Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning - TF
28.- 29. februar 2012 på Rica hotel Karasjok
Møtetid: 28. februar kl. 13.10 – 29. februar kl. 12.50
Møteleder:
TF leder Helge Samuelsen
Møtende TF medlemmer:
Alma Helander, Ulf T. Ballo, Bjarne Rikardsen, Tør Ørjan Store, Ingrid Nordal, Mari Trosten,
Kjell H. Sæther og Ragnhild Vassvik Kalstad.
Fra administrasjonen:
Direktør Hans-Erik Varsi og leder for vassdrag og oppsyn Kjell-Magne Johnsen.
Tolk
Nils Nergård

Saksliste:
Sak 7/2012: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 8/2012: Godkjenning av protokoll fra TF møte 23.01.2012
Sak 9/2012: Valg av 2 protokoll underskrivere
Sak 10/2012: Konstituering, valg av nestleder
Sak 11/2012: Regnskap 2012, merk ny lov om revisjon
Sak 12/2012: Møteplan 2012
Sak 13/2012: Laksebreveiere i Tanavassdraget - LBT, søknad om tilskudd til medlemskap i
Norske Lakseelver og driftstilskudd 2012
Sak 14/2012: Lakseelvene i Finnmark, medlemskontingent faktura
Sak 15/2012: Budsjett 2012
Sak 16/2012: Fiskeregulerende tiltak for 2012
Sak 17/2012: Søknader om laksebrev og søknad om flytting til sone, u. off. iht.
Offentlighetsloven
Sak 18/2012: Rbd 7 – Søknad om permanent reinsperregjerde rundt Máskevárri i Tana
kommune.
Sak 19/2012: Handlingsplan 2012 - Innledning og bakgrunn
Sak 20/2012: Innkomne logoforslag
Sak 21/2012: Laksebrev, u. off. iht. Offentlighetsloven
Sak 22/2012: Orienteringssaker
Sak 23/2012: Neste møte
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Sak 7/2012: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

Sak 8/2012: Godkjenning av protokoll fra TF møte 23.01.2012
Protokoll fra TF møte 23.01.2012 enstemmig godkjent.

Sak 9/2012: Valg av 2 protokoll underskrivere
Ingrid Nordal og Tor Ørjan Store valgt til å underskrive protokollen fra møtet.

Sak 10/2012: Konstituering, valg av nestleder
Vedtak:
Ragnhild Vassvik Kalstad enstemmig valgt som nestleder i TF.

Sak 11/2012: Regnskap 2011
Direktørens innstilling:
Tanakassen (tidligere Tana lakseoppsynskasse) oppgjøres i 2011 med regnskap fra:
Regnskap 2011 "tanakassen":

Sum

Fylkesmannen i Finnmark
Tanavassdragets fiskeforvaltning
Fond fra lensmannen i Karasjok
Resultat 2011 "tanakassen"

-1 159 757
1 599 897
5 445
445 585

Regnskap 2011 med noter vedtas.
TF vedtar at årets overskudd for tanakassen kr. 445 585,- overføres til annen egenkapital,
som avsetningsfond for fremtidig forvaltning og drift.
Vedtak:
Direktørens innstilling enstemmig godkjent.
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Sak 12/2012: Møteplan 2012
Møte
3. møte
4. møte
5. møte
6. møte
7. møte

Uke/dato

Sted

Type

14, 11. april
21, 15. mai
34, 19.-22. august
41, 9. oktober
49, 7.-8. desember

Levajok
Tana/Levajok
Trøndelag
Tana/Levajok
Ivalo/Saariselkä

Dagsmøte
Dagsmøte
Befaring Orkla/Gaula
Dagsmøte
2 dagers møte m. julebord

Sak 13/2012: Laksebreveiere i Tanavassdraget - LBT, søknad om tilskudd for 2012
- Søknader fra LBT den 10.02. og 24.02.2012.
LBT søker om tilskudd kr. 4.000,- til dekning av støttemedlemskap i Norske Lakseelver for
2011-12, og driftstilskudd kr. 371 000,Vedtak:
Vedtak i tilskudds sak annulleres, pga. saksbehandlingsfeil ved behandlingen. Saken settes
opp igjen til ny behandling i styret.
Sak 14/2012: Lakseelvene i Finnmark, medlemskontingent faktura
Vedtak:
TF utsetter behandling av medlemskap i Lakseelvene i Finnmark – LiF, inntil TF får satt seg
inn i organisasjonens formål og vedtekter.
Sak 15/2012 TF budsjett 2012
Forutsetninger, Noter:
1) Inntekter lokale fiskekort
Pris for sesongkort for lokale i hovedelva til kr. 200,- og til kr 200,- i de sidevassdragene.
2) Inntekter døgnkortsalg på norsk side
Det innføres differensierte døgnkort og ½-døgnskort priser, mellom 250 – 400 kr. døgn.
3) Det beregnes nedgang på finsk side, refusjon av 50 % av fiskekortsalget i riksgrensestrekningen på
finsk side.
Utgifter:
4) Lønnskostnader for administrasjon og oppsyn som for oppstarts- og driftsperioden + 10%.
5) Driftskostnader er beregnet etter oppstarts- og driftskostnader med + 10 % /20 % på enkelte poster.

Vedtak:
Det fremlagte driftsbudsjett for 2012 vedtas med følgende suppleringer:
Prisen på sesongkort settes til kr. 200 i nedre norsk del og i sidevassdragene. Etter økning i
fiskekortprisene beregnes fiskekortsalget i norsk del - og i riksgrensestrekningen til 2011
nivå. Det søkes om kr. 80 000 fra DN til refusjon av skjellprosjektutgifter.
Lønnsbudsjettet økes med kr. 300 000, for ansettelse av samiskspråklig medarbeider i
delstilling.
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Sum lønns – og driftskostnader for 2012 budsjetteres til kr. 4 654 000,- i balanse med
driftsinntektene. Enstemmig vedtatt.
Sak 16/2012: Fiskeregulerende tiltak for 2012
-

Viser til tilsendt forslag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) den 17. januar.
Saken er unndratt offentlighet av DN, U.off. iht. Offentlighetsloven §§ 15 og 20.

TF drøftet det tilsendte forslag fra DN ”Dugnad for Tanalaksen – alternative tiltak for 2012”
ved ekstra møte 23. januar.
Som grunnlag for de videre forhandlinger har TF foreslått midlertidige tiltak som kan
innføres fra 2012, jf. sak 4/2012.

Vedtak:
TF sender forslag om endringer av fiskeregler for 2012 på høring. Forslag til endringer av
fiskeforskrifter er hjemlet i FOR 2011-02-04 nr. 199: Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i
Tanavassdraget §§ 9-11. Forskriften fastslår som overordnet mål at laksebestandene skal

bevares, og at forvaltningen av elva må skje på en bærekraftig måte, som bidrar til mulig
fremtidig ressursutnyttelse. Det er vektlagt at vassdraget skal tjene som naturgrunnlag for
bosetting og samisk kulturutøvelse. Høringsfrist er 27. mars 2012.

Forslag til endringer
Forslag til endringene for lokale fiskekort omfatter §§ 2, 4 og 11, jf. forskrift om fisket i Tanaelvas
fiskeområde og forskrift om fisket i de norske sidevassdragene til Tanaelva og om fiskekortpriser i
den del av Tanaelva som ikke danner riksgrense.
§ 2 Fiskekort
Det foreslås å øke sesongkortprisen for fast bosatte i Tanavassdragets elvedaler for fiske i:
1. Riksgrensestrekningen i Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka til kr 200
2. Nedre norsk del og i norske sidevassdrag til kr 200,§ 4 Årsfredning
Fiske etter laks er kun tillatt fra og med 20. mai til og med 15. august, med følgende unntak:
1. For stangfiske i august er det nattfredning mellom kl. 18.00 – 06.00
2. Fiske med stengsel og settegarn er tillatt i tiden 15. juni – 15. august
3. Fiske med drivgarn er tillatt i tiden fra og med 20. mai til og med 15. juni, fra mandag kl. 18.00
til onsdag kl. 18.00
4. Kastenot etter laks er ikke tillatt i 2012
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§ 11 Antall redskaper
Fiskeberettigede etter § 3 kan fiske med ett stengsel eller ett settegarn om gangen.
Endringene for tilreisende fiskekort omfatter §§ 3-5 jf. forskrift om sportsfiske for tilreisende fiskere i
Tanaelvas fiskeområde.
§ 3. Fiskekortpriser
1. I Tanavassdraget ved fiske bare fra strand kr 250 per døgn.
2. I Tanavassdraget ved fiske fra båt kr 400 pr. døgn. For fiske med 3 stenger fra båt er prisen kr.
600 pr. døgn. Dette fiskekortet er også gyldig ved fiske fra strand, men ikke fra strand i
begrensningssoner og tidsrommet som er nevnt.
3. Fiskekort for ektefelle/samboer strykes.
4. For ungdom mellom 16 – 18 år er prisen kr 50 pr. døgn. Kortet er ikke gyldig for fiske fra strand
i begrensningssoner.
§ 4. Begrensning av fiskekort ved fiske fra strand fra og med 20. juni til og med 20. juli.
I Boratbokča til Jalve gjelder følgende begrensninger ved fiske fra strand fra og med 20. juni til og
med 20. juli:
1. Det selges maksimum 35 kort pr. døgn fra ett salgssted på norsk side, fisketid kl. 0600 til kl.
1800.
2.
3. På oppmerket strekning i Seidastryket og Skippagurrastryket settes det begrensninger på
antall stangdøgn fra strand. I hvert område selges det hvert døgn 5 døgnkort til kr. 400 pr.
døgn og 30 ½-døgnskort til kr. 250 pr. stk. ½-døgnskort gjelder fra 18-06 og 06-18.

§ 5. Begrensninger i fiske fra båt
2. Ved fiske fra båt i de helt norske delene av vassdraget kan det maksimalt benyttes 3
stenger med maksimalt ett fiskeredskap (sluk, wobler eller flue) på den enkelte stang
uansett om det i båten er med flere personer eller person som bor i elvedalen.

Andre fiskeregler for lokale – og tilreisende stangfiskere i 2012
Gjenutsetting av hunnlaks
All hunnlaks større enn 80 cm gjennutsettes (hunnlaks over 5 kg) i følgende deler av Tanavassdraget:
Máskejohka med sideelver, Kárášjohka med sideelver og Iešjohka med sideelver.
Hovedelva nedre norsk del (TF oppfordrer også til gjenutsetting av hunnlaks større enn 80 cm
i riksgrensestrekningen)
All hunnlaks gjennutsettes i følgende elver: Buolbmátjohka, Lakšjohka med sideelver, Leavvajohka og
Váljohka med sideelver.
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TF arrangerer orienteringsmøter i Tana og Karasjok, og saken sendes på høring. Det første
møtet er i kveld 28. februar i Karasjok.
Sak 17/2012: Søknader om laksebrev og søknad om flytting til sone, u.off. iht.
offentlighetsloven § 13 og forvaltningsloven § 13 - § 13f.

Vedtak:
Sakene behandles etter fastsatt prosedyre.

Sak 18/2012: Søknad om oppsett av permanent sperregjerde rundt Máskevárri i Tana
kommune
Vedlegg:
a) Rbd 7 -søknad om permanent reinsperregjerde rundt Maskevarri i Tana kommune
b) Kart fra reinbeitedistrikt 7
Vedtak:
Tanavassdragets fiskeforvaltning innstiller avslag på Rbd 7 - søknad om permanent
sperregjerde rundt Máskevárri i Tana kommune som omsøkt.
Det begrunnes med at gjerdeanlegg i området ansees som et for omfattende inngrep i et
særlig viktig natur - , frilufts – og næringsområde. I sørenden av Máskevárri (Urroaivvi)
hadde distrikt 9 čorgaš tidligere merke – og slaktegjerde inntil begynnelsen av 1970-tallet.
Ellers har det ikke vært gjerde der i nyere tid, inntil sommeren 2011, da Reinbeitedistrikt 7
førte opp et midlertidig gjerde fra Masjokdalen og ned til Hillágurra.
Tanavassdragets fiskeforvaltning - Deanučázádaga guolástanhálddahus (TF) forvalter fisk og
fisket i den norske delen av Tanavassdraget. Máskejohka, som dannes av sideelvene
Ciikojohka, Geasis og Uvjalátnjá, er en av de mange lakseførende sideelvene den lokale
fiskeforvaltningen forvalter.
Máskejohka er en av Tanavassdragets mest populære sideelver for lokale- og tilreisende
fiskere. Máskejohka generer relativt store kortinntekter for fiskeforvaltningen. Gjerdets
plassering langs elven er nedgradering av elvas kvalitet som lakseelv men den utgjør også
som hinder for allmenn ferdsel. I sum anses dette som et vesentlig inngrep som er med på å
forringe Máskejohka som salgsprodukt for TF.
Det midlertidige gjerdet som er oppsatt starter fra krokfossen og går langs Máskejohka,
Máskejavri og Ciikujohka. I enkelte deler, er gjerdet plassert tett inntil Máskejohka, og i store
deler av området er gjerdet plassert med bare med 100 meters avstand til elva. I andre
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områder er det midlertidige gjerdet satt på tvers over populære multemyrer (se bilde).
Styret vil påpeke at reindriftas drifts- og bruksform av området er ikke endret i forhold til
tidligere tider. TF styret kan ikke se det foreligger saksopplysninger som tilsier at reindrifta
nå har andre behov i forhold til driftsform før 2011.
TF krever at det midlertidige sperregjerdet rives på gjerdeeieres kostnad innen 15. juni 2012,
og at traseen ryddes og repareres der det er behov.
Enstemmig vedtatt.
Sak 19/2012: Handlingsplan 2012 - Innledning og bakgrunn
Hovedmål:
1. Det er et overordnet mål at laksebestandene skal forvaltes etter de fastsatte
gytebestandsmålene, dette for å bevare bestandene samt at forvaltningen av
vassdraget skjer på en bærekraftig måte slik at kommende generasjoner har mulighet
til å utnytte tanalaksen i hele vassdraget.
2. Det er et mål at fordeling av fiskeregulerende tiltak, fordeles jevnt i de ulike
gruppene/fiskemetodene, slik at alle grupper bidrar til bærekraftig beskatning samt
øker antall gytelaks.
3. Av hensyn til fiskebestandene og for å høste erfaring før ny overenskomst avtales,
prøves ut virkemidler som forventes å få fiskebesparende effekt av turistfiske, jf. Art.
7 1. ledd; 1) differensierte fiskekortpriser og mindre soner 3) antall stenger pr. døgn.
Hittil er ikke de mulighetene brukt ved endringene av fiskeforskriftene i Tana.
4. At overvåking av oppgang av laks og nedgang av smolt intensiveres, ut over de
tellinger som pågår i dag i vassdraget. Særlig bør telling av fisk i øvre deler av
vassdraget prioriteres.
5. TF skal bidra til økt kompetanse i forhold til gytebestandsmål, metodikk, beregninger
og måloppnåelse.
6. At desinfisering av fiskeutstyr o.a. prioriteres.
Det er et mål for Tanavassdragets fiskeforvaltning at arbeide med driftsplan med mål – og
tiltak er igangsatt i løpet av 2012.
Sak 20/2012: Innkomne logoforslag
9 forslagstillere har sendt inn 57 forslag til TF – logo, jf. 15 siders vedlegg. TF drøftet
forslagene.
Vedtak:
TF behandler saken ved neste møte.
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Sak 21/2012 Laksebrev sak i Tana, u.off. iht. offentlighetsloven § 13 og forvaltningsloven §
13 og § 13f.

Sak 22/2012: Orienteringssaker
1) Oppsynsrapport 2011
2) Vilkår for laksebrev i Tanavassdraget, juridisk betenkning av 13.02.2012
3) Postliste

Sak 23/2012: Neste møte
Neste møte avholdes 2. april, med møtestart kl. 10.00
Møtet hevet kl. 12.50

_____________________
Ingrid Nordal/s

______________________
Tor Ørjan Store/s

Referent: Hans-Erik Varsi
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