Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning – TF
14. august 2012 på Levajok fjellstue
Møtetid: 09.30 – 17.05
Møteleder:
TF leder Helge Samuelsen

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

Forfall fra Ragnhild Vassvik Kalstad

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

Tolk:
Nancy C. Porsanger Anti
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Saksliste:
Sak 46/2012: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.
Ingrid Nordal tar forbehold om at møtet er lovlig satt, da fiskerettshaverne ved møte 11.
august 2012 i Sirma har valgt nye styrerepresentanter.

Sak 47/2012: Godkjenning av protokoll fra møte 15. mai 2012
Vedtak:
Protokoll fra TF møte 15. mai 2012 enstemmig godkjent.

Sak 48/2012: Valg av 2 protokoll underskrivere
Tor Ørjan Store og Bjarne Rikardsen valgt til å underskrive protokollen fra dette møte.

Sak 49/2012: Laksebreveiere i Tanavassdraget – LBT, krav om innkalling
til fellesmøte
Åpen del med inviterte gjester:
- Egil Olli og Liss Ellen Ramstad fra Sametinget
- Ordfører Anne Torill Eriksen Karasjok kommune
- Lemet Jon Ivvar og Aina Olsen fra Tana laksefiskeforening - DLBS
- Birger Dervo og Jonny Wotznitsa fra Tana jeger og fiskeforening.
Ordføreren i Tana møtte ikke pga. ferieavvikling. Karasjok jeger - og fiskeforening meldte
forfall. Laksebreveiere i Tanavassdraget og sonestyret i Karasjok møtte ikke.
Laksebreveiere i Tanavassdraget – LBT har i mai 2012 gjennomført underskriftskampanje
mot lokal forvaltningen. Krav om innkalling til fellesmøte ble levert 23. 05.2012. Krav om
fellesmøte fremlegges ved brev, begrunnelse og lister.
TF leder gikk igjennom LBTs begrunnelse som er vedlagt aksjonen, og drøftet dette punktvis.
Laksebreveiere vil tvinge frem et ekstraordinært fellesmøte innen 15.06.2012, for å få skiftet
ut de 5 som representerer rettighetshaverne i TF, med følgende begrunnelse:
1) Manglende styringsprinsipper og retningslinjer
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2) Driftsmidler til organisasjonen
- Roller
- Forvaltning og oppgaver
TF leder orienterte videre om Miljøverndepartementets – MDs tolkning av forskrift om lokal
forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget § 8, og om MDs utdyping av det rettslige
innholdet i Tanaforskriften § 6 tredje ledd, noe som MD sendte LBT 10. august 2012.
TF har ved møte 15. mai behandlet saken med vedtak:
Med hjemmel i forvaltningens formål, mandat og lovhjemmel vil det ikke bli avholdt
ekstra fellesmøte i 2012.
I forbindelse med åpen møte om reforhandlinger om Tanaoverenskomsten, vurderer
TF å innkalle til ekstra fellesmøte vinteren 2013 i Karasjok.
I forkant av ekstra fellesmøte, vil TF prioritere dialogen med interesseorganisasjonene.

Møtets uttalelse:
Tanavassdragets fiskeforvaltning har sammen med inviterte gjester ved møte 14. august 2012
i Levajok diskutert den oppståtte situasjonen angående styresammensetning og forvaltning av
Tanavassdraget. I oppstartsfasen har TF på kort tid gjennomført både forvaltningstiltak og
andre krevende oppgaver. En forutsetning i dette arbeidet er god kommunikasjon med berørte
parter og at arbeidet er godt lokalt forankret.
Det er beklagelig at det er oppstått forskjellige oppfatninger mellom forvaltningen og
fiskerettsorganisasjonen, og at det ikke er en åpen dialog mellom partene. Møtedeltakerne
mener begge parter har et ansvar for å møtes og bidra til gode løsninger.

Sak 50/2012: Gjennomgang av forskrift om forvaltning av fisk og fisket i
Tanavassdraget
Det åpne møtet avsluttet kl. 14.00

Sak 51/2012-A: Fiskesone 41 Båteng
I sone 41 ved Båteng er det i alt 7 laksebreveiere, hvorav én er utleid. I forkant av sesongen
kom det forespørsel om gyldighet av et laksebrev i sonen. I tillegg kom det forespørsel om et
laksebrev, som TF ga tillatelse til overflytting i 2011 sesongen.
TF sendte brev til sonemøtet 41 som ble avholdt 30. mai 2012 i Båteng vedr. fiskeplasser i
sone 41, om at et laksebrev i sonen var til behandling (forespurt gyldighet), og at det var
kommet inn søknad om fiskerett til sonen.
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Sonemøtet ble avviklet. Ved møtet stemte også laksebreveier, hvor saken ikke var ferdig
behandlet. En laksebreveier hadde gitt fullmakt til et TF medlem til å delta.
TF fikk inn klage på vedtak fattet på årsmøte for sone 41 fra en laksebreveier og en søker til
sonen. Klagen gikk ut på en flyttesøknad i 2011 ikke var fremlagt sonemøte til behandling, før
TF godkjente flytting av fiskeplass fra sone 51 til sone 41. Ved klagen er det tvil om en
fikserettshaver har stemmerett ved sonemøtet, så lenge saken er til behandling.
Ved brev av 13. juni fra anmoder soneleder at TF ikke gir inntrykk for at det er ledige
fiskeplasser i sonen.
På bakgrunn av klagens innhold, anmodet TF 14. juni om at sone 41 avholder ny sonemøte.
Sone 41 svarer i brev av 22. juni til TF at de ikke ser noen hensikt til å innkalle til ny
sonemøte i år.
Til sone 41 har TF nå 2 laksebrev saker til behandling. I tillegg har en laksebreveier, en utleier
og en søker til laksebrev engasjert advokatfirma for å belyse deres sak.
1) I mai 2011 kom det søknad om laksebrev fra en utleier. Svar ble tilsendt i juli, men
kom i retur pga. av ukjent adresse. Ny søknad ble fremlagt i mai i år av leietaker. TF
har spurt om boforhold i Båteng, pga. at søker jobber etter Nordsjø - turnus. Søker er
opplyst om at det er enklere å få tilgang i nedre sone. I tilsvar i juni går det frem at
han ikke vil søke til annen sone, pga. at han da taper opparbeidet køplass i sone 41.
2) 3 parter har engasjert advokatfirmaet Hjort – Oslo for å få avklart hvorvidt alle som
utøver fiskerett i sone 41 jf. forskriftens § 3, reelt sett er fiskeberettiget i sonen.
Tilsvarende ønsker de å få avklart om alle som møter og avgir stemme på sonemøtet er
stemmeberettiget. Samtidig ber de om snarlig svar på søknad om laksebrev for søker
1) her.
3) Søknad om laksebrev til sone 41 av 4. juli 2012.

Vedtak:
TF inviterer sonestyre 41 til møte innen 1. november 2012, for å få orientering om
fiskeplasser og organisering av fisket i sonen. Møtet avholdes før TF behandler nye søknader
om laksebrev til sonen.

Sak 52/2012-A: Laksebrev, u.off. iht. offentlighetsloven

Sak 53/2012-A: Laksebrev saker, u.off. iht. offentlighetsloven
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Sak 54/2012: Jorunn Sottinen - Tana og Asbjørn Guttorm - Karasjok,
melding om fratreden fra stedfortreder vervene i TF
I forskrift om forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget FOR 2011-02-04 nr. 119 § 6
går det frem at funksjonstiden er fire år og følger kommunevalgperioden. Leder og nestleder
velges av Tanavassdragets fiskeforvaltning. De fiskeberettigede etter § 3 velger leder for
perioden fra opprettelsen av forvaltningsorganet til utløpet av første hele periode. Deretter
skal leder og nestleder rulleres hvert annet år mellom representanter for de fiskeberettigede og
representanter oppnevnt av kommunene.
Miljøverndepartementet har ved brev av 10. august 2012 til Laksebreveiere i Tanavassdraget
begrunnet det rettslige innholdet i Tanaforskriftens § 6 3. ledd, sitat: «I denne bestemmelsen
står det at medlemmene i Tanavassdragets fiskeforvaltning kan skiftes ut i funksjonsperioden.
Bestemmelsen er utdypet i forarbeidene til forskriften kgl. res. s. 15, hvor det står at
medlemmene kan byttes ut i funksjonsperioden dersom «særlige grunner» tilsier dette. I
utrykket «særlige grunner» ligger det at det må foreligge spesielle forhold, og at dette kun kan
gjøres unntaksvis». Særlige grunner kan være flytting, helsemessige årsaker mv..

Vedtak:
Jorunn Sottinen, Tana og Asbjørn Guttorm, Karasjok har ikke fremlagt tilstrekkelig grunnlag
for fratredelse fra stedsfortredervervene til TF. Søkerne må begrunne fratredelse, før saken
legges frem til behandling. Opplegg for behandling av fratredelser utredes til neste møte.

Sak 55/2012: Orienteringssaker
1) Kjell-Magne Johnsen, arbeidsstilling.
2) Saksordfører Oskar J. Grimstad for sak Prop. 86 L Endringer i lakse – og
innlandsfiskloven, med endring av finnmarksloven av 2005 og Tanaloven av 1888
besøker Tana og Karasjok 20.- 22. August.
3) Prosjekt Norsk laksesenter
4) Befaringstur til Orkla, Gaula og Namsenvassdraget

Sak 56/2012: Fastsetting av tid og sted for neste møte
Neste møte fastsettes til 18. september 2012 i Tana.
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Foreløpige saker:
a) Reglement for Tanavassdragets fiskeforvaltning – TF
b) Regler for tildeling av laksebrev
c) Retningslinjer for midler til biologiske/ forvaltnings prosjekter
Møte hevet kl. 17.05

_____________________
Tor-Ørjan Store

______________________
Bjarne Rikardsen

Referent: Hans-Erik Varsi
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