Møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 8.-9. desember 2017 på Kalastajan majatalo
Karigasniemi. Møtestart kl. 10.30 finsk tid.
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Sak 77/2017: Fiskekortpriser 2018
Saksfremstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning har fra oppstarten i 2011 økt fiskekortprisene i nedre norsk
del og i sideelvene.
o I perioden er prisene økt fra kr. 200 til kr. 350 – 450 for fiske fra strand.
o I de to siste sesongene er nedgangen på solgte døgnkort på 26 %.
o Det virker som om metningspunktet for døgnkortpris i norsk del av
vassdraget og i sideelvene er overskredet.
Grenselvdel:
I grenseelvdelen har ikke TF hatt mandat til å endre på kortprisene, før til årets fiskesesong.
o I år økte TF døgnkortprisene for strand fra kr. 200 til kr. 500 pr. døgn.
Tidligere ektefellekort ble ikke videreført.
o I år økte TF døgnkortprisene for fiske fra båt fra kr. 320 til kr. 800 pr. døgn.
Tidligere ektefellekort ble ikke videreført.
Av en kvote på 11 000 døgnkort, ble 5153 døgnkort solgt i grenseelvdelen.
o Av kvoten strandfiskekort ble kun 1/3-del solgt. Lang fredningstid pr. døgn og
fredningstiden i døgnet antas å ha påvirket salget. I tillegg spiller manglende
tilgjengelighet i øvre deler av vassdraget inn.
o 59,8 % av båtfiskekortkvoten ble solgt.
Døgnkortpriser 2017 for fiske fra båt
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Ved fiske fra båt kan det fiskes med 3 stenger om gangen. De rosa kolonnene viser
døgnkortprisene på norsk side i grenseelvdelen. De blå kolonnene viser døgnkortpriser på
finsk side. Prisene er omregnet til €uro, da det finske sportsfiskemarkedet utgjør
hoveddelen av kundegrunnlaget. Prisen på båtfiskekort på finsk side varierte fra 50-80 €uro,
med et gjennomsnitt på 59,63 €uro.
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Døgnkortpriser 2017 for fiske fra strand i riksgrensestrekningen

De rosa kolonnene viser døgnkortprisene på norsk side i grenseelvdelen. De blå kolonnene
viser døgnkortpriser på finsk side. Prisene er omregnet til €uro, da det finske
sportsfiskemarkedet utgjør hoveddelen av kundegrunnlaget.
På finsk side varierte prisene fra 35-60 €uro, med et gjennomsnitt på 50,72 €uro.

Fiskekortsalg 2017, grenseelvdel
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I området Storfossen –ble 54,5 % (961 døgn) av strandfiskekvoten solgt, mens det sonen fra
Borsejohka til Ráidenjárga ble kun 15 % (331 døgn) av kvoten solgt.

Salget av båtdøgnkort var bedre. I området Lákšjohka – Laksnes ble 69,3 % (1381 døgn)
solgt, mens det i området fra Borsejohka til Anárjohka ble 41 % (503 døgn) solgt.

Salget i nedre norsk del og i sideelvene

I nedre norsk del og i sideelvene ble det i år solgt 1673 døgnkort.
o Nedgang på 26 % siden 2015.
o Forskjellige fisketider med ulike fredningstider i uka og ulik sesonglengde i
sideelvene har vært uheldig. Det er grunn til å anta at forskjellig
tilgjengelighet har påvirket til mindre salg.
o Unormalt høy vannstand i hele fiskesesongen (dette gjaldt for alle elver i
Finnmark).
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I sideelvene ble det i år solgt 794 døgn, mens det i nedre norske deler ble solgt 891 døgn. I
sideelvene Iešjohka, Kárášjohka nedenfor Skáidegeahčči, Geaimmejohka, Goššjohka,
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Báišjohka, Váljohka, Leavvajohka og Buolbmátjohka ble det solgt mellom 1 – 55 døgn. I
Máskejohka ble det solgt 282 døgn, eller 58 % av salget i 2015.

Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning justerer døgnkortprisene i grenseelvdelen og i nedre norsk
del av vassdraget. Det foreslås at opptil 13 % av døgnkortkvoten i grenseelvdelen avsettes til
rekrutteringskvote med lavere døgnkortpris enn hovedkortet, for å forbedre fremtidig
rekruttering og fremtidig inntjening av fiskekortsalget. Kortet fra rekrutteringskvoten vil ikke
medføre til flere stenger ved fiske fra båt.
I nedre norsk del foreslås det at opptil 13 % av døgnkortkvoten avsettes til
rekrutteringskvote med lavere døgnkortpris enn hovedkortet, for å forbedre fremtidig
rekruttering og fremtidig inntjening av fiskekortsalget. Kortet fra rekrutteringskvoten vil ikke
medføre til flere stenger ved fiske fra båt.
Det foreslås at barn under 16 år inntas i kortkvotegrunnlaget både i grenseelvdelen og i
nedre norsk del med sideelvene. For gruppen avsettes det en kvote på opptil 500 døgnkort i
grenseelvdelen og opptil 40 døgnkort i nedre norsk del.
Sesongkortprisene fra 2016 foreslås videreført.
Foreslåtte døgnkorpriser er gjennomsnittspriser. Hvis TF følger prisdifferensiering i
fiskesesongen som to av fiskefelleskapene praktiserte i år, kan det bety lavere kortpriser i en
del av sesongen og høyere kortpriser i en tre ukers periode på sommeren.
Område
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Grenseelvstrekningen
Døgnkort fiske fra båt

700

Ektefellekort i båt

200

Døgnkort fiskekort fra strand

400

Ektefellekort fra strand

200

Fiskekort barn under 16 år

100
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Pris kr.

Døgnkort land nedre norsk del, Máskejohka, Kárášjohka og Iešjohka

450

Døgnkort land i andre sideelver

350

Døgnkort båt 3 stenger i nedre norsk del, Kárášjohka og Iešjohka

700

Ektefellekort fra strand og båt
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Vedtak:
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Sak 78/2017: Justering av fiskeregler for 2018
Saksfremstilling:
Etter avtale om fisket i Tanavassdraget mellom Norge og Finland, trådte nye fiskeregler i
kraft 11. mai 2017. Fiskereglene gjelder i fem år fra avtalens ikrafttredelse, jf. art. 5.
Artikkel 6 gir partene adgang til å avtale endringer i fiskereglene i innskrenkende eller
utvidende retning dersom dette er nødvendig for å sikre den ønskede utviklingen eller
dersom fiskebestandenes tilstand tilsier det. Bestemmelsen lister opp aktuelle tiltak og
fastslår at disse kan begrenses til å gjelde for en del av avtaleområdet, for angitte
fiskesesonger eller for den enkelte fiskemetode. Slike endringer skal være tidsbegrenset, og
kan ikke gjelde for mer enn tre fiskesesonger om gangen.
Finland har kommet med noen foreløpige innspill til mindre justeringer av fiskereglene
(vedlagt). Det kan komme flere innspill frem til fristen for evalueringen fra
forvaltningsgruppa over nyttår. Det bes om Tanavassdragets fiskeforvaltnings vurdering av
innkomne innspill.
For 2017-sesongen ble det i grenseelvforskriften gjort unntak for maskevidde i ledegarn og
fangstrapportering for lokale. For fangstrapportering vil Miljødepartementet ta kontakt med
TF for å foreslå et møte til drøfting av spørsmålet, men kom gjerne med innspill her også.

Foreløpige innspill til justeringer av fiskereglene fra Tanavassdragets fiskeforvaltning
1. § 3 Fiskeravgift, (jf. Artikkel 8 Fiskeravgift)
Plikten til å betale fiskeravgift ved fiske på grenseelvstrekningen følger lovgivningen i det
landet fiskekort etter artikkel 8 blir løst i.
TFs foreløpige forslag:
Forskriftens ordlyd virker å være klart jf. § 3, «Norsk fiskeravgift skal være løst før det kan
kjøpes norsk fiskekort». Dette er en videreføring fra fiskeforskrift 1989 jf. § 2 fiskekort siste
ledd.
Hvis ordlyden i artikkel 8 fiskeavgift er uklart, kan artikkel 8 suppleres med følgende; … ved
kjøp fra landets fiskekortkvote, gjelder landets fiskeavgift.
2. § 2 Fiskekort, jf. § 4 antall og fordeling av fiskekort for tilreisende fiskere
I år har TF videreført gratis fiskekort for barn under 16 år i hele vassdraget.
Finland påpeker at fiskekort til barn og unge under 16 må omfattes av kvoten på 11000 kort.
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KLD har i kommentar skrevet at TF må endre praksis, da det ikke er noe i avtalen eller
lakseloven som fritar barn/unge fra krav om fiskekort i anadrome laksevassdrag. Kortene
kan fortsatt være gratis om ønskelig, men må altså trekkes fra kvoten på 11000 kort.
Forslag:
TF viderefører praksisen med egne døgnfiskekort til barn under 16 år, og vurderer dette som
rekrutteringstiltak med tidsriktig profil både i grenseelvdelen og i norsk del av vassdraget.
Det avsettes egen kvote for aldersgruppen, og prises til 25 % av stranddøgnkortpris.
3. § 4 Antall og fordeling av fiskekort for tilreisende fisker i soner
I de nye fiskereglene er grenseelvområdet inndelt i 4 båtfiskesoner og 5 strandfiskesoner.
Inndelingen i forskjellige fiskesoner.
Finland mener at det bør være mulig å diskutere reduksjon i antall soner eller øke daglig
fisketid, og viser til at daglig fisketid på nedre norske del er lengre enn på
grenseelvstrekningen.
Forslag:
TF vurderer reduksjon i antall fiskesoner og øke daglig fisketid for strandfiskere. Forslag om
inndeling i fiskesoner og om daglig fredningstid for fiske fra strand i grenseelvdelen var et
finsk forslag. Det er vanskelig å vurdere fiskebesparende effekt av fredningstid hvert
fiskedøgn. Fredning 7 timer hvert døgn om ettermiddag/kveld vurderes også å påvirke
salget negativt.
Finland nevner også at det ønskes bedre løsninger for distribusjon av fiskekort. Og at høring
av fiskekortpriser i det andre land må gis tilstrekkelig tid.
Forslag:
Etter foreløpige tilbakemeldinger fra salgsleddet er dette et større problem på finsk side,
enn på norsk side. Når fiskekortsalgte åpner i vinter, kan salget organiseres slik at først
åpner salget av båtkort, dagen etter åpner salget av strandfiskekort, så båtdøgnkort osv. TF
ser det som positivt at det gis høringstid av fiskekortpriser i det andre landet. Høringsfrist
kan 4 – 6 uker kan foreslås.
4. § 8 Båtfiske og strandfiske for tilreisende fiskere
Finland påpeker at Fiskereglene § 9 om antall stenger ved båtfiskekort ikke er i samsvar med
grenseelvforskriften § 9, som kun sier "i båt".
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KLD skriver at den norske forskriften må justeres, så det er samsvar, ellers er også lokales
sesongkortfiske fra båt omfattet.
Forslag:
TF forstår at grenseelvforskriften med ordlyden «det kan fiskes med inntil tre stenger eller
handsnører samtidig i en båt» er riktig, og gjelder både for tilreisende og lokale fiskere. Det
ansees som viktig at volumbegrensningen ved bruk av utstyr samtidig, også gjelder for
lokale stangfiskere.
5. § 37 Dispensasjon for tiltak som har vern eller utvikling av fiskestammer som
formål
Finland ønsker åpning i § 38 for unntak for fiskekonkurranser, slik de har arrangert årlig
under tidligere avtale.
Klima – og miljødepartementet kan i enkelttilfeller dispensere fra bestemmelser i
fiskereglene når formålet er vitenskapelige undersøkelse, praktiske forsøke eller
fiskekulturtiltak, jf. første setning i § 37.
Forslag:
Vurderes i forhold til linjen avtalepartene kommer frem til, ved kvoteberegningen av
døgnfiskekort for barn under 16 år i grenseelvdelen. KLD har i kommentar til fiskekort for
barn under 16 år, skrevet at TF må endre praksis, da det ikke er noe i avtalen eller
lakseloven som fritar barn/unge fra krav om fiskekort i anadrome laksevassdrag. Det ansees
at «frikort ved deltagelse i fiskekonkurranser» ikke kan vurderes i forhold til § 37. Hvis dette
skal vurderes, må det skje i forhold § 4 Antall og fordeling av fiskekort for tilreisende fiskere.
Hvis partene mener at fiskekortene ved deltagelse i fiskekonkurranser kan være gratis, må
deltagende fiskekort trekkes fra kvoten av fiskeområdets båtdøgnkortkvote. Hvis det skal gis
ut gratis døgnfiskekort, forutsetter det at det i fiskeområdet er ledige døgnkort å ta av.
6. Foreløpige andre innspill, jf. § 4 Antall og fordeling av fiskekort for tilreisende
fiskere, billige døgnfiskekort til finske hytteeiere
TF vil ta opp finske hytteeieres fiske med båt på norsk side av grenselinjen, både når det
gjelder fiskesesong, pris og kvoten. Tilsvarende kortkvote har vi ikke på norsk side, med
utvidete rettigheter på finsk side av grenseelvlinjen. TF har konsekvent vært imot en
utvidelse av rettighetene og fangstpotensialet til de fiskekortene som forbeholdes eiere av
fritidsbolig på finsk side av vassdraget. Regelverket som er utarbeidet, danner grunnlaget for
fellesforvaltning av grensedelen av vassdraget, og ulike krav/regler på hver sin side av
vassdraget fremstår klart som en forskjellsbehandling under fellesforvaltningen.
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TF vil be om hjemmelsgrunnlaget for innføringen av en ny fiskerettsgruppe som får utøve
fisket på norsk side av grenselinjen i Tanaelva.
7. § 11 Forbudsområder stangfiske 4. ledd og § 26
Forslag:
Fiske fra båt og fra strand nærmere enn 50 meter oppstrøms og 100 meter nedstrøms fra
nærmeste lakseførende sideelvsmunning, unntakene strykes.
8. § 21 Stengsel, andre ledd:
På tverrstengsel (doaresbuođđu) videreføres den gamle ordningen med 58 mm maskevidde
og tråd nr. 8. På čuollu (ledegarn) og vuojahat innføres samme garntype som på
tverrstengsel. Etter tidligere forskrift kunne det brukes tynnere tråd enn tråd nr. 8
(210/24). på čuollu og vuojahat. Dersom det innføres minimum tråd nr. 8 og 58 mm
maskevidde i alle ledegarninnretninger på stengsel, vil man unngå at det fanges fisk på
stengsel utenom selve jodduen.
9. § 26 Forbudsområder for garnfiske
Bestemmelsen fastsetter områder ved samløp av hovedelv og sideelv hvor det ikke er tillatt
å fiske med garnredskap. Ved sideelv hvor laks går opp, må det i hovedelv på sideelvas side
av djupålen ikke brukes settegarn, drivgarn eller stengsel nedstrøms fra sideelva nærmere
enn 200 meter fra samløpet av sideelv og hovedelv. Bestemmelsen er en videreføring fra
1989 forskrift.
10. § 29 Fangstoppgave
Forslag til fangstrapportering for lokale fiskere
Rapporteringen for rettighetshaverne bør fortsatt være fangstdagbok etter endt sesong som
i dag, men med mulighet for ukentlig rapportering for dem som ønsker det. TF vil øke
innsatsen for at fangstdagboken skal bli et enda bedre virkemiddel i overvåkingen av
laksebestandene i vassdraget.
Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning velger et saksutvalg på 4 medlemmer som bearbeider
justeringer av fiskereglene til neste år.
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Sak 79/2017: Møteplan 2018
Direktørens innstilling:

Møte

Uke/dato

Sted

TF

13. - 14. februar

Tana

TF

17. mars Fellesmøte (regelsett)

Tana

TF

17.-18. april

Karasjok

TF

29. mai

Utsjok

TF

21. august

Nord-Varanger

Laksemøte

3. oktober Laksemøte

Karasjok

Laksemøte

4. oktober Laksemøte

Tana

TF

23. oktober

Utsjok

TF

7.-8. desember

Sør-Varanger

Det foreslås at TF holder i alt seks møter, hvorav tre av møtene planlegges til to-dagers
møter, og tre av møtene planlegges som dagsmøter. I tillegg er det planlagt fellesmøte i
mars og to åpne laksemøter i oktober måned, hvor utkast til strategiplan fremlegges.
Kurs:
Det foreslås at TF holder kurs om «forvaltningsplan for Tanavassdraget». Bakgrunnen for
forslaget er at det i avtalen mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget hjemler
innføringen av en forvaltningsplan for laksebestandene i Tanavassdraget, jf.
overenskomstens artikkel 4.
TF har foreslått at det opprettes et 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) 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.
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Hva er en forvaltningsplan i denne sammenhengen:
Planen skal behandle bestandene enkeltvis. Planen skal inneholde en kunnskapsvurdering,
en statusvurdering, og en kategorisering hvor hver enkelt bestand enten havner i
gjenoppbyggingskategori eller «bærekraftig» kategori. Dersom den enkelte bestand havner i
førstnevnte kategori skal planen definere en gjenoppbyggingsplan og det skal være
formulert hva slags kriterier som gjelder for vassdraget i gjenoppbyggingsperioden og hvor
lang tid vi forventer at gjenoppbyggingen skal vare. Det skal være en tydelig vurdering av
hva slags tiltak som er implementert for å fylle beskatnings-reduksjonen som kreves av
gjenoppbyggingsplanen og hva slags fleksible tiltak som eventuelt skal implementeres
dersom det viser seg at bestanden ikke følger gjenoppbyggingsbanen sin. Dette skal gjøres
for å få et tydelig og forutsigbart forvaltningsløp med beslutninger som kan tas ved behov.
Oppsettet av forvaltningsplanen er hentet direkte fra NASCOs veileder (guidlines).
Det er viktig å få kartlagt rollene i forvaltningen av Tanavassdraget, med
oppgavefordelingen i forvaltningen på norsk side, mellom lokal forvaltning og
myndighetene, jf. § 25 a. Driftsplanlegging i lakse – og innlandsfiskeloven.
Det foreslås at TF inviterer to foredragsholdere, fra offentlige myndigheter (KLD) om
opprettelsen av TF som forvaltningsorgan, og om rollene, statens rolle og TFs rolle i
lakseforvaltningen av Tanavassdraget.
Videre bestiller TF et juridisk foredrag som belyser TFs oppgaver, ansvarslinjer med
forskjellene til andre forvaltninger i Finnmark. Følgende temaer foreslås belyst, og
opplistingen er ikke uttømmende:
-

Om etableringen, TF er opprettet som et lokalt fiskeforvaltningsorgan
Lakseforvaltningen i Norge
o Statens oppgaver og ansvar
o TFs oppgaver, og rolle i lakseforvaltningen i Tanavassdraget
o Grensegangen mellom statens ansvar og TFs ansvar i forvaltningen av
Tanavassdraget

Handlingsplan 2018
Periode
TF
Område
1. kvt. Dir.
Økonomi/ regnskap og rapporter
1. kvt. TF møte februar Fiskeforskrifter med fangstrapportering,
fangst statistikk og fangstregister. Kurs
«Roller i forvaltningen av Tanavassdraget»
1. kvt. Saksgruppe

Kostnader
Inkl.
Inkl.

Forvaltningsplan for Tanavassdraget,
oppstart
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1. kvt. Dir.
1. kvt. Fellesmøte
2018
2. kvt. TF møte april
2. kvt. Dir.
Dir.
TF møte mai
Saksgruppe
Dir.

3. kvt. TF møte august
Dir.
Dir.
4. kvt. TF

Dir.
Saksgruppe

TF møte okt.
TF møte
desember

Elveoppsyn 2018
Gjennomgang drift hittil i perioden og
regelsettsaken
Årsrapport, årsregnskap og feltprosjekter
2018
Elveoppsyn 2018
Fiskekortsalg 2018, avtaler
Laksebrevsaker og oppstart av
feltprosjekter
Befaring Torneåelva

Inkl.
Inkl.

Elveoppsyn i fiskesesongen. Ukentlige
arbeidsmøter i Tana og Karasjok fra
sesongstart frem til sesongslutt.

Inkl.

Gjennomgang av drift hittil i år. Besøk av
en naboelv. Saker til laksemøter.
Feltprosjekter videreføres, befaring av
eiendommer med fiskerett.
Oppfølging og avslutning av
fiskekortsalget 2018
Åpne laksemøter i Karasjok og Tana.
Diskusjon av planarbeide i
Tanavassdraget. Orientering om driften.
Utarbeidelse av feltrapporter 2018, med
ressursbruk og gjennomføring.
Evaluering av fiskekortsalget 2018 og
vurdering av mulige justeringer til 2019.
Drøfte mulige endringer av fiskeforskrifter
til 2019.
Gjennomgang drift hittil i år, drøfting av
driftsrammer til neste år.
Driftsrammer og budsjett 2019

Inkl.

Inkl.
Inkl.
Inkl.
Inkl.
Inkl.

Inkl.
Inkl.
Inkl.

Inkl.
Inkl.

Inkl.
Inkl.
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Sak 80/2017: Godtgjørelser for TF medlemmer
Saksfremstilling:
Ved TF møte i desember 2015, vedtok TF honorarer – og godtgjørelsessatser for 2016. Ved
møtet i desember i fjor ble ½- dags møtegodtgjørelser endret. Godtgjørelser for TF
medlemmer, behandles i tråd med 11 s. 10 i TFs reglement
I år har TF bl.a. kjøpt fri fire TF medlemmer, dekt tapt arbeide til arbeidsgiver, og samtidig
utbetalt møtegodtgjørelser til møtende medlem.

Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning endrer satsene for honorarer og godtgjørelsene, til
betaling av faste honorarer pr. måned til alle medlemmer. Møtegodtgjørelser beregnes inn i
honorar satsene for hvert medlem. Hvis ikke et medlem møter på innkalte TF møter,
utbetales månedshonoraret til stedfortreder.
TF godtgjørelser

2017

2018

Leder honorar pr. år
Nestleder honorar pr. år
Andre medlemmer honorar
Møtegodtgjørelse heldag
Møtegodtgjørelse halvdag

118 750
36 250
15 000
2 400
1 500

140 000
70 000
50 000
-
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Sak 81/2017: Budsjettramme 2018
Årsbudsjett TF 2018
Årsbudsjett

2017

[F.regn 31.10]

2018

5 717 000

4 518 450

5 589 000

845 000

1 363 408

887 000

6 562 000

5 881 858

6 476 000

Lønnskostnader

-3 202 700

-2 841 399

-3 258 600

Driftskostander med avskrivninger

-2 299 000

-1 542 141

-1 975 000

-963 000

-907 422

-1 231 201

-6 464 700

-5 290 962

-6 464 800

Salg av fiskekort
Salg i Finland
Prosjekttilskudd
Driftsinntekter
Driftskostnader:

Sum andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Budsjettert driftsresultat

97 300

Netto finansposter

21 000

Budsjettert resultat før disposisjon

11 200

118 300

Forutsetninger:
1) Det forutsettes at 75 % av fiskekortkvoten i grenseelvdelen selges.
2) Det foreslås justering av døgnkortprisene.
3) Salgsvolumet av døgnkort i norsk del av vassdraget er beregnet etter gjennomsnitt for de
tre siste årene.
4) Salgsvolumet for sesongkort etter gjennomsnittlig salg for de to siste årene.
5) Salg av tjenester i fiskeoppsynet videreføres.
6) Feltprosjekter foreslås videreført, mulig med utsett av skjellprosjekt hvis interesse.
7) Andre feltprosjekter kan økes, TFs bidrag blir arbeidstid etter prosjektomfanget.
8) Samlete lønnskostnader foreslås økt med 3 %.
9) TF medlemmenes godtgjørelser endres til faste honorarer pr. medlem.
10) Avskrivninger er beregnet på 2017 nivå.
11) Leie dataslagsprogram etter avtale
12) Avtaler med utsalgssteder om utstedelser av fiskekort justeres og videreføres.
13) Kjøp av juridiske tjenester foreslås redusert med kr. 130 000,14) Kjøp andre tjenester økes med kr. 70 000,15) Annonser økes med kr. 50 000,-
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Prosjekter 2018
Oppgangsovervåking
I sesongen 2018 er det planlagt en betydelig økning i innsatsen i overvåkingen av lakseoppgangen.
Dette er en jobb som i Tanavassdraget gjennomføres med statlige midler.
Sannsynligvis kommer fou-gruppa til å anbefale følgende:
• Overvåking av lakseoppgangen i Tana ved Polmakholmen (sonar)
• To faste sonarstasjoner i Anárjohka og Kárášjohka (Ássebákti)
• Et rullerende opplegg for oppgangsovervåking i Máskejohka, Vetsijoki, Váljohka og
Goššjohka
• Videotellingene av oppgangen til Utsjoki og Lákšjohka (oppfølging av langtidsserie).
• Drivtelling av sideelvene Akujohka og øvre Polmakelv
• Skjellprøvetaking med årlig genetisk testing.
• Ungfiskregistrering med faste lokaliteter (langtidsserie)
Det gjenstår å se om finansieringen kan dekke hele opplegget.
Skjellprøveprosjektet
En viktig oppgave for TF er å følge opp skjellprøveprosjektet. Det er nødvendig å få inn flere prøver
enn de to siste sesongene. For å lykkes med det må noen flere skjellprøvetakere inviteres inn i
prosjektet. Under Tromsømøtet om forskning og overvåking i oktober ble det luftet en mulighet for
at enkelte fiskere ble fritatt fra den innkortede sesongen for å kunne levere skjellprøvedata. Denne
ordningen er så langt ikke tatt høyde for. Administrasjonen foreslår å gå tilbake til ordningen før
2011 der en fiskeforening stor for selve driften av prosjektet. Ordningen ble forsøkt også i 2014-15.
Jobben lyses ut mot en sum på 60 000,- til foreningen. Dette forutsetter at foreningen oppretter et
saksutvalg (skjellprøveutvalg) som planlegger og gjennomfører prosjektet. En fra administrasjonen i
TF deltar som sekretær i utvalget, og skriver sluttrapport.
Diett sjøørret
For å samle inn informasjon om dietten til sjøørreten oppe i Tanavassdraget, har TF de siste to årene
bedt skjellprøvesamlerne om å ta vare på magesekkene fra sjøørret. Prosjektet har nærmest blitt
kjørt som en del av skjellprøveprosjektet, men er finansiert av TF sine egne midler. Det er her
foreslått at prosjektet driftes på samme måte neste år.
Sjøørretrapport
Prosjektet er en videreføring av fjorårets prosjekt, og går ut på å samle all kunnskap om sjøørreten i
vassdraget i en rapport. I 2017 er det jobbet noe med å samle lokal kunnskap om sjøørretbestanden.
Følgende informasjon er tiltenkt å være en del av rapporten:
• Sammendrag av rapporten fra Eero Niemelä som baserer seg først og fremst på fangstdata
og skjellprøvedata
• Sammendrag av informasjon fra radiomerkeprosjektet 2011-13
• Sammendrag av forskning på stabile isotoper hos ørreten; altså hvor stor andel av
bestanden er anadrom og hvor stor del er stasjonær.
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•

Sammendrag av lokal kunnskap om sjøørreten i Tana fra intervjuer.

Det må settes av arbeidstid på nyåret for å fullføre rapporten på nyåret.
Turistfiskerapport
TF har tidligere fått midler fra Kjell Moens minnefond for å oversette en finsk rapport om utviklingen
av turistfisket i vassdraget. Den finske rapporten er skrevet og oversatt, men det gjenstår en del
etterarbeid med språket. Rapporten skal også inneholde et kapittel om utviklingen på norsk side.
Dette gjenstår. Det settes av noe arbeidstid for å gjøre rapporten klar til publisering.
Rapport flergangsgytere
Samlerapporten om flergangsgytende laks i Tanavassdraget er et samarbeid med Eero Niemelä.
Prosjektet er fullfinansiert fra Miljødirektoratet. Hoveddelen av jobben gjennomføres av Niemelä og
hans samarbeidspartner. Vi er lovet å få rapporten før jul. Rapporten er på engelsk, og den skal
oversettes til norsk av TF. Det må settes av arbeidstid for å fullføre oversettelsen.
Interregprosjektet
Interregprosjektet pågår frem til våren 2019. TF deltar i to delprosjekter her. Del 1 går på
opprettelse av en database hvor all kunnskap om ungfisktetthet og habitat vil være tilgjengelig for
de som jobber i vassdraget. I praksis vil jobben gå ut på å jakte data fra norsk side. Den tekniske
kompetansen for oppsettet av databasen/kartløsningen sitter på finsk side.
I del 2 skal TF gjennomføre undersøkelser av en rekke kulverter i småbekker på norsk side, i første
rekke kulverter som tidligere er utbedret. Undersøkelsen innebærer ungfiskregistrering ved el-fiske.
TF har forpliktet seg til å bruke inntil 2 månedsverk på prosjektet i 2018, hvorav halvparten dekkes
av TF selv.
Gytefisktelling
Det er gjennomført drivtellinger/gytefisktellinger i en rekke mindre sideelver til Tanaelva i TF regi
siden 2012. Tellingene har gitt økt kunnskap om størrelse på gytebestander og fordeling av gytefisk i
sideelvene. Før gytingen i 2017 ble det gjennomført drivtelling av to sideelver; Báišjohka og
Sommerelva. Tellingen i Báišjohka i 2016-17 var finansiert av prosjektmidler fra fiskefondet, og
formålet var blant annet å utrede om det var mulig å overvåke bestanden med en enkel årlig telling.
Konklusjonen har vært at man med en dags jobb sannsynligvis teller en betydelig del av bestanden,
og at dett er en strekning man kan følge opp med årlig telling. Det legges opp til oppfølging av
tellingen i Báišjohka, Sommerelva, og 1-2 mindre elver i øvre del, heriblant Noidatjohka.
Oppgangsovervåking med time-laps kamera
I 2017 fikk man en tilleggsfinansiering fra Miljødirektoratet for å forsøke en oppgangstelling ved
hjelp av et time-laps kamera i Báišjohka. Oppgangstellingen ble ikke gjennomført som planlagt, men
det ble kjørt en utstyrstest i første halvdel av august. Forutsatt at utstyret blir plassert på riktig
lokalitet, vil man oppnå en tilfredsstillende kontroll på oppgangen.
Det legges opp til å gjennomføre en telling av lakseoppgangen over laksetrappa i Lákšjohka neste
sesong. Utbyttet fra en slik telling vil være bedre kunnskap om fordeling av laks i Lákšjohka og mer
kunnskap om vandringstidspunk. Det må investeres i et nettbrett, og arbeidstid for å sette opp og
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følge opp kameraet. Det planlegges at oppsynet kan gå gjennom en betydelig del av materialet.
Erfaring fra andre elver er at det tar minimum 1 time for å gå gjennom et døgn med bildemateriale.
Det legges opp til å gå gjennom materialet fra 15. juni til 31 august. Dette tilsvarer om lag 80 timer
med gjennomgang av bildematerialet.
Uttak mink
TF har i flere sammenhenger signalisert et ønske om å prioritere arbeidet med uttak av ulike
laksepredatorer, og vurderinger av effekten av predasjon kan ha på laksebestanden. Vårbestanden
av mink i Lákšjohka ble kartlagt i 2016, og den ble beskrevet som mettet. Hundeekvipasjen
signaliserte en voksen mink ved hver annen km. Senere erfaring fra fellefangst på vinterstid har vist
at det er en del oter til stede i Lákšjohka, noe som kan ha ført til en overestimert minkbestand. I
2016-17 er det forsøkt å ta ut mink med feller i Lákšjohka, men dette har så langt ikke vært effektivt.
Kun én er fanget sommeren 2017. Det planlegges å videreføre fellefangsten i regi av oppsynet i
fiskesesongen.
Det er satt av 1,5 mill. kr på statsbudsjettet til oppfølgingen av tematikken i 2017:
«Til utgreiing av betydninga av predatorer for laksebestandene i Tanavassdraget i samsvar med uttaler frå
energi- og miljøkomiteen i Innst 228 S (2016–2017) og forsking og kunnskapsinnhenting om bestandsutviklinga
i Tanavassdraget (inklusiv tradisjonell kunnskap), er det til saman lagt inn 1,5 mill. kroner»

Det er mulig at en del av denne summen kan brukes til uttak av mink. På TF-budsjettet er det kun
tatt med oppfølging av fellefangst i Lákšjohka.

Prosjekt
1) Skjellprøveprosjekt

Budsjettert
utgift

Beregnet
eget arb.

Tilskudd

Kommentarer

120 000

40 000

80 000

2) Diett sjøørret

25 000

35 000

-

3) Sjøørretprosjekt

[90000]

[40000]

4) Rapport om utvikling av turistfiske

40 000

40 000

5) Rapport flergangsgytere

[40000]

[40000]

6) Interreg – prosjektet

132 000

66 000

66 000

7) Drivtelling

40 000

20 000

-

8) Oppgangsovervåking

60 000

50 000

-

9) Uttak mink

40 000

40 000

-

191 000
648 000

291 000

191 000
337 000

10) Andre predatorprosjekter
Samlet

Årlig tilskudd fra
direktoratet

[90 000] Fra tidligere avsatte midler
Eget arbeid, fullføring
rapport
- Fra tidligere avsatte midler
Flerårig prosjekt, etter
avtale
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Sak 82/2017: Oppnevning av medlemmer til arbeidsgrupper
1) To medlemmer til saksgruppe «Forvaltningsplan for Tanavassdraget»

2) To medlemmer til arbeidsgruppe for tradisjonell kunnskap (TKG)
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Sak 83/2017: Behandling av laksebrev på Gnr. 37, Bnr. 88 i Tana kommune
Fiskeberettigede er gitt tilsvarsfrist til 4. desember 2017, jf. Forvaltningslovens §§28-29.
Saken legges frem ved møtet.

Sak 84/2017: Behandling av laksebrev på Gnr. 37, Bnr. 21 i Tana kommune
Fiskeberettigede er gitt tilsvarsfrist til 4. desember 2017, jf. Forvaltningslovens §§28-29.
Saken legges frem ved møtet.

Sak 85/2017: Behandling av laksebrev på Gnr. 21, Bnr. 58 i Karasjok kommune
Fiskeberettigede er gitt tilsvarsfrist til 4. desember 2017, jf. Forvaltningslovens §§28-29.
Saken legges frem ved møtet.

Sak 86/2017: Behandling av laksebrev på Gnr. 7, Bnr. 16 i Karasjok kommune
Fiskeberettigede er gitt tilsvarsfrist til 4. desember 2017, jf. Forvaltningslovens §§28-29.
Saken legges frem ved møtet.

Sak 87/2017: Behandling av laksebrev på Gnr. 5, Bnr. 9 i Karasjok kommune
Fiskeberettigede er gitt tilsvarsfrist til 4. desember 2017, jf. Forvaltningslovens §§28-29.
Saken legges frem ved møtet.

Sak 88/2017: Behandling av laksebrev på Gnr. 5, Bnr. 5 i Karasjok kommune]
Fiskeberettigede er gitt tilsvarsfrist til 4. desember 2017, jf. Forvaltningslovens §§28-29.
Saken legges frem ved møtet.
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Sak 89/2017: Forvaltningsplan for Tanavassdraget, oppstart
Saksfremstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning har foreslått at det opprettes et permanent bestemmende
organ for forvaltning av Tanavassdraget, med opprettelse av egen arbeidsgruppe for
tradisjonell kunnskap. Klima- og miljødepartementet har støttet TFs forslag.
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.
Arbeidsgruppe for forvaltning av laksebestandene i Tanavassdraget
For å sikre lokal medvirkning i forvaltningen, jf. diskusjoner på møtet i Tromsø den 3.
oktober, opprettes det en permanent arbeidsgruppe for forvaltning av laks i
Tanavassdraget. I tillegg til arbeid med forvaltningsplanen vil gruppen også bli tillagt
oppgaver som følger av avtalens artikkel 6 og 7. Departementet ber TF foreslå to personer
som skal sitte i denne arbeidsgruppen. Viser til vedlegg, dokumenter fra klima – og
miljødepartementer den 1. desember.
Viser for øvrig til forslag til møteplan, forslag om kurs «forvaltningsplan for Tanavassdraget»
ved TF møte i februar 2018..
Drøfting:

Sak 90/2017: Orienteringssaker
1) Laksefangster 2017 på norsk side av Tanavassdraget
2) Kort orientering fra fagsamling om laks-, sjøørret- og sjørøyeforvaltningen i
Finnmark, 25. – 26. november i Karasjok
3) Kort orientering fra møte med fiskefelleskapene den 28. november i Utsjok
4) Planarbeide i Gavelsluft i Tana kommune.
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