Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning – TF
28.-29. juni 2011 på hotel Tana
Møtetid: 28. juni kl. 11 – 16.30, 29. juni kl. 08.30 – 15.20
Møteleder:
TF leder Helge Samuelsen
Møtende TF medlemmer:
Mari Trosten, Tor Ørjan Store, Alma Helander, Ulf T. Ballo, Ingrid Nordal, Nils N. Gaup, Bjarne Rikardsen, Anne
Kare M. Kemi for Elin Sandvik.
Kjell-Magne Johnsen og Hans-Erik Varsi fra administrasjonen.
Gjester deltok ved åpningen og ved befaringen i Storfossen 28. juni på kvelden; Gudrun Snejder og
Heidi Ekstrøm – Miljøverndepartementet, Frank M. Ingilæ Ordføre i Tana i kommune, Bente
Christiansen - Fylkesmannen i Finnmark.

Sak 23/2011: Forberedelser til forhandlingene med Finland om Tanaoverenskomsten

Saksfremlegg:
Miljøverndepartementet har bedt TF om foreløpig innspill til forhandlingene som starter i
høst. Det har i løpet av de siste par årene vært flere kontaktmøter med finske myndigheter
med sikte på forhandlinger om den felles fiskeoverenskomsten fra 1990. Det ble også
forhandlet i årene 1998-99. Disse forhandlingene ble satt på vent i 2000 og det ligger nå til
rette for at man kan starte opp igjen i september 2011. Norske myndigheter har signalisert
at man ønsker å vektlegge behovet for innstramminger i laksefisket, modernisering av
overenskomsten og tilpasning til lokal forvaltning på norsk side. Miljøverndepartementet ser
det som svært viktig at rettighetshaverne, kommunene og andre aktuelle lokale interesser
deltar i forberedelsene til forhandlingene og vil legge til rette for dette.
Endringer av fiskeforskriftene
Fiskeforskriftene for det lokale fisket i Tanavassdraget er ikke endret siden 1989.
Forskrifter for tilreisende fiskere i Tanavassdraget er endret jevnlig de siste 20 årene.
Forskriftene er endret i 1990, -91,- 92,-96,-97, 2001, -06, -08, -09 og i 2010.
Ved forhandlinger av felles fiskeforskrifter for Tanavassdraget har regional lakseforvaltning
deltatt og gitt råd. Ved forhandlinger om overenskomsten av 19891, var det fokus på behov
for fiskebesparende tiltak i Tanavassdraget2. Det ble utvekslet noter der begge parter

1

Overenskomsten mellom kongeriket Norge og republikken Finland om felles fiskeforskrifter for Tanavassdraget. Kgl.res. 24.02.1989
2
Regulering av sportsfisket i Tanaelva, og endring av reglene om båtregistrering, Niemelä – Moen februar 1990.
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understreket viktigheten av at det snarest ble laget lokale forskrifter etter avtalens artikkel
7, for å regulere sportsfisket.
Etter 1990 har fiskeutøvelsen i Tanavassdraget endret karakter. Fiskeforskriftene for
lokalbefolkningen er ikke endret siden 1990. Samlet har det lokale fisketrykket/
fiskeutøvelse hatt nedgang i perioden. Fiskeforskrifter for turistfiske i Tanavassdraget er
endret 10 ganger perioden. Samlet har endringene medført til økt fisketrykk fra tilreisendes
fiske i perioden.
TF er kjent med at Laksebreveiere i Tanavassdraget – LBT har bedt MD om å utnevne
saksutvalg som evaluerer endringene av fiskeforskriftene i perioden 1990 – 2010.
Foreløpig anbefaling fra TF:
Tanavassdragets fiskeforvaltning er enig i at det er behov for å redusere det samlete
fisketrykket i Tanavassdraget. Ved forhandlinger bør det fokuseres på områder som gir reell
fiskebesparende effekt. Fisketider, fiskemetoder, kvoter/tak og pris bør vurderes som
virkemidler for å regulere fisket.
Pris og tak:
Det bør innføres tak for antall stangdøgn som kan selges i Tanavassdraget.
Stangdøgnkvoter settes til et nivå som gir fiskebesparende effekt, og som sikrer
driftsgrunnlaget for forvaltingen. Kombinasjon av antall stangdøgn og pris stangdøgn vil
være førende for hvor mye fiskekort det kan selges i vassdraget. Videre bør salgs- og
kjøpevilkårene endres til:
”Fiskekortet kjøpes på den side av riksgrensen fiskeutøvelsen skal foregå”, jf. artikkel
5, 2. setning.
Det begrunnes med at etter gjeldende overenskomst har ikke forvaltningen på norsk side
oversikt av fiskeomfanget og fiskeuttaket fra norsk strand i riksgrensestrekningen. Dette
betyr at gjeldende ordning fungerer dårlig for salgsleddet og for forvaltningen. Videre
vurderes:
1. Øke fiskekortprisen. Det begrunnes med at gjeldende pris vurderes å være for lav
som kan stimulere til ubegrenset salg.
2. Innføre ½-døgns fiskekort i utvalgte deler (soner) av elva i riksgrensen og i nedre
norsk del med tak pr. døgn. Det begrunnes med at det er behov for å regulere fisket
til mer styrt fiske. Det er grunn til å tro at det blir mer attraktivt og fiske, fiskerne
slipper å gå i kø, som samtidig kan gi større ringvirkninger for det lokale næringslivet.
3. At tilreisendes eget fiske fra båt i grenseelvdelen reguleres til maksimum 12 timer
hvert fiskedøgn, i alt 72 timer i uka. Begrunnelsen for dette er at lokale roere/fiskere
skal ha fortrinn i minst ½-parten av fisketida i uka i hele sesongen i grenseelvdelen.
Alternativet er å gå tilbake til 1990 forskriften. I nedre norsk del har ikke tilreisende
fiskere mulighet til å ro selv.
Protokoll TF møte 3_2011

Side 2 av 7

4. Det settes grense for salget av antall stangdøgn i riksgrensestrekningen. ½-døgns kort
regnes i denne sammenheng som ett stangdøgn. For nedre norsk del og norske
sideelver settes det grense. ½-døgns kort regnes som ett stangdøgn.
Administrasjonen utarbeider tabeller med figurer som viser utviklingen i fiskeutøvelse og
prisutvikling siden 1990. Med materialet som grunnlag, settes det opp alternativer for
salgsmengde og pris, for å vise hvor høyt/lavt salget må være ved gitt døgnpris.
Møtet hevet kl 16.30
Befaring fra båt og ved strand i Storfossen området.

29. juni, møtestart 08.45
Sak 24/2011: Referater
1. Orientering fra møte med Miljøverndepartementet 9. mai 2011 i Oslo
2. Orientering fra videokonferansen 23. mai med DN og SNO
3. Protokoll fra tlf. møte 23. mai 2011
4. Orientering fra oppsynsmøtet 1. juni 2011
5. Postliste mars-april
6. Postliste mai - juni
Protokoller
Protokoll fra TF møtene 29.- 30. mars og tlf. møte 23. mai enstemmig godkjent
Sak 25/2011: Orientering fra oppstarten
a) Daglig drift
b) Dokumentasjon
c) Fiskekortsalg
Daglig drift
Behandling av søknader om fiskerett, jf.§ 3
Ved 1. møte behandlet styret 12 søknader om laksebrev, søknad om flytting og utleie, og en
påklagd sak. Forskriftenes § 15 Saksbehandling og klage setter rammer,
- Veiledningsplikt
- foreløpig svar og med tidsfrist for supplerende opplysninger
 Etter dette ble en søknad til sone 48 som styret hadde avslått, innvilget.
 En søknad av flytting til sone 8, ble omsøkt og innvilget til sone 7.
 Vedr. tvistesaken i sone 41, beholder vedkommende fiskeretten i inneværende
sesong. Det er planlagt befaring av eiendommen i høst.
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Administrasjonen har behandlet:
 Søknad om fiskerett til sone 31. Tidligere eier hadde laksebrev. Innvilget iht.
forskriftens § 3 og dokumentasjon.
 Søknad om fiskerett i sone Karasjok. Innvilget iht. forskriftens § 3 og dokumentasjon.
 Registrert utleie av fiskerett i sone 49 og sone 45.
 Befart eiendom i Skugge og Horma vedr. søknader om fiskerett til sone 3 og 35.
Videre foreligger det søknader om fiskerett til sonene 4, 22, 41, én søknad om flytting fra
sone 51 til 41, ønske om flytting fra sone 31 til sone 30, søknad om flytting fra sone 48 til
sone 45 og anmodning om sammenslåing av sone 39 og 40.
Dokumentasjon
Registrering i Enhetsregisteret
Tanavassdragets fiskeforvaltning – TF er registret som annen juridisk person den 10.05.2011.
Tanavassdragets fiskeforvaltning har ved TF møte 23. mai 2011 behandlet fullmaktene, jf.
vedlegg saksutskrift. Prokura og signatur er tildelt.
 Tanavassdragets fiskeforvaltning ble registrert 31.05.2011.

Oppsyn og prosjekter
Orientering om fiskeoppsynet:
Frem til dags dato har arbeidet med å lede fiskeoppsynet i Tanavassdraget, i korte
hovedtrekk, gått ut på å etablere -, organisere -, koordinere - og oppfølge
oppsynsvirksomheten i Tana og Karasjok. Gjennom oppsynsmøtene har en hatt
gjennomgang av blant annet;
- Gamle - og nye arbeidsrutiner
- relevante lover og forskrifter samt håndhevelse og tolkning av regelverket
- arbeidsinstrukser
- taushetsplikten
- prioritere områder
- anmeldelser og beslag
- utøvelse av tjeneste ute i felt, med mer.
En prioritert oppgave har vært å utnytte samt få frem oppsynets potensial til å gjennomføre
konkrete forvaltningsmessige registreringer av blant annet fisketrykk. På bakgrunn av dette
er det laget ukerapporter hvor oppsynet fyller informasjon fra oppsynsturene. Alle
fiskeredskaper som antall; stengsel, stå -/settegarn, drivgarn, lokale - og utenbygds
strandfiskere - og båtfiskere, kontrollerte og ikke kontrollerte, hvem som får advarsler, blir
fortløpende registrert i en database. Ved å kombinere de nevnte variablene med uke, dato
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og klokkeslett vil det innsamlete datamaterialet, over tid, gi verdifull informasjon om
fisketrykket i hver enkelt sone og område. På basis av dette vil det være enkelt å lage en
målrettet - og effektivt fiskeoppsyn i tid og rom i vassdraget. Datagrunnlaget vil også
effektivt kunne brukes i andre områder, som for eksempel ved spare inn bruken av de
økonomiske ressursene.
Oppsynet har fullført kurs i begrenset politimyndighet (BPM), kurset ble arrangert av politi
og statens natur oppsyn (SNO). Oppsynsbetjentene har også gjennomført kurs i bruk av laser
-avstandsmåler. Den 21. juni arrangerte administrasjonen med Helge Samuelsen
oppsynskurs for betjentene i Tana og Karasjok. Kursets innhold hadde en teoretisk og
praktisk del. Etter en rekke henvendelser og klager på at soneskiltene står på feil plass, har
oppsynet startet en gjennomgang av fiskesoneskiltene, dette for å sørge for at soneskiltene
står på rett GPS- koordinat. Videre har det blitt utarbeidet utstyrslister samt foretatt innkjøpog utdeling av nødvendig utstyr (kikert, avstandsmåler, bekledning, datautstyr, kamera etc.).
Samkjøring av norsk- og finsk oppsyn har vært en prioritert oppgave i riksgrensestrekningen.
Norsk oppsyn har allerede fått tett samarbeid med den finske oppsynsstyrken, og pr i dag
gjennomfører norsk oppsyn ukentlig felles oppsynsturer med finsk oppsyn, både i nedre og
øvre del av riksgrensestrekningen.
Orientering, prosjekter:
Sjøørret telemetriprosjekt
Viser til:
- TF sak 17/2011 pkt f)

Sak 26/2011: Administrasjon
Vedtak:
1. TF headhuntet Hans-Erik Varsi i funksjon som daglig leder i fast stilling.
2. TF tilbyr Kjell-Magne Johnsen biolog stilling for 3 år.
TF leder utarbeider forslag til avtaler som drøftes med styret ved tlf. møte, eller ordinært
møte.
Temadel: Beskrivelse av bestandssituasjonen i Tanavassdraget v/Morten Johansen
Gjennomgang av rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 3, status for norske
laksebestander inklusiv Tanavassdraget (vedlegg 5) i 2011 ved lakseforsker Morten
Johansen, representert ved Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Sak 28/2011: Søknad fra Juhán Niillas Wigelius – Båteng, søknad om utøvelse av garnfiske
til en annen enn et hustandsmedlem i en kortere periode sommeren 2011
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Vedtak:
Søknaden fra Juhán Niillas Wigelius om å la andre enn husstandsmedlem til å drive garnfiske
i perioden 1. juli – 4. august avslås mot 2 stemmer.
Begrunnelse:
Tanavassdragets fiskeforvaltning - TF kan når særlige grunner foreligger, samtykke i
at retten for en begenset tid utøves av en annen enn et hustandsmedlem, noe søker
henviser til jf. § 3, 3. avsnitt. På nåværende tidspunkt vurderer ikke TF søknadens
grunnlag, familiære tilstelninger, tilstrekkelig til å gi samtykke til utøvelse av garnfiske
utenfor hustanden.

Sak 29/2011: Søknad fra Levajok Fjellstue – sesongkort til personalet
Vedtak:
Søknaden fra Levajok Fjellstue – sesongkort til fiskeguide avslås mot 2 stemmer.
Begrunnelse:
I henhold til fiskeregler for tilreisendes fiske, skal tilreisende fiskere kjøpe døgnkort i
Tanavassdraget. Tanavassdragets fiskeforvaltning – TF kan regulere adgangen til fiske
for andre jf. Kgl. Res. 2011 § 5, 1. avsnitt. I søknaden fremgår det ikke hvor lenge
guiden skal være i arbeid. På nåværende tidspunkt vurderer ikke TF søknadens
grunnlag, tilstrekkelig til å gi samtykke til utsteding av sesongkort til utenbygds
fiskeguider.
Møtet utsetter følgende saker til neste møte:
Sak 27/2011: Søknader om laksebrev, vilkår og behandlingsopplegg, 2. gangs behandling
Sak 30/2011: Intensjonsavtale, forslag fra Laksebreveiere i Tanavassdraget - LBT
Sak 31/2011: Søknad om driftsmidler 2011 fra Laksebreveiere i Tanavassdraget AL
Sak 32/2011: Vurdering av overtakelse av tidligere Polmak skole til fremtidig adm. og
kompetansesenter, forslag fra Ulf T. Ballo
Sak 33/2011: Framtidig forvaltning av Tanavassdraget må gis lokalt preg, forslag fra Ingrid
Nordal

Sak 34/2011: Neste TF møte 30. august i Levajok
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De utsatte saker fra sak 27 – 33/2011 behandles da. Videre drøftes kurstema som settes opp
til møtet før jul.
Tema 1: FOR 2011-04-02 nr. 119 forvaltningsforskriften
Tema 2: Fiskeforskriftene i Tanavassdraget

Sak 35/2011: Tilbud på regnskapsførsel
Vedtak:
TF gir fullmakt til Mari Trosten og daglig leder til å inngå forhandlinger med Tana
regnskapskontor for å avklare tilbudets innhold.
Møtet hevet kl. 15.20

Referent:
Hans-Erik Varsi
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