Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning – TF 4. februar på
Levajok fjellstue
Møtetid: 10. – 14.50
Møteleder:
TF leder Helge Samuelsen

Møtende TF medlemmer:
Mari Trosten, Alma Helander, Nils N. Gaup, Elin Sandvik , Ingrid Nordal,
Tor-Ørjan Store og Bjarne Rikardsen.
Forfall fra Ulf T. Ballo

Fra administrasjonen:
Direktør Hans-Erik Varsi

Tolk:
Nancy C. Porsanger Anti

Saksliste:
Sak 1/2013: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2/2013: Godkjenning av protokoll fra TF møte 7.-8. desember 2012
2) Standardisering av TF norm
Sak 3/2013: Valg av 2 protokoll underskrivere
Sak 4/2013: Supplering av Reglement for TF
Sak 5/2013: Midlertidige fiskeforskrifter for 2013 - 2014
Sak 6/2013: Orienteringssaker
---------------------------------------

Sak 1/2013: Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.
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Sak 2/2013: Godkjenning av protokoll fra TF møte 7.-8. desember 2012
Vedtak:
Sak 75 – og 81/2012 settes opp til ny behandling ved møte i mars måned. Møtet flyttes til 20.21. mars. Med de endringer ble protokoll fra TF møte 7.-8. desember 2012 enstemmig
godkjent.
2) Norm
Direktørens innstilling:
Forvaltningen Tanavassdragets fiskeforvaltning – TF med medlemmer benevnes med:
TF medlemmer.
Tidligere møteprotokoller oppdateres med riktig benevnelse, med protokoll fra møte i
Tanavassdragets fiskeforvaltning – TF den ….
Vedtak:
Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 3/2013: Valg av 2 protokoll underskrivere

Nils N. Gaup og Helge Samuelsen valgt til å underskrive protokollen.

Sak 4/2013: Supplering av Reglement for TF
-

Jf. TF sak 61/2012.

Direktørens innstilling:
TF reviderer reglementets punkt 2 TFs organer og supplerer med 5.8 – 5.9.

2 Tanavassdragets fiskeforvaltnings organer
Tanavassdragets fiskeforvaltning - TF er et selvstendig forvaltningsorgan. TF består
av 9 medlemmer med leder. De fiskeberettigede etter § 3 velger fem av medlemmene
på fellesmøtet, jf. § 8. Kommunestyrene i Tana og Karasjok oppnevner to medlemmer
hver blant personer med rett til stangfiske, som ikke har rettigheter etter § 3.
Funksjonstiden er fire år og følger kommunevalgperioden. Leder og nestleder velges
av TF.
TF har etablert administrasjon i Tana, for å ivareta forvaltningsrelaterte oppgaver. Ved
behov engasjerer TF eksterne tjenester for å ivareta oppgaver iht. lov – og forskrifter.
5.8 Fellesmøte for fiskeberettigede
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Fellesmøte for fiskeberettigete jf. § 3, holdes samlet for Tana og Karasjok soner minst
hvert fjerde år etter innkalling av TF. Fellesmøtet velger de fiskeberettigedes
medlemmer til TF.
Fellesmøte i forbindelse med valg av representanter til TF avholdes innen utgangen av
november i året for kommunevalg.
Fellesmøtet kan uttale seg om alle spørsmål av betydning for fisk og fisket.

5.9 Andre møter
I forbindelse med forvaltningsoppgaver iht. forskriftens §§ 6 - 10, avholder TF andre
møter etter behov. Møtetemaer kan være om fisken, fiskets utøvelse, organisering av
fisket, salg av fiskekort, overvåking av fiskebestandene, forslag til eventuelle
reguleringer ved eventuelle endringer av fiskeforskriftene og om annen informasjon.
Vedtak:
Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 5/2013: Midlertidige fiskeforskrifter for 2013 – 2014
Endringer av fiskeforskriftene i 2013 for tilreisende fiskere i Tana i henhold til art. 7
-

Viser til forhandlingsmøte 17.01.2013 i Inari mellom Lappland ELY-senter og
Fylkesmannnen i Finnmark.

Ved regional forhandlingsmøte 17. janaur 2013 i Inari ble partene enige til å innføre
fredningstid i fiskedøgnet i hele sesongen.
1) Det innføres fredningstid mellom kl. 14 – til kl. 22.00 for fiske fra strand og ved fiske
fra båt i riksgrensestrekningen. Samme fredningstid gjelder også i Boratbokcasonen.
Dette gjelder ikke når tilreisende fiskere bruker lokal roer tjenesten i fisket.
2) På norsk side opprettes det begrensingssoner for fiske fra strand i
riksgrensestrekningen. I begrensningssonene vil døgnkortprisen fastsettes med
hjemmel i art. 7 punkt 1.
Etter avtale skal Fylkesmannen i Finnmark liste opp begrensningssonene til Finland for fiske
fra norsk strand. Endringene er:

1) Reduksjon i fisketiden gjennom døgnet

Side 3 av 6

Fisketiden for eget fiske fra båt reduseres med 1 time i døgnet (4 %), mens fiske fra
strand reduseres med 8 timer i døgnet (30%), dvs. tilreisende kan fiske fra kl. 22.00 14.00 (norsk tid) i døgnet.
Fredningstid for tilreisende fiskere medfører også noe bedre mulighet for lokal
fiskeutøvelse i en periode av døgnet.
Tabell 1:
Mandag
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

Fisketid for fiske fra strand og båt i riksgrensestrekningen
2013
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag Lørdag Søndag

Guosseoagguid suhkan áigi
FISKETID FRA BÅT FOR TILREISENDE FISKERE
96 t i uka 66,7 %

FISKETID MED LOKALE ROERE
48 t i uka
33.3%

Báikegotti suhkan áigi

FISKETID FRA BÅT FOR TILREISENDE FISKERE
Enighet
Ved møte mellom ELY Keskus og Fylkesmannen i Finnmark 17.01.2013
Gjelder også for fiske fra strand, med fredningstid kl. 14 - 22.00 hvert døgn.

2) På norsk side i riksgrensestrekningen opprettes det begrensingssoner for fiske fra
strand. I begrensningssonene vil døgnkortprisen fastsettes med hjemmel etter art. 7 punkt
1.
I 2013 innføres det begrensningssoner i rikgrensestrekningen på norsk side i Storfossen,
Duškanguoika - Ohcejohtguoika, Vidis, Borsejohka, Ailestrykene, Levajok og Áhkguoika.
I de konkrete områdene innføres det tak på antall stenger pr. døgn. 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.
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Tabell 2. Antall døgnkort (fisketid kl. 22 -14.00) og soner i riksgrensestrekningen på norsk side med
differensierte fiskekortpriser for strandfiske.
Område

Antall

Tidligere

Ny pris

Boratbokca - Jalvi

25

35

300

Storfossen – Laksjok

35

Fri

300

Duškanguoika – Ohcejohtguoika

40

Fri

300

Vidisnjálmmes – Geavggášguoika

10

Fri

300

Borsejohka - Levajok

35

Fri

300

Levajok – Áhkguoika

25

Fri

300

3) Generell økning av fiskekortprisene, jf. § 2 i fiskeforskriftene av 1989
Endringer av sportfiskeforskriftene etter 1990 (10 ganger) er gitt i medhold av Kgl.res av
24.02.1989 forskrifter om fisket i tanaelvas fiskeområder § 2 og 23.
Prisen på fiskekort ble i mange år ikke justert i forhold til prisutviklingen. Det har derfor over
tid oppstått et etterslep i utviklingen av fiskekortprisen. Norsk konsumprisindeks (KPI) har
siden april 1990 steget med 59,1 %, eller til kr 190 for strandkort og kr 400 for kort for fiske
fra båt. Ved møtet i Inari ble partene ikke enige om å øke døgnkortprisen.

4) I 2012 økte TF fiskekortpriser i nedre norsk del og i norske sidevassdrag. Dette
videreføres nå ved at § 3 fiskekortpriser økes i 2013.
3. Ellers i Tanavassdraget ved fiske bare fra strand kr 300 pr. døgn. Endringene fra
2012 for punktene videreføres.
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 1-4. 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.
5) Andre prisendringer
I 2012 økte TF sesongkortprisen for lokalbefolkningen i nedre norsk del og i sidevassdragene
fra kr. 50 til kr. 200. I høringene støttet 15 av 17 skriftlige uttalelser prisøkningen. TF drøfter
nå om å gå tilbake til gammel pris.
Direktørens innstilling:
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Redusert fisketid i riksgrensestrekningen fra finsk side sammen med lave kortpriser vurderes
ikke å gi grunnlag for å gå inn for lokale fiskeregulerende tiltak i 2013-14.
På norsk side i riksgrensestrekningen forventes kombinasjon av innføring av begreningssoner,
økte kortpriser og begrenset fisketid å gi begrenset fisketrykk, men fiske fra norsk side utgjør
liten del av det samlete fisketrykk i grenseområdet.
Vedtak:
Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 6/2013: Orienteringssaker
1) Fra forhandlinger om Tana overenskomsten mellom Norge og Finland i Ivalo 10.12.12.2012.
2) Forslag til 2 informasjonsmøter i Tana og Karasjok i mars 2013 om forhandlinger
mellom Norge og Finland om overenskomsten om fisket i Tanavassdraget.

Møtet hevet kl. 14.50

______________________
Nils N. Gaup

____________________
Helge Samuelsen

Referent:
Hans-Erik Varsi
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