Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning - TF
2.-3. desember 2011 på hotelli Ivalo
Møtetid 2.12.2011: kl. 13.30–18.15, 3.12.2011: 10 – 13.30
Møteleder:
TF leder Helge Samuelsen
Møtende TF medlemmer:
Elin Sandvik, Mari Trosten, Alma Helander, Nils N. Gaup, Elin Sabbasen møtte for Ulf T. Ballo, Hartvik Hansen
møtte for Tor Ørjan Store, deltok i møte fra kl. 15.00 ved behandling av sak 27/2011 og Bjarne Rikardsen deltok
i møte fra kl. 15.30 fra sak 52/2011.
Forfall fra Tor Ørjan Store og Ingrid Nordal.
Fra administrasjonen:
Direktør Hans-Erik Varsi og leder for vassdrag og oppsyn Kjell-Magne Johnsen.
Tolk
Nancy C. Porsanger Anti

Saksliste 2.12.2011:
Sak 50/2011: Godkjenning av saksliste
Sak 51/2011: Godkjenning av protokoll fra TF møte 11.10.2011 og valg av protokoll
underskrivere.
Sak 52/2011: Driftsplan for Tanavassdraget
Sak 27/2011: Vilkår for fiskerett og behandlingsopplegg, 3. gangs behandling
Sak 53/2011: Valg av 2 representanter til den norske forhandlingsdelegasjonen til
forhandlinger om overenskomsten for Tanavassdraget i 2012, jf. §13 i forskriften om lokal
forvaltning.
Sak 54/2011: Logo
Sak 55/2011: Budsjett 2012

3.12.:
Sak 56/2011:Fangststatistikk og presentasjon av resultater fra overvåkingsgruppa
Sak 57/2011:Forberedelser til forhandlinger med Finland om Tana - overenskomsten, u. off.
iht. Offentlighetsloven § 20 c
Sak 58/2011: Orienteringssaker
Sak 59/2011: Søknader om laksebrev, u. off. iht. Offentlighetsloven
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Saksliste:
Sak 50/2011: Godkjenning av saksliste
Saksliste enstemmig godkjent.

Sak 51/2011: Godkjenning av protokoll fra TF møte 11.10.2011 og valg av protokoll
underskrivere.
Vedtak:
Protokoll fra møte 11.10.2011 enstemmig godkjent.
Alma Helander og Mari Trosten valgt til å underskrive protokollen fra møtet.

Sak 27/2011: Vilkår for fiskerett og behandlingsopplegg, 3. gangs behandling
Saksfremlegg:
TF har behandlet saken 29.-30. mars og 30. august 2011. Vilkårene til fiskerett i Tana fremgår
i forskriften FOR 2011-02-04 nr. 119, med utfyllende kommentarer i forslag til forskrift jf.
kgl.res..
§ 3 Fiskeberettigede
Fiskeberettiget etter lov av 23. juni 1888 om retten til fiskeri i Tanavassdraget er
personer som avler minst 2000 kg høy i året eller en tilsvarende mengde grovfor av
annet slag på grunn som vedkommende eier eller leier på åremål, når grunnen ligger
mindre enn 2 km fra bredden av Tana eller sideelvene og vedkommende bor på eller
nær grunnen. Fiskeretten omfatter alle fiskeslag og de til enhver tid tillatte
fiskeredskaper. I dette ligger det at det er de fiskeberettigede som har den prioriterte
retten i vassdraget.
Bestemmelsen gjengir de rettighetene som er nedfelt i Tanaloven av 1888 og §§2-4 i 1911 –
resolusjonen.

Behandling
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Vilkår for laksebrev:
Kgl.res. 4. februar 2011,

Vilkår

Årlig avling

2000 kg høy eller
tilsvarende annen grovfôr
Bor på eller nær grunnen.
Må være registrert i
folkeregisteret i det
aktuelle området, og at
man faktisk bor der.

Avgrensing

6 dekar høstet mark. Grovfôr
spesifiseres.
Boplikt
Bosted i nær tilknytning til
jordbrukseiendommen kan gi
grunnlag for fiskerett, dersom
det gir bedre utnyttelse av
eiendommen som er
grunnlaget for fiskeretten.
Nær eiendom regnes inntil
300 meter fra eiendommen.
Fiskeretten beholdes ved
flytting pga. flom og rasfare.
Fiskeberettiget jordbruk
Ett medlem i husstanden er Bor mindre enn 2 km fra
fiskeberettiget. TF kan
bredden av Tanavassdraget.
samtykke at retten for en TF fastsetter praksis, som ikke
begrenset periode tid
medfører uforsvarlig
utøves av andre når det
beskatning.
foreligger særlige grunner.
Fisket med garnredskap
Utøves på den
elvestrekning /sonen som
utvises av TF.
Utleie av fiskerett
Ett år.
Alle fiskeberettigede i sonen
Utleier fyller vilkårene for er enige i utleien. Kan leies til
fiskerett.
personer bosatt i elvedalen.
Tap av fiskerett etter denne
Tapes når vilkårene ikke
forskrift
lenger er oppfylt.
Vedtak:
Eiendom som gir grunnlag på fiskerett må bebos og dyrkes hvor det høstes 2000 kg høy eller
tilsvarende annet grovfôr i året, jf. Kgl.res. 4.02.2011 s. 11-12 § 3 1.-2. avsnitt.
1. Dette tilsvarer minst 6 dekar høstet mark1, hvorav vesentlig del må høstes fra bebodd
eiendom, eller i tilknytning til boligeiendom. Søkeren må være registrert i
folkeregisteret i det aktuelle området, og bo på eiendommen som gir grunnlag for
fiskerett.
1

Offentlige statistikk, statens landbruksforvaltning
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2. Ved første gangs søknad om fiskerett og søknad om flytting av fiskeutøvelse til et
annet område, brukes 2 soner opp og 2 soner nedover fra søkerens hjem som
retningsgivende for innvilging. Ved innvilging av ny fiskerett og flyttesøknader,
tilskrives sonen som får ny fiskerettshaver. Ved søknader om flytting over flere enn 2
soner, tilskrives sonen om uttalelse før vedtak fattes. Søknader om flytting til en
annen sone behandles 2. hvert år, neste gang til 2013 sesongen.
3. Søkere som har laksebrev og som søker om utleie for ett år, registreres som utleie, jf.
forskriftens § 3, 5. avsnitt.
Vedtaket er enstemmig.

Sak 52/2011: Driftsplan for Tanavassdraget
Grunnlag og planområde
Laksefisket har alltid hatt betydning for bosetting og næringsutøvelse i Tanadalen. En
betydelig andel av bosettingen er tilknyttet primærnæringene, særlig innen landbruket.
Laksefisket har betydning for utviklingen av annen næringsvirksomhet i dalen og har også
vært et viktig element for å skape trivsel og tilhørighet i lokalsamfunnet. Dette har igjen
bidratt positivt i forbindelse med rekruttering både til næringsliv og offentlig sektor.
Driftsplan for Tanavassdraget er tidligere utarbeidet av Laksebreveiere i Tanavassdraget LBT2, og ble iverksatt utpå høsten 1999. I utgangspunktet ble arbeidet iverksatt for å danne
et grunnlag for etableringen av en lokal forvaltning. Nasjonalt er det en målsetning at
ressursene skal utnyttes på en bærekraftig måte og at det biologiske mangfoldet sikres. I
tråd med intensjonene om bred lokal forvaltning skal også brukerne og eventuelle andre
aktører trekkes mer med. Et av de viktigste virkemidlene her vil være overgangen til lokal
driftsplanbasert forvaltning.
Det er for øvrig grunn til å påpeke at Tanavassdraget som driftsplanområde skiller seg klart
fra de fleste andre vassdrag i Norge på flere måter. Vassdragets enorme geografiske
utstrekning, fangstmengde, fiskemetoder, befolkningens kulturelle bakgrunn, rettighetsforholdene og det faktum at vassdraget er en grenseelv mot Finland er bare noen av de
forhold som gjør Tanavassdraget svært spesiell i forhold til landets øvrige vassdrag 3.
Planområdet for arbeidet følger av intensjonene med driftsplaner for norske vassdrag. Med
utgangspunkt i dagens lovverk, forvaltning, bruk og organisering, utarbeides det plan som
2
3

Driftsplan for Tanavassdraget, LBT 2003
Driftsplan for Tanavassdraget, LBT 2003 s. 3
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geografisk skal omfatte hele den lakseførende delen av vassdraget. Driftsplanområdet
omfatter derfor hovedvassdrag og samtlige sideelver på norsk side.
Utarbeidelse av driftsplaner for vassdrag er hjemlet i Lov om laksefisk og innlandsfisk kapittel
V § 25 organisering og drift av vassdrag, driftsplaner. Følgende står i tredje ledd; ”Når det
finnes hensiktsmessig skal det utarbeides driftsplan for et vassdrag eller et fiskeområde.
Driftsplanen bør inneholde oversikt over fiskeressursene i det aktuelle området med forslag
til kultiverings- og utnyttelsesplan. Videre bør den inneholde forslag om det innbyrdes forhold
og størrelse av fiskerettighetene i vassdraget, om organisering av fiskeinteressene, om
bortleie eller salg av fiskekort, mengden av fisk som skal tas opp, om redskapsbruk, om
minstemål, fredningstider og økonomiske forhold ved tiltaket. Driftsplan utarbeides av
fiskerettshaverne, om nødvendig med bistand fra fiskeforvaltningen...”.
Driftsplanen er ment å være et ”verktøy” for å få til en kunnskapsbasert forvaltning av
vassdraget, samtidig skal driftsplanen være et oppslagsverk og informasjonskilde for de som
bruker vassdraget. Planarbeidet kan inndeles i hovedkapitler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Innledning med målsetting
Juridisk grunnlag, ansvar og rollefordeling
Beskrivelse av Tanavassdraget
Fiskeregler
Forvaltning
Økonomi
Handlingsplan

Vedtak:
Administrasjonen utarbeider skisse til driftsplan til neste møte, med mål – metodevalg og
fremdriftsplan.

Sak 53/2011: Valg av 2 representanter til den norske forhandlingsdelegasjonen til
forhandlinger om overenskomsten for Tanavassdraget i 2012, jf. § 13 i forskriften om lokal
forvaltning.
Vedtak:
Helge Samuelsen og Elin Sandvik utnevnes til den norske forhandlingsdelegasjonen, med
Alma Helander og Tor Ørjan Store som stedfortredere. Vedtaket er enstemmig.

Sak 54/2011: Logo
Vedtak:
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Det åpnes for intern konkurranse om logoforslag på forvaltningens hjemmeside.
Vinnerutkastet honoreres med kr. 7 500,- Hvis TF ikke er fornøyd med forslagene, innhentes
det andre eksterne forslag.

Sak 55/2011: Budsjett 2012
Årets fiskekortsalg fra finsk og norsk side er noe høyere enn budsjettert. Etter oversikt av
foreløpig regnskap pr. 31.10., kan årsregnskapet gjøres opp med et lite overskudd.
Vedtak:
TF gir i oppdrag til direktøren å utarbeide budsjett 2012 til første møte i 2012.

3.12. kl. 10.00
Sak 56/2011:Fangststatistikk og presentasjon av resultater fra overvåkingsgruppa
Orienteringssak, med LBT styret tilstede.
Gjennomgang av syklusen fra gyting, smoltifisering, sjøfasen, oppgang og
beskatningsfordelingen.
-

Årets fangster og fangstfordeling
Genetikk-analyse av hovedelvfangst (N&F) 2008 flergangsgytere, fangster fra 15 ulike
laksestammer.
Bruk av gytebestandsmål (GBM)
Fisket i Tanavassdraget beskatter kontinuerlig på kapitalen, og ikke av rentene.

u. off. iht. Offentlighetsloven § 20 c
Sak 57/2011:Forberedelser til forhandlinger med Finland om Tana – overenskomsten,
Orienteringssak, med LBT styret tilstede.
Fiskeregler for Tanavassdraget
Fiskeforskriftene i Tanavassdraget er bygd etter overnskomsten mellom Norge og Finland
om felles forskrifter om fisket i Tanaelvas fiskeområde. Gjeldende overenskomst er fra 1989.
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Overenskomsten fastsetter overordnede rammer for reguleringene, samtidig som
departementene gis myndighet til å endre fiskeforskriften når dette er nødvendig.
Grunnlaget for forhandlinger om den norsk - finske avtalen om forvaltningen av
laksebestandene i Tanavassdraget ble drøftet på departementsnivå i Helsingfors 8.
november 2011.
Det var også enighet om at et dokument om felles målsettinger, forhandlingstemaer og
tidsplan for forhandlingene kan ferdigstilles om kort tid. Embetsverkene i de to landene skal
videre komme tilbake med en nærmere vurdering av muligheten for midlertidige
reguleringer i fisket for 2012.

Sak 58/2011: Orienteringssaker
1. Forslag til endringer av tilreisendes fiskeforskrifter 2012
2. Rapport fra befaring av eiendommer med fiskerett i Tana og Karasjok.
3. Prosjekter 2011
4. Foreløpig regnskap pr. 31.10.2011

Sak 59/2011: Søknader om laksebrev, u.off. iht. offentlighetsloven § 13 og
forvaltningsloven §§ 13 - 13f.
1) Søker - Luftjokdalen, søker til sone 22. Gården har ikke tidligere hatt laksebrev.
2) Søker – Luftjokdalen, søker til sone 20. Gården har ikke tidligere hatt laksebrev.
3) Søker til sone 15. Bor ved Tana bru og søker laksebrev på eiendom som tidligere har
hatt laksebrev i Holmfjell. Bor ikke på eiendommen.
4) Søker - Langnes, søker til sone 2. Har pløyd og harvet 10 daa, skal så til våren.
Eiendommen har tidligere hatt laksebrev. Bor på gården.
5) Søker - Langnes, søker til sone 5. Bor på gården. 6 daa høstet areal.
Vedtak:
1. Søknad 1) og 2) i Luftjokdalen utsettes inntil administrasjonen får sjekket om
Luftjokelva kan regnes som lakseførende.
2. Søknad 3) avslås, da søkeren ikke oppfyller bostedsvilkåret.
3. Søknad 4) innvilges, når søkeren dokumenterer at jorda er sådd.
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4. Søknad 5) innvilges.
Sakene enstemmig vedtatt.
Søknad om utleie:
- Fra Gnr. 6 Bnr. 2 i Karasjok, søknad om utleie av garnfiskeretten for 2012 til far som
tidligere har eid gården og utøvd garnfisket.
Vedtak:
Saken om utleie sendes til Karasjok sonestyre til uttalelse.
Møtet hevet kl.13.30

____________________
Alma Helander/s

_____________________
Mari Trosten/s

Referent: Hans-Erik Varsi
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