

Tlf: 90 41 13 43 Org. nr.: 916589050 

Web: www.fnf-nett.no/finnmark    

                   

Til: Finnmárkokomišuvdna 

     Finnmarkskommisjonen   

 

Dato: 17.01.2020 

 

 

 

 

 
Felt 8 Kautokeino  
Forslag til interesserrepresentanter 

 

FNF Finnmark er glade for at kommisjonen vil oppnevne representanter for ulike interessegrupper 

for å følge kommisjonens arbeid. Vi mener dette arbeidet er svært viktig og vil gjerne bidra til å 

sikre et godt grunnlag for kommisjonens arbeid og rapport ved å foreslå en interesserepresentant 

for friluftslivet under arbeidet med felt 8 Kautokeino. Ref brev av 20.11.2018, deres ref 17/1189 - 1 

FNF Finnmark ønsker å foreslå Anton Leier Dahl som interesserepresentant for friluftslivet. 

Kriterier for å ivareta oppgaven som interesserepresentant: 
• Dahl er oppvokst, og bor i Guovdageaidnu, og kjenner kommunen godt. Han er oppvokst her og 

har alltid vært opptatt av jakt, fiske, friluftsliv og idrett. Han er godt kjent på Finnmarksvidda og i 

Kautokeino 

• Han har bred erfaring og kunnskap om bruken av utmark i kommunen gjennom aktiv utøvelse av 

jakt og fiske, og gjennom aktiv deltakelse i idretts og organisasjonsliv.  

Dahl har i mange år sittet i sentralstyret for Norges Jeger- og Fiskerforbund. Han har vært 

styremedlem i NJFF Finnmark i mange år, og sitter nå som nestleder i fylkeslaget.  

Han har også vært leder for Sámi- ja Meahcastansearvi (samisk jakt- og fangstforening). 

For tiden er han også styreleder i Finnmark friluftsråd. 

• Han har hatt rein og eget reinmerke og kjenner reindrifta også fra egen familie. 

Vi legger til grunn at Dahl har svært gode kunnskaper om bruken av utmark i det aktuelle feltet, og 

om interessegruppen han her foreslås oppnevnt som representant for. 

• Kandidaten har lærerutdanning og videreutdanning. Et år innen idrett, og ett år innen natur-, 

ressurs- og miljøforvaltning. 

• Han har sittet i kommunestyret i Kautokeino som representant fra Venstre i over 40 år, 

hovedsakelig i formannskapet. Han har også 4 år som varaordfører og 6 år som ordfører.  

Under hans periode som ordfører fikk Kautokeino kommune overført forvaltningsansvaret for 

alle fornybare ressurser som jakt, fiske, friluftsliv, kultivering, revegetering osv. Dette var et 

”frikommuneforsøk» som Anton fikk styre. 

Vi legger til grunn at Dahl gjennom sin utdanning, sitt arbeid og sin foreningsvirksomhet har gode 

lokalhistoriske kunnskaper og evne til å kommunisere og dele kunnskap. 

Når det gjelder kunnskaper i samisk oppgir han å ha to morsmål, norsk og samisk. 
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Konklusjon 
FNF betrakter Anton Leier Dahl som kunnskapsrik og dyktig og vi mener å ha sannsynliggjort at han 

tilfredsstiller alle de kriterier som er angitt fra Finnmarkskommisjonen svært godt, og vi foreslår og 

anbefaler ham som interesserepresentant for friluftslivet.  

Når det gjelder hans egnethet for oppgaven vil vi i tillegg vektlegge hans livslange engasjement i 

foreningsliv, politikk og samfunnsspørsmål både på lokalt, regionalt og nasjonalt plan.  

Vi vil også nevne hans store kontaktnett og sterke tilhørighet til kommunen og fylket. 

Dahl er forespurt og har sagt seg interessert i å følge opp arbeidet som forventes av 

interesserepresentanter for feltet. Vi har dessverre ikke funnet en kvinnelig representant som kan 

tenke seg å ivareta vervet som interesserepresentant. 

 

 

Kontakinformasjon – Anton Leier Dahl 
Namn:  Anton Leier Dahl 

Adresse: Sattomaras 

9520 Kautokeino 

Tlf:   979 57 510 

Mail-adresse:  anton-d@online.no 

 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Finnmark 

Per Erik Motrøen 

Fylkeskoordinator FNF Finnmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort om Forum for natur og friluftsliv i Finnmark 

• FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå 

• FNF har som formål å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i fylket 

• FNF skal hjelpe organisasjonene til å være synlige i det politiske landskapet, både regionalt og lokalt 

• FNF skal bygge kompetanse i organisasjonene  

• Arbeidet i fylket ledes av et styre, oppnevnt av tilsluttede organisasjoner og av koordinator, som bistår 

organisasjonene i deres natur- og friluftslivssaker 
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