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Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 7. november 2017 på Levajok 

fjellstue.  

 

Møtetid: kl. 09.00 – 16.05 

  

Møteledere:  

Steinar Pedersen ved sak 56-59/2017 

Reidar Varsi fra sak 60/2017. 

 

Møtende TF medlemmer:  

Steinar Pedersen, Benn Larsen, Máret Guhttor, Rune Aslaksen, Edvard Nordsletta, John 

Nystad, Asbjørn Guttorm, Reidar Varsi og Kjell H. Sæther.  

Benn Larsen ble innvilget permisjon fra kl. 13.10 

Forfall fra Jan Egil Høgden.  

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Hans-Erik Varsi og rådgiver Narve Stubbråten Johansen. 

 

Saksliste: 

Sak 56/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 57/2017: Godkjenning av protokoll fra TF møte 20. september 2017  

Sak 58/2017: Valg av 2 protokollunderskrivere 

Sak 59/2017: Konstituering med valg av leder og nestleder 

Sak 60/2017: Tildeling av prokura 

Sak 61/2017: Tildeling av signatur 

Sak 62/2017: Forvaltningsplan for Tanavassdraget 

Sak 63/2017: Joddu - samarbeidsarena for laks (2017-2018) 

Sak 64/2017: Forhåndsvarsel – behandling av laksebrev på Gnr. 37, Bnr. 88 i Tana kommune 

Sak 65/2017: Forhåndsvarsel – behandling av laksebrev på Gnr. 37, Bnr. 21 i Tana kommune 

Sak 66/2017: Forhåndsvarsel – behandling av laksebrev på Gnr. 21, Bnr. 58 i Karasjok     

kommune 

Sak 67/2017: Forhåndsvarsel – behandling av laksebrev på Gnr. 7, Bnr. 16 i Karasjok 

kommune 

Sak 68/2017: Forhåndsvarsel – behandling av laksebrev på Gnr. 5, Bnr. 9 i Karasjok 

kommune 

Sak 69/2017: Forhåndsvarsel – behandling av laksebrev på Gnr. 5, Bnr. 5 i Karasjok 

kommune 

Sak 70/2017: Forhåndsvarsel – behandling av laksebrev på Gnr. 17, Bnr. 75 i Tana kommune 

Sak 71/2017: Foreløpig regnskap pr. 31. oktober 

Sak 72/2017: Orienteringssaker 

Sak 73/2017: Neste TF møte 
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Behandling: 

Sak 56/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 

 

Sak 57/2017: Godkjenning av protokoll fra TF møte 20. september 2017  

 

Protokoll fra TF møte 20. november 2017 enstemmig godkjent. 

 

Sak 58/2017: Valg av 2 protokollunderskrivere 

 

John Nystad og Reidar Varsi valgt til å underskrive protokollen. 

 

Sak 59/2017: Konstituering med valg av leder og nestleder, jf. forskrift § 6 sjette ledd 

 

Forslag til leder i TF for perioden november 2017 – november 2019: 

 

Representantene for garnfiskere Edvard Nordsletta, Benn Larsen, Reidar Varsi, Rune 

Aslaksen og Asbjørn Guttorm foreslås Reidar Varsi som leder. 

 

Steinar Pedersen foreslås som nestleder. På grunn av arbeidsmengde på annet hold, er ikke 

Pedersen kandidat. 

 

Vedtak: 

Reidar Varsi enstemmig valgt som leder for november 2017 til høsten 2019.  

 

Forslag til nestleder i TF for perioden november 2017 – november 2019: 

 

Máret Guhttor foreslår John Nystad som nestleder. 

 

John Nystad enstemmig valgt som nestelder for perioden november 2017 til høsten 2019.  

 

 

Sak 60/2017: Tildeling av prokura 

 

Leders innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning gir Hans-Erik Varsi fullmakt til å opptre på vegne av TF i alt 

som hører til driften med avtaler og utbetalinger til drift, administrasjon og prosjekter. 

 

Rune Aslaksen foreslår at direktør Hans-Erik Varsi tildeles stillingsprokura som direktør. 
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Steinar Pedersen foreslår at spørsmålet om prokura behandles i forbindelser med arbeidene 

med vedtektene for TF. 

Rune Aslaksen forslag vedtatt med 7 stemmer mot 2 stemmer. Steinar Pedersen og Kjell H. 

Sæther stemte for Pedersens forslag. 

Vedtak: 

Direktør Hans-Erik Varsi tildeles stillingsprokura som direktør. 

 

Sak 61/2017: Tildeling av signatur 

 

Leders innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) gir TF leder og direktør i felleskap fullmakt til å opptre 

og underskrive på vegne av TF i forretningsforhold. 

 

Rune Aslaksen foreslår at signatur tildeles Reidar Varsi og John Nystad i felleskap. 

 

Leders innstilling vedtas med seks mot tre stemmer for Rune Aslaksen forslag.  Benn Larsen, 

Asbjørn Guttorm og Rune Aslaksen stemte imot. 

 

Vedtak: 

TF gir TF leder Reidar Varsi og direktør Hans-Erik Varsi i felleskap fullmakt til å opptre og 

underskrive på vegne av TF i forretningsforhold. 

 

 

Sak 62/2017: Forvaltningsplan for Tanavassdraget 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning foreslår at det utarbeides forprosjektplan til utarbeidelse 

av felles norsk/finsk forvaltningsplan for Tanavassdraget. Forprosjektplanen bør beskrive 

hjemmel, statusbeskrivelse, planinnhold, tidsplan og finansiering.  

Tanavassdragets fiskeforvaltning ber om avklaring av roller mellom utøvende forvaltning og 

myndighetenes oppgaver, ved utarbeidelse av plandokumenter for Tanavassdraget. 

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning foreslår 4 medlemmer til norsk/finsk saksgruppe for 

utarbeidelse av forvaltningsplan for Tanavassdraget.  

 

TF oppfordrer fiskefelleskapene på finsk side å oppnevne 4 medlemmer til saksgruppa.  

 

Forslag om videre prosess i arbeidet med forvaltningsplan med forslag til medlemmer til 

felles saksgruppe sendes til Klima – og miljødepartementet.  
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Steinar Pedersen orienterte fra møtet 3. oktober i Tromsø, mellom departementene i Norge 

og Finland, medlemmene i overvåkingsgruppa, Miljødirektoratet og TF. Pedersen orienterte 

om utkast til mandat for permanent arbeidsgruppe for forvaltning av laksebestandene i 

Tanavassdraget. Basert på avtale av 30. september 2016 mellom Norge og Finland om fisket 

i Tanavassdraget 

   

Arbeidsgruppa for forvaltning av laksebestandene i Tanavassdraget etableres permanent og 

skal stå for forvaltningen av laksen og laksefisket i vassdraget. Gruppa skal arbeide i tråd 

med formålet i artikkel 1 i avtalen.   

 

Arbeidsgruppa oppnevnes av partene og vil bestå av representanter fra 

forvaltningsmyndighetene (to fra hvert land) og fiskerettshaverne (to fra hvert land). 

Ledervervet går på omgang mellom statenes og rettighetshavernes representanter. 

Medlemmer av de to ekspertgruppene (OFG og gruppa for tradisjonell kunnskap, TKG) 

møter i forvaltningsgruppa etter behov. Den kan også søke bistand fra andre relevante 

eksperter. 

 

Steinar Pedersen foreslår at det opprettes en permanent bestemmende organ for 

forvaltning av Tanavassdraget, med opprettelse av egen arbeidsgruppe for tradisjonell 

kunnskap. 

 

1) Arbeidsgruppen for forvaltning av laksebestandene i Tanavassdraget skal være et 

permanent forvaltningsorgan med bestemmende myndighet også i forhold til 

artikkel 6 og 7 i overenskomsten. 

 

2) Opprettelse av en egen arbeidsgruppe for tradisjonell kunnskap (TKG) 

Det etableres en egen arbeidsgruppe for tradisjonell kunnskap (TKG) med to 

representanter for fiskerettshaverne fra hvert land. Denne gruppen skal ha samme 

status som forsknings- og overvåkingsgruppen, og gi råd til forvaltningsgruppen om 

inkludering av tradisjonell kunnskap i forvaltningen, samt peke på sosiale, kulturelle 

og økonomiske konsekvenser av reguleringer i laksefisket. Det utarbeides 

retningslinjer for arbeidet i gruppen.   

Vedtak: 

Steinar Pedersens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Sak 63/2017: Joddu - samarbeidsarena for laks (2017-2018) 

 

Joddu - samarbeidsarena for laks (2017-2018) presentert av prosjektleder Anne Smeland 

Tana kommune. 
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Sak 64/2017: Forhåndsvarsel – behandling av laksebrev på Gnr. 37, Bnr. 88 i Tana 

kommune 

Vedtak: 

Forhåndsvarsel om behandling av laksebrev sendes til eier for bemerkninger og 

saksopplysninger. Etter dette behandles saken ved TF møte i desember 2017. 

 

Sak 65/2017: Forhåndsvarsel – behandling av laksebrev på Gnr. 37, Bnr. 21 i Tana 

kommune 

Vedtak: 

Forhåndsvarsel om behandling av laksebrev sendes til eier for bemerkninger og 

saksopplysninger. Etter dette behandles saken ved TF møte i desember 2017. 

 

Sak 66/2017: Forhåndsvarsel – behandling av laksebrev på Gnr. 21, Bnr. 58 i Karasjok 

kommune 

Vedtak: 

Forhåndsvarsel om behandling av laksebrev sendes til eier for bemerkninger og 

saksopplysninger. Etter dette behandles saken ved TF møte i desember 2017. 

 

Sak 67/2017: Forhåndsvarsel – behandling av laksebrev på Gnr. 7, Bnr. 16 i Karasjok 

kommune 

Vedtak: 

Forhåndsvarsel om behandling av laksebrev sendes til eier for bemerkninger og 

saksopplysninger. Etter dette behandles saken ved TF møte i desember 2017. 

 

Sak 68/2017: Forhåndsvarsel – behandling av laksebrev på Gnr. 5, Bnr. 9 i Karasjok 

kommune 

Vedtak: 

Forhåndsvarsel om behandling av laksebrev sendes til eier for bemerkninger og 

saksopplysninger. Etter dette behandles saken ved TF møte i desember 2017. 

 

Sak 69/2017: Forhåndsvarsel – behandling av laksebrev på Gnr. 5, Bnr. 5 i Karasjok 

kommune 

Vedtak: 



Side 6 av 6 
 

Forhåndsvarsel om behandling av laksebrev sendes til eier for bemerkninger og 

saksopplysninger. Etter dette behandles saken ved TF møte i desember 2017. 

 

Sak 70/2017: Forhåndsvarsel – behandling av laksebrev på Gnr. 17, Bnr. 75 i Tana 

kommune 

Vedtak: 

Forhåndsvarsel om behandling av laksebrev sendes til eier for bemerkninger og 

saksopplysninger. Etter dette behandles saken ved TF møte i desember 2017. 

 

Sak 71/2017: Foreløpig regnskap pr. 31. oktober 

 

Vedtak: 

Foreløpig regnskap pr. 31. oktober tas til etterretning. 

 

Sak 72/2017: Orienteringssaker 

 

1. Oppsynsrapport 2017 for Tanavassdraget 

2. Referat fra møte mellom TF, KLD og Miljødirektoratet om oppfølging av Tanaavtalen 

Kirkenes, 19. september 2017 

3. Seminar om vandringshindre for fisk, Rovaniemi den 22. november 2017, Interreg 

prosjektet «Felles miljøforvaltning langs Tanaelva» 

4. Fagseminar om laks-, sjøørret- og sjørøyeforvaltning i Finnmark 25. – 26. november 

2017 i Karasjok 

5. Møte med fiskekortselgere i Utsjok 3. november 

6. Justering av fiskeregler til 2018. Foreløpig innspill sendes til Klima- og 

miljødepartementet innen 14. november. Saken behandles ved TF møtet 8.-9. 

desember. 

 

 

Sak 73/2017 Neste TF møte 

 

Neste møte holdes 8.-9. desember. Møtested fastsettes etter tilbud. 

 

Møtet hevet kl. 16.05 

 

___________________________                  __________________________ 

John Nystad                                                       Reidar Varsi 

 

Referent: Hans-Erik Varsi 


