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Protokoll for stiftelsesesmøte i Tanavassdragets fiskeforvaltning – TF  
29.-30. mars 2011 på hotel Tana 

 
Med hjemmel i Kgl.res. av 4.02.2011 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget ble det avholdt stiftelsesmøte for Tanavassdragets fiskeforvaltning 29. – 30. 

mars 2011 på hotel Tana. 

Møtetid: 29. Mars kl. 11 - 17.55,  30. Mars kl. 08.30 - 16.30 

Møteleder: 

TF leder Helge Samuelsen 

 

Møtende TF medlemmer: 

Nils N. Gaup, Elin Sandvik, Tor Ørjan Store, Mari Trosten, Alma Helander, Ingrid Nordal, Ulf T. Ballo, Bjarne 

Rikardsen, Anne Kare M. Kemi, Elin Sabbasen, Mildrid S. Mudenia, Hartvik Hansen, Hagbart Grønmo og Asbjørn 

Guttorm. 

 

Kjell-Magne Johnsen og Hans-Erik Varsi fra administrasjonen. 

 

Gjester: Hartvik Hansen for ordføren i Tana i kommune, Paul A. Nilsen Lutnæs og Harald Muladal fra 

Fylkesmannen i Finnmark. 

 

 

Sak 1/2011: Åpning  

Leder Helge Samuelsen for første periode i Tanavassdragets fiskeforvaltning - TF, ønsket 

velkommen til første møte i TF.  Første periode er fra stiftelsesdato til kommunevalget 2015. 

Til første møtedag er alle medlemmer med personlig stedfortredere invitert. Med hjemmel 

er første møte forberedt og innkalt av Laksebreveiere i Tanavassdraget -LBT. Gjester fra 

forvaltning og kommuner. 

 

Sak 2/2011: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Møtet tolkes. Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 

 

Sak 3/2011: Konstituering, valg av nestleder  

Elin Sandvik, Karasjok valgt enstemmig som nestleder i TF. 

 

Sak 4/2011: Status i forarbeidene til ny fiskesesong 
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Orientering ble gitt av administrasjonen. 

 

Sak 5/2011: Kontor- og lagerlokaler i Tana og Karasjok 

Orientering ble gitt av administrasjonen. 

 

Sak 6/2011: Valg av leverandør til fiskekortsystem 

Vedtak: 

TF går inn for 5 års kontrakt med Scanatura AS – Kristiansand med levering av programvare 

og support til fiskekortsalg for Tanavassdraget. Enstemmig vedtatt. 

  

 

Sak 7/2011: Antall salgssteder for fiskekort 

Vedtak: 

TF gir fullmakt til administrasjonen å inngå salgsavtaler med utsalgssteder for 2011. Med i 

avtalen skal desinfiseringsplass tas med. Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 8/2011: Fiskeoppsyn 2011, opplegg og ressurser 

 
Fremmøtte 2.møtedag: 

Helge Samuelsen, Nils N. Gaup, Elin Sandvik, Tor Ørjan Store, Mari Trosten, Ingrid Nordal, Ulf T. Ballo, Bjarne 

Rikardsen og Hagbart Grønmo, personlig stedfortreder for Alma Helander. 

 

Gjester: Kjell H. Sæther ordfører i Karasjok kommune og Harald Muladal Fylkesmannen i Finnmark. 

 

Videre behandling  av Sak 8/2011: Fiskeoppsyn 2011, opplegg og ressurser: 

Vedtak: 

For 2011 engasjeres Kjell-Magne Johnsen som oppsynsleder. I tillegg skal oppsynsleder 

fungere som fagansvarlig for fiskeribiologiske prosjekter i Tanavassdraget. 

TF gir leder, nestleder og administrasjon i fullmakt til å engasjere 8 oppsynsbetjenter for 

fiskesesongen 2011. Kandidater innkalles til intervju i Tana og Karasjok i uke 14/15. Etter 

intervjurunden engasjeres oppsynsbetjentene. 
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Administrasjonen utarbeider arbeidsplan, arbeidsinstruks og utstyrsliste for tjenesten. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 9/2011: Valg av representant til arbeidsutvalget som skal bistå i 

konsultasjonsprosessen knyttet til reguleringene i laksefisket i sjø- og elv i Nord-Troms og 

Finnmark.  

 

Vedtak:   

Helge Samuelsen velges som medlem fra TF til arbeidsutvalget. Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 10/2011: Søknader om laksebrev, vilkår og behandlingsopplegg 

- Viser til Kgl.res av 4. februar 2011 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget.  

Vedtak: 

1. Eiendom som gir grunnlag på fiskerett, må være på minimum 5 da som det høstes av, 

jf. Kgl.res. 4.02.2011 § 3 1-2. avsnitt. Vilkårene til fiskerett etter § 3 behandles som 

egen sak. 

2. Ved søknader om flytting fra sone til sone, brukes 2 soner opp og 2 soner nedover fra 

søkerens fiskesone som retningsgivende for om søknaden innvilges. Ved innvilging av 

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 

laksebrev og søknad om flytting til en annen sone behandles som egen sak. 

3. Søkere som har laksebrev og som søker om utleie, registreres som utleie for 2011. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 11/2011: Søknader om laksebrev og søknader om flytting 
 

Vedtak: 

Søknadene deles inn i 3 hovedgrupper.  

Søknader om fiskerett, jf. § 3 1. avsnitt fiskeberettiget, som fyller vilkårene innvilges. 

Søknader som ikke fyller vilkårene her avslås. 

Søknader om flytting, jf. § 7 2.-5. avsnitt innvilges, når søknadene ligger innenfor normen, jf. 

sak 10/2011 nr. 2. 

Søknader om utleie, jf. § 3 6. avsnitt. 
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Søkere som har laksebrev og som søker om utleie for ett år, registreres som utleie for 2011. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 12/2011: Krav om inndragning av laksebrev 

 

Vedtak: 

Kravet om inndragelse av laksebrev tilhørende Gnr. 10 Bnr. 30 – Tana får medhold. 

Begrunnelsen er at utstedt laksebrev ikke gir grunnlag for å inneha fiskerett etter § 3, jf. 

Kgl.res. 4.02.2011 § 3, 1-2. avsnitt og TFs fastsetting av vilkår jf. sak 10/2011 vilkår 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 13/2011: Hjemmeside, informasjonsside for allmennheten 
 
Vedtak: 
TF gir administrasjon i fullmakt til å innhente tilbud om utarbeidelse av flerspråklig 

hjemmeside for TF. Enstemmig vedtatt. 

 
 
Sak 14/2011: Innkjøp av materiell  
 
Vedtak: 
Administrasjonen får i fullmakt til å kjøpe inn 4 pc, skrivere, motor til elvebåt og utstyr til 

oppsynstjenesten. Enstemmig vedtatt. 

 
Sak 15/2011: Honorarer og møtegodtgjørelser 
 
Vedtak: 

1.   Lederhonorar kr. 70.000,- pr. år.  
2.   Nestleder honorar kr. 20.000,- pr. år. 
3.   Møtegodtgjørelse heldags møte: kr. 2000,-  
4. Møtegodtgjørelse, møter opptil 4 timer: kr. 750,- 
5. Fraværsgodtgjørelse dokumentert, inntil kr. 2000,- 
6. Fraværsgodtgjørelse udokumentert inntil kr. 1500,- 
7. Øvrige godtgjørelser som km-godtgjørelser, diett- og nattillegg godtgjøres etter 

statens regulativ. 
Enstemmig vedtatt. 
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Sak 16/2011: Budsjett 2011 
 
Oppsett av rammebudsjett 2011 ble fremlagt på møtet.   
 
Vedtak: 
TF tar rammebudsjett til etterretning. Administrasjon legger frem budsjett 2011 med 
likviditetsbudsjett til behandling i juni møtet. 
 
 
Sak 17/2011: Pågående - og avsluttende prosjekter (LBT)  
 
Saksfremlegg: 

De siste årene har Laksebreveiere i Tanavassdraget -LBT vært delaktig samt gjennomført en 

rekke prosjekter i Tanavassdraget med fokus på blant annet laksefisk i Tanavassdraget. 

Prosjektene som har vært gjennomført samt nylig er påbegynt har høy relevans for lokal 

forvaltning av anadrom laksefisk i Tana. Enkelte av prosjektene er i en avsluttende fase, 

andre er nylig påbegynte.  

 

a) Skjellprosjektet 

 

Vedtak: 

Prosjektet videreføres, det avsettes kr. 180.000,- til prosjektet i 2011 enstemmig vedtatt. 

 

b) Steinkobbeprosjektet 

 

Vedtak: 

Prosjektet videreføres med budsjett på kr. 20.000,- enstemmig vedtatt. 

 

c) DIDSON- overvåkning av opp- og nedvandrende fisk ved hjelp av ekkolodd i 

Kárášjohka. 

Vedtak: 

TF bidrar med praktisk bistand til prosjektet i 2011 enstemmig vedtatt. 

 

d) Videoovervåkning av laks i Lakšjohka 

 

Vedtak: 

TF bidrar med praktisk bistand til prosjektet enstemmig vedtatt. 

 

e) Registrering av stengsel og settegarn i Tanavassdraget 
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Vedtak: 

Registreringsprosjektet videreføres i 2011 enstemmig vedtatt. 
 

 

f) Kan fiskesesongen forlenges i Tanavassdraget? Sjøørret biologi og beskatnings 

muligheter 

 

Vedtak: 
RKTL innvilges kr 10.000,- i støtte. TFs kontaktperson i prosjektet blir Kjell-Magne Johnsen. 

Enstemmig vedtatt. 

 
 
Sak 18/2011: Pressekontakter 
 
Vedtak: 
TFs leder og adm. leder kommenterer driftsrelaterte - og TF saker i media, eller av den som 

sakshenvendelsen delegeres til. Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 19/2011: Møteplan 2011 
 
Vedtak: 

Andre møte fastsettes til 28.-29. juni. TF gir administrasjonen i fullmakt til å finne 
møtested. 
Tredje møte fastsettes til 30. august i Karasjok. 
Fjerde møte planlegges med julebord til 2. og 3. desember. TF gir administrasjonen i 
fullmakt å finne møtested. Enstemmig vedtatt. 

 
 
 
 

Referent: 

Hans-Erik Varsi 


