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Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning – TF  

11. april 2012 på hotelli Utsjoki 

 

Møtetid: 09.10 – 20.30  

Møteleder: 

TF leder Helge Samuelsen 

 

Møtende TF medlemmer: 

Alma Helander, Ulf T. Ballo, Bjarne Rikardsen,  Mari Trosten, Kjell H. Sæther,  

Ingrid Nordal, Ragnhild Vassvik Kalstad og Tør Ørjan Store. 

 

Fra  administrasjonen: 

Direktør Hans-Erik Varsi og leder for vassdrag og oppsyn Kjell-Magne Johnsen. 

 

Tolk: 

Nils Nergård 
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Sak 23/2012: Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Til forretningsorden: 

TF medlem Ingrid Nordal fremla innspill til møtets forretningsorden. Nordal mente at sak 

26/2012 må tas ut av dagens møtebehandling, og utsettes. Nordal begrunnet dette med TFs 

forslag til endringer av fiskeforskrifter har fått overveldende motstand, og at 

administrasjonens saksfremlegg er under enhver kritikk og ikke holder mål.   

 

TF leder Helge Samuelsen mener at Nordals innlegg er prosedering av sak, og at TF 

medlemmene bør holde innlegg når de enkelte sakene behandles. 

   

Ved postforsendelse bør saksdokumenter med vedlegg sendes senest 10 dager før møtet.  

 

Vedtak: 

Nordals forslag til å utsette sak 26/2012 ble nedstemt. Med merknader ble innkalling og 

saksliste enstemmig godkjent. 

Sak 24/2012: Godkjenning av protokoll fra TF møte 28.-29.02.2012 
 

Pga. feil ved saks – og styrebehandling ved sak 13/2012, behandles saken på nytt. Med de 

endringer ble protokoll fra styremøte 28.- 29.02.2012 enstemmig godkjent.  

Sak 25/2012: Valg av 2 protokoll underskrivere 
 

Til å skrive under protokoll fra dette møtet ble valgt Mari Trosten og Helge Samuelsen. 

Sak 26/2012: Endringer av fiskeregler 2012 i Tanavassdraget  
 

Begrunnelse: 

Relevante forskning- og overvåknings resultater viser en markant nedgang i laksebestandene i 

Tanavassdraget. Tanavassdragets fiskeforvaltning -TF ser det av den grunn nødvendig å sette 

inn fiskebesparende tiltak for sesongen 2012. 

 

TF har i høringsrunden både fått innspill som støtter reguleringsforslagene og noen som er 

imot å sette inn tiltak i 2012. Det fremkommer også ulike signaler fra forskjellige deler av 

vassdraget og ulike syn i fiskeriorganisasjonene og kommunene Tana og Karasjok.  
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Dette forteller om viktigheten av bred informasjon om situasjonen for laksebestandene i 

Tanavassdraget og behovet for større forskningsinnsats knyttet til vassdragets biologiske 

mangfold og økologi.  Erfaringsbasert kunnskap må i denne sammenhengen inkluderes mer. 

Uttalelsene viser også at det haster med å få på plass nye og mer fleksible fiskeregler som 

omfatter vassdraget både på norsk og finsk side. TF vil legge vekt på disse forhold i sitt videre 

arbeid og i forhandlingene mellom Norge og Finland om ny overenskomst. TF vil også jobbe 

med å framskynde forhandlingene samt at forvaltningsansvaret i riksgrensestrekningen på 

norsk side tilføres TF. 

 

TF ser det likevel nødvendig å sette inn tiltak allerede for inneværende sesong. 

 

TF vil prioritere sikring av stor hunnlaks som vandrer opp til gyteplasser særlig til øvre deler 

av vassdraget samt laks som hører til sideelver og som har vært utsatt for langvarig 

overbeskatning.  

 

TF ser det derfor nødvendig å innkorte fiskesesongen samt stille krav om utsetting av fanget 

hunnlaks.  I tillegg går TF inn for en moderat reduksjon i antallet garnbruk og redusert 

stangfisketid. 

 

TF søker i sin regulering å fordele belastningen som de fiskeregulerende tiltak medfører 

mellom ulike grupper. Dette betyr at fangstfordelingen mellom det tradisjonsrike garnfisket 

og stangfisket holdes noenlunde uendret. Heller ikke fiskerettens innhold blir berørt jf. 

forskrift om lokal forvaltning av 4.2.2011. 

 

TF vil videre gå ut med en oppfordring til alle fiskere om, på individuell og frivillig basis, å ta 

ansvar ved å begrense sitt fiske slik at de mangfoldige laksebestandene i vassdraget kan bygge 

seg opp i de kommende år.  

 

TF vil som lokalt forvaltningsorgan på det sterkeste henstille myndigheter og fiskerettshavere 

på finsk side om å iverksette tilsvarende fiskebesparende tiltak i riksgrensestrekningen. 

 

Vedtak: 

 

Endringer av fiskeregler i Tanavassdraget for 2012 

 

Med hjemmel i FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget §§ 9-10, har Tanavassdragets fiskeforvaltning den 11.  april 2012 vedtatt 

følgende endringer i lakseførende deler av Tanavassdraget på norsk side. 

 

Merk at det er kun endringer og tilføyninger som vises i dette dokumentet. Vedtatte endringer 

og tilføyninger i forskriften er sendt til miljøverndepartementet for endelig godkjenning. 

 

Innebygdsfiskere (lokale fiskere) 
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§ 2. Fiskekort 

Fast bosatte i Tanavassdragets elvedaler skal betale kr. 200,- pr. kalenderår.  

 

§ 4. Årsfredning 

Fiske etter alle fiskearter er kun tillatt fra og med 20. mai til og med 10. august (fisketidene 

for sjøørret forblir uendret), med følgende unntak:  

 

1. Drivgarn er kun tillatt å bruke i tiden fra og med 20. mai til og med 15. juni, fra 

mandag kl. 18.00 til onsdag kl. 18.00. 

2. Fiske med stengsel og settegarn er tillatt i tiden 10. juni – 10. august. 

3. Kastenot etter laks er ikke tillatt i 2012.  

4. Fiske etter andre arter enn laks er tillatt hele året når fiske foregår i innsjøer mer enn 

200 meter fra inn - og utløpsos.  

 

§ 5. Ukefredning 

Alle fiskearter er fredet mot bruk av alle redskaper, unntatt stang og handsnøre, i tiden fra 

torsdag kl. 18.00 til mandag kl. 18.00. I ovennevnte tidsrom skal garn i doaris (tverrstengsel), 

čuollu (ledestengsel), og vuojahat i stengsler være opphengt over vannet eller tatt på land. 

Alle andre bundne redskaper, herunder joddu (krokgarn) og meardi (ruser) i stengsler, skal 

være tatt på land. For drivgarn er det ukefredning fra onsdag kl. 18.00 til mandag kl. 18.00. 

 

Alle fiskearter er fredet mot bruk av stang og handsnøre fra søndag kl. 18.00 til mandag kl. 

18.00. 

 

§ 11. Antall redskaper 

Stengsel, settegarn eller drivgarn, kan bare brukes av den som er fiskeberettiget ifølge FOR 

2011-04-02 nr. 119. 

 

Det er tillatt å fiske med 1 stengsel eller 1 settegarn om gangen ved fangst av laks. 

Det kan bare brukes ett drivgarn samtidig pr. fiskeberettiget. 

 

§ 6 Utkastingsplikt: 

 

4) Gjenutsetting av hunnlaks: 

 

All fanget hunnlaks større enn 80 cm gjennutsettes (hunnlaks over 5 kg) i følgende deler av 

Tanavassdraget: 

 

Máskejohka med sideelver, Hovedelva nedre norsk del, Kárášjohka med sideelver og Iešjohka 

med sideelver. 

 

All fanget hunnlaks gjennutsettes i følgende elver: Buolbmátjohka, Lakšjohka med sideelver, 

Leavvajohka og Váljohka med sideelver. 
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Tilreisende fiskere 

 

§ 1. Fiskesesong 

Tilreisende fiskere kan fiske fra og med 1. juni til og med 10. august. (fisketidene for sjøørret 

forblir uendret) 

 

§ 3. Fiskekortpriser  

3. Ellers i Tanavassdraget ved fiske bare fra strand kr 250 pr. døgn.  

4. Ellers i Tanavassdraget ved fiske fra båt med opptil 2 stenger kr 400 pr. døgn, og kr. 

600 pr. døgn ved fiske med 3 stenger. Dette fiskekortet er også gyldig ved fiske fra 

strand, men ikke fra strand på strekningen og tidsrommet som er nevnt i § 4.  

5. Ektefelle/samboer løser fiskekort som etter punktene 3 og 4. Kortet gjelder for fiske 

fra båt og fra strand, men ikke fra strand på strekningen og tidsrommet som er nevnt i 

§ 4.  

6. For ungdom mellom 16 - 18 år er prisen kr 50 pr. døgn. Kortet er ikke gyldig fra 

strand på strekningen og tidsrommet som er nevnt i § 4.  

 

§ 4. Begrensningssoner 

På en oppmerket strekning fra nedenfor 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.  

3. På oppmerkete strekninger i Seidastryket og Skiippagurrastryket settes det 

begrensninger på antall stangdøgn fra strand. I hvert område selges det hvert døgn 

opptil 5 døgnkort til kr. 300 pr. døgn og opptil 30 ½-døgnskort til kr. 200 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, wobbler eller flue) på den enkelte stang 

uansett om det i båten er med flere personer eller person som bor i elvedalen. 

 

§ 6: Forbudsområde 

 

4) Gjenutsetting av hunnlaks: 

 

All fanget hunnlaks større enn 80 cm gjennutsettes (hunnlaks over 5 kg) i følgende deler av 

Tanavassdraget: 

 

Máskejohka med sideelver, Hovedelva nedre norsk del, Kárášjohka med sideelver og Iešjohka 

med sideelver. 

 

All fanget hunnlaks gjenutsettes i følgende elver: Buolbmátjohka, Lakšjohka med sideelver, 

Leavvajohka og Váljohka med sideelver. 
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Sak 27/2012: Valg av TF logo 
 

Vedtak: 

TF medlemmer sender inn forslag til vinnerutkast pr. e-post, etter nummerert forslagsliste fra 

administrasjonen. Hvert utkast har eget nummer. 

Sak 28/2012: Kjøp av tolkeanlegg 
 

Vedtak:  

TF aksepterer tilbudet fra Tana glass og rammer for levering av tolkeanlegg, jf. tilbud av 

17.03.2012. 

Sak 29/2012: Byggeteknisk bistand for gamle Polmak skole 
 

Vedtak: 

TF inngår avtale med Næringsdrift AS for utarbeidelse av forprosjekt – byggeteknisk bistand 

for «gamle Polmak skole», jf. tilbud av 5.10.2011. 

 

TF inviterer Tana kommune til å bli med på utrede «Polmak skole» som fellesprosjekt.  

 

Sak 13-2/2012: Laksebreveiere i Tanavassdraget - LBT, søknad om 

tilskudd for 2012, ny behandling 
 

Saken tas opp til 2. gangs behandling pga. saksbehandlingsfeil ved 1. gangs behandling 28.- 

29. februar. 

 

Alma Helander og Ulf T. Ballo fratrer møtet, da de er styremedlemmer i LBT. 

 

Vedtak: 

Laksebreveiere i Tanavassdraget – LBT bevilges forskudd kr. 50 000 for 2012 til 

organisasjonens drift og prosjekter.  Bevilgningen hjemles i forvaltningsforskriftens § 11, 3. 

avsnitt.  

 

Før videre behandling av saken, kreves det at LBT sender inn kopi av andelsregister pr. 

31.12.2011. Andelsgrunnlaget regnes fra sum innbetalt andelsinnskudd/ andelspris, og som 

fremgår i godkjent regnskap pr. 31.12.2011. 

 

Saken settes opp til endelig behandling ved junimøtet. 
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Sak 30/2012: Deanučázádaga luossabivdosearvi DLBS - 

Tanavassdragets laksefiskeforening, søknad om driftstilskudd 2012 
 

Ingrid Nordal fratrer møtet, da hun er styremedlem i DLBS. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Før videre behandling av saken, kreves det at Deanučázádaga luossabivdosearvi DLBS - 

Tanavassdragets laksefiskeforening sender inn kopi av medlemsregister pr. 31.12.2011. 

Medlemsgrunnlaget regnes fra sum innbetalt medlemsinnskudd/ medlemskontingent, og som 

fremgår i godkjent regnskap pr. 31.12.2011. 

 

Saken settes opp til endelig behandling ved junimøtet. 

 

Sak 31/2012: Varsel om oppstart av detaljregulering for E6 Tanabru 
 

Statens vegvesen har startet arbeidet med å utarbeide ny detaljregulering for E6 og ny Tana-

bru i Tana kommune. Planarbeidet (Planprogramarbeidet er første steg i 

planleggingsprosessen) omfattes av forskrift om konsekvensutredning. 

 

Den nye brua skal plasseres 50 meter sør for den gamle brua. Brufundamentet på vestsiden av 

elva plasseres på elvebredden rett utenfor utløpet av Sieddájohka. Brufundamentet på østsiden 

av elva vil bli plassert i rasteområdet ved «fiskestangen». Eksisterende bru skal rives. 

 

Vurdering: 

Det er store gyteområder for laksen i området rundt Tana bru og der ny bru skal settes opp 

(Pers. kom. Morten Falkegård). Hvis arbeidet med å banke ned pålene starter i slutten av 

august, så vil dette arbeidet være sluttført i slutten av november.  

 

Gyteperioden for laksen i Tana er fra midten av september til midten av oktober. Arbeidet 

med å banke ned fundamentene vil derfor pågå midt i gyteperioden. I forbindelse med dette 

arbeidet vil det bli en del støy og vibrasjoner som forplantes i vannmassene (pers kom Lars A. 

G. Sørensen).  

 

TFs anmodning:  

Laksefisk er var for vibrasjoner og arbeidet vil kunne potensielt forstyrre laksens gyting. I 

hvor stor grad dette vil forstyrre er usikkert. Dette må derfor konsekvensutredes nærmere av 

Statens vegvesen.  
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Det er gjennomført flere studier som er rettet mot lakseyngelens bruk av bekker i 

Tanavassdraget som oppvekstområder (eks: Johnsen 2010, Johansen 2005, Erkinaro m. fl. 

1998, 1997,1995). Det foregår ikke gyting i de små sidebekkene, men lakseyngel fra 

nærliggende områder trekker opp i disse bekkene. Det er godt dokumentert at bekkene utgjør 

en særdeles viktig rolle i den totale produksjonen av laks i vassdraget noe som er relatert til 

gode oppvekstvilkår for lakseyngelen i bekkene.  

 

NVE (Norges vassdrags og energidirektorat) er bedt om å vurdere hvorvidt brufundamentets 

plassering kan plasseres slik planlagt. I brev datert 20. august 2008 gir NVE tilbakemelding 

om at de ikke kan se at plassering av brukaret på elvebredden (vestsiden) vil medfører 

vesentlige endringer i flom- og strømningsforhold, med unntak av lokale endringer rundt 

selve brupilaren.  

 

Plasseringen av brufundamentet vil kunne påvirke endring i flom- og strømningsforhold under 

vårflommen som vil igjen kunne påvirke utløpet av Sieddájohka. Hvorvidt NVE har tatt 

hensyn til dette i notatet datert over er ukjent.  

 

TFs anmodning:  

Plasseringen av brufundamentet rett oppstrøms for Sieddájohka potensielt kan endre utløpet 

til denne bekken bør tas hensyn til av Statens vegvesen. Eventuelt bør dette konsekvens 

utredes. 

Sak 32/2012: Behandling av klage, inndragning av laksebrev på Gnr. 

10 Bnr. 30 i Tana, u.off. iht. offentlighetsloven § 13 
  

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge.  

 

Sak 33/2012: Søknad om laksebrev i Tana kommune, u.off. iht. 

offentlighetsloven § 13 
 

Vedtak: 

Saken behandles etter fastsatt prosedyre. 

 

Sak 34/2012: Orienteringssaker 
 

Det ble gitt orientering om: 

- 4 informasjonsmøter i Karasjok og Tana i tiden 28.02. - 7.03.2012 

- Deltagelse ved årsmøtet til Tanavassdragets laksefiskeforening DLBS 3.03.2012 
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- Deltagelse ved årsmøtet i fiskefelleskapet i Utsjok den 23.3.2012 

- Deltagelse ved lakseseminar den 26.3.2012 

- Tilsetting av fiskeoppsyn i primærområdene Tana og Karasjok.  

- Møte med 4 fiskefellesskap i Utsjok den 29. mars 2012 

 

Sak 35/2012: Fastsetting av tid og sted for neste møte 
 

Vedtak: 

Neste møte fastsettes til 19.-20. juni i Tana.  

 

 

Møtet hevet kl. 20.30 

 

                     

_____________________                 ______________________ 

Helge Samuelsen/                                       Mari Trosten/ 

 

 

 

Referent: Hans-Erik Varsi 


