Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning - TF
7.-8. desember 2012 på hotelli Ivalo.
Møtetid: 7. desember 13.45 – 18.40, 8. desember 10.20 – 16.40
Møteleder:
TF leder Helge Samuelsen

Møtende TF medlemmer:
Mari Trosten, Bjarne Rikardsen, Alma Helander, Kjell H. Sæther, Ingrid Nordal, Elin Sandvik ,
Tor-Ørjan Store og Ulf T. Ballo

Fra administrasjonen:
Direktør Hans-Erik Varsi

Tolk:
Nils Nergård
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Sak 72/2012: Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

Sak 73/2012: Godkjenning av protokoll fra TF møte 17.-18. september 2012

Vedtak:
Protokoll fra TF møte 17. – 18. september enstemmig godkjent.

Sak 74/2012: Valg av 2 protokoll underskrivere

Alma Helander og Ingrid Nordal valgt til å underskrive protokollen.

Sak 75/2012: Valg av medlem til forprosjektgruppe for norsk laksesenter
Vedtak:
Saken settes opp til ny behandling ved møte i mars 2013.

Sak 76/2012: Krav fra Laksebreveiere i Tanavassdraget, tilbakebetaling av forskudd kr.
573 020 til dekking av utgifter til planlegging og forarbeider for lokal forvaltning i 2011.

Saksfremlegg:
Laksebreveiere i Tanavassdraget – LBT fremla fredag 2. november ett krav på kr. 573 020 til
Tanavassdragets fiskeforvaltning - TF, og ga TF ei ukes frist på å svare. Kravet ble gjentatt
ved brev fra advokatfirma Rekve & Pleym Tromsø av 12.11.2012.
Direktørens innstilling:
TF har ved brev 21.11.2012 til LBT v/advokatfirmaet avvist kravet.

Vedtak:
TF avviser kravet. På bakgrunn av omsøkt prosjektbudsjett, revidert godkjent regnskap med
anmodning om dekning av merutgifter og TFs dekning av merutgifter, har LBT fått fullt
utbetalt for planlegging og forarbeide til lokal forvaltning i 2011.
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Sak 77/2012: Laksebrev saker
Direktørens innstilling:
I september og oktober ble eiendommer med fiskerett etter § 3 befart i Tana og Karasjok
kommuner. På grunnlag av befaringene, legges 6 saker frem for TF.
Vedtak:
De fremlagte saker blir tilskrevet, med anmodning om tilsvar innen 3 uker.

Sak 78/2012: Regnskap pr. 30. oktober 2012
Direktørens innstilling:
½- års regnskap pr. 30. juni, og regnskap pr. 30.10.2012 tas til etterretning.
Vedtak:
Direktørens innstilling til regnskapsstatus pr. 31.10.2012 tas til etterretning.

Sak 79/2012: TF budsjett 2013
Saksfremstilling:
Det er lagt forutsetninger til TF budsjett 2013 med pris på døgnkort og sesongkort og
salgsvolum. Utgiftene videreføres etter samme fordeling som i år. Godtgjørelser foreslås økt
til:
1)
2)
3)
4)

Godtgjørelse for heldagsmøte settes til kr. 2200
Godtgjørelse for møter under 4 timer settes til kr. 850
Godtgjørelse til TF leder kr. 95 000 pr. år.
Godtgjørelse til nestleder kr. 25 000 pr. år.

Direktørens innstilling:
TF vedtar forslag til budsjett for 2013 som fremlagt.

Vedtak:
Direktørens innstilling til TF budsjett 2013 enstemmig vedtatt.
Møtet hevet 7. desember kl. 18.40
8. desember, møtestart: 10.20
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Sak 80/2012: Tilsetting av rådgiver
Saksfremstilling:
Det kom inn 9 søknader på rådgiverstillingen, og ble satt opp i alfabetisk rekkefølge. Etter at
TF hadde nominert kandidater, ble 5 kandidater innkalt til intervju 3. og 5. desember. 2 av
intervjuene ble gjennomført over virtuell studie og 3 kandidater ble intervjuet på kontoret.
Intervjuene ble gjennomført av Mari Trosten, Ulf T. Ballo og direktøren.
Vedtak:
TF tilbyr rådgiver stillingen til Narve Stubbraaten Johansen - Tromsø. Johansen får frist til 3.
januar 2013 til å melde om han tar jobben. Hvis ikke Johansen tar jobben, tilbys jobben etter
rekkefølge til:
2) Eigil Tofte Bjørvik
3) Kari Gaski

Sak 81/2012: Konstituering, valg av nestleder i TF
Vedtak:
Saken settes opp til ny behandling ved møte i mars 2013.

Sak 82/2012: Melding om fratreden fra stedfortreder vervene i TF
Direktørens innstilling:
Meldinger om fratreden fra stedfortredervervene i TF vurderes i forhold til
Miljøverndepartementets - MDs presisering av forskriftens § 6 3. ledd til LBT 10. august og
MDs ytterligere utdyping av samme bestemmelse til TF 5. desember i år.
Tanavassdragets fiskeforvaltning tar meldinger om fratreden fra Jorunn A. Sottinen, Asbjørn
Guttorm og Elin M. Sabbasen fra stedfortreder vervene til etterretning.
Vedtak:
Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 83/2012: Forslag til midlertidige fiskeforskrifter for 2013 - 14
Forhandlinger mellom Norge og Finland om fisket mv. i Tanavassdraget
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I 2001ble forhandlingene om Tana overenskomsten avbrutt, og overenskomst fra 1990 ble
videreført uten endringer. I juni i år ble forhandlinger mellom Norge og Finland om fisket mv.
i Tanavassdraget gjenåpnet. Forhandlingene ledes av Miljøverndepartementet og det finske
Jord – og skogbruksdepartementet. 2. møte i forhandlingene skal foregå i Ivalo 11.-12.
desember, og det 3. og siste møtet skal avvikles før juni 2013. Etter planen skal ny
overenskomst være gjeldende fra 1.01.2015.
Ved forhandlingsmøte 19.-21. juni 2012 ble FoU-rapporten fra den norsk-finske
overvåknings- og forskningsgruppa grundig presentert. Hovedkonklusjonene fra gruppa er at
laksebestandene i Tanavassdraget er langt under gytebestandsmålene, trolig fordi de i en
lengre periode har vært overbeskattet. For å bygge opp igjen bestandene mener gruppa at det
må settes inn reguleringstiltak i alle fiskeriene som beskatter tanalaks. Reguleringene må være
mål- og bestandsspesifikke.

Direktørens innstilling:
Hovedmål og grunnlag
1) Hovedformålet med forhandlingene er å sikre et bærekraftig fiske i vassdraget.
Bakgrunnen er at utviklingen for villaksen i Tana har vært dårligere enn i sammenliknbare norske vassdrag. Situasjonen er spesielt alvorlig for bestandene i de øvre delene
av vassdraget. Dette skyldes i all hovedsak et for omfattende fiske over tid.
2) Det lokale stangfiskeutøvelsen har gått ned med 30 % siden 1990
3) Turistfisket på norsk side i vassdraget er redusert med 2/3 - deler siden 2001.
4) Det lokale garnfisket er redusert med 2/3 – deler siden 1984.

TFs forslag:
1) TF foreslår tiltak som samlet vil gi redusert fisketrykk/ fiskeutøvelse i hele vassdraget.
Det forventes at salget av fiskekort i volum vil gå ned.
2) Fisketid for tilreisende er 1. juni – 10. august
3) Med utgangspunkt fra de 2 siste sesonger, reduseres antall døgnkort med 30 % til
24 000 døgnkort i riksgrensen. Familiekortet fjernes.
4) Døgnkortprisen økes i gjennomsnitt med 30 %. Dette vil føre til at fiskekortinntektene
ikke går ned i forhold til de 2 siste årene.
5) Fisket fra båt settes fra kl. 06 – 18.00 i hele sesongen.
6) TF foreslår at stangfiskerne anmodes å slippe ut all holaks over 80 cm, eller at det
vurderes sesongkvoter.
7) TF er åpne for å innføre begrensningssoner i deler av riksgrensestrekningen.

Det lokale fisket:
8) Fisketiden er 20. mai – 15. august for fiske etter laks.
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9) Drivgarnsfisket reduseres til fiske fra mandag 18. – onsdag kl. 18.00, til 15. juni
Hvis det er behov for det, bør partene utveksle noter om endringer av fiskeforskrifter for
2013-14.

Sak 84/2012: Møteplan 2013
Direktørens innstilling:
Det planlegges 5 styremøter i 2013. Møtedatoer sjekkes ut til neste møte.
Vedtak:
Foreløpig møteplan:
Møte
2. møte
3. møte
4. møte
5. møte
6. møte

Uke/dato

Sted

Type

12, 19. - 20. mars
21, 21.-22. mai
36, 3. september
44, 29. oktober
49, 6. - 7. desember

Karasjok
Tana/Levajok

2 dagers møte
2 dagers møte

Tana/Levajok

Dagsmøte
2 dagers møte m. julebord

Sak 85/2012: Orienteringssaker – Vedlegg
1) Prop. 86 L om lakse - og innlandsfiskeloven og Tanaloven, vedtatt i Energi – og
miljøkomiteen og i Stortinget 30.11.2012.
2) Utviklingen av turistfisket på norsk side av Tanavassdraget, notat av Sturla Brørs DN
3) Registrerte norske – og finske garnbruk i elva i 2011, notat Kjell-Magne Johnsen
4) Skjellprosjekt 2012

Møtet hevet kl. 16.40

______________________
Alma Helander

____________________
Ingrid Nordal

Referent:
Hans-Erik Varsi
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