Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning - TF
23. januar 2012 på Levajok fjellstue
Møtetid: kl. 10 –15.30
Møteleder:
TF leder Helge Samuelsen
Møtende TF medlemmer:
Alma Helander, Ulf T. Ballo, Bjarne Rikardsen, Tør Ørjan Store, Mari Trosten, Kjell H. Sæther og
Ragnhild Vassvik Kalstad.
Forfall fra Ingrid Nordal, stedfortreder kunne ikke møte.
Fra administrasjonen:
Direktør Hans-Erik Varsi og leder for vassdrag og oppsyn Kjell-Magne Johnsen.

Saksliste:
Sak 1/2012: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2/2012: Godkjenning av protokoll fra TF møte 2.-3.12.2011
Sak 3/2012: Valg av 2 protokoll underskrivere
U.off. iht Offentlighetsloven §§ 15 og 20.
Sak 4/2012: Dugnad for Tanalaksen - alternative tiltak for 2012
Sak 5/2012: Utnevne representanter til den norske forhandlingsdelegasjonen til
forhandlinger om Tana overenskomsten, jf. § 13 og sak 53/2011
Sak 6/2012: Fastsetting av tid og sted for neste møte
____________________

Sak 1/2012: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.
Sak 2/2012: Godkjenning av protokoll fra styremøte 2.-3.12.2011
Vedtak:
Protokoll fra TF møte 2.-3.12.2011 enstemmig godkjent.
Sak 3/2012: Valg av 2 protokoll underskrivere
Ulf T. Ballo og Ragnhild V. Kalstad valgt til å skrive under protokollen fra møtet.
U.off. iht Offentlighetsloven §§ 15 og 20.
Sak 4/2012 Dugnad for Tanalaksen - alternative tiltak for 2012
_______________________
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Viser til tilsendt forslag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) den 17. januar.

DN har bedt om vurdering av 3 alternative tiltakspakker for regulering av fisket i 2012, etter
alt. A - B - og C og har vurdert bestandsmessige og økonomiske/sosio - og kulturelle effekter
av alternativene. Tiltakene foreslås innført i riksgrensetrekningen som frivillige tiltak. I nedre
norske del og i norske sidevassdrag også ved vedtak etter lakseloven eller etter beslutning i
TF.
Norske myndigheter vurderer situasjonen for mange av laksebestandene i Tanavassdraget
som kritisk. På bakgrunn av bestandsstatus samt status for forhandlinger/ kontakt mellom
norske og finske myndigheter vurderes ikke forslaget med frivillige tiltak til å være tilstrekkelig
virkemidler. Midlertidige endringer av fiskeforskriftene bør fattes med hjemmel i lakseloven.

TF er missfornøyd med den særlig korte fristen som DN har gitt for tilbakemelding for
alternative tiltak for 2012.
Tanavassdragets fiskeforvaltning - TF forutsetter at Miljøverndepartementet tar dette opp
med tilsvarende finsk myndighet, for å få mest mulig like midlertidige endringer av
fiskeforskriftene i hele vassdraget i 2012.
Overvåking av oppgang av laks og nedgang av smolt må intensiveres. Særlig bør telling av
fisk i øvre deler av vassdraget prioriteres.

Sak 5/2012: Utnevne representanter til den norske forhandlingsdelegasjonen til
forhandlinger om Tana overenskomsten, jf. § 13 og sak 53/2011
Vedtak:
Helge Samuelsen og Ragnhild Vassvik Kalstad oppnevnes til medlemmer i norsk
forhandlingsdelegasjon, med Alma Helander og Tor Ørjan Store som stedfortredere.

Sak 6/2012: Fastsetting av tid og sted for neste møte
Neste møte fastsettes til 28.-29. februar 2012 på Karasjok hotell, møtestart kl. 12.00. Det
planlegges folkemøte tirsdag 28. februar, fra kl. 18.00.

Møtet hevet kl. 15.30
_____________________
Ulf T. Ballo/s

______________________
Ragnhild V. Kalstad/s

Referent: Hans-Erik Varsi
_______________________
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