Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning – TF
17.-18. september 2012 på Elva hotell Tana.
Møtetid: 17. september 09.30 – 17.05, 18. september 09.00 – 17.10

Møteleder:
TF leder Helge Samuelsen

Møtende TF medlemmer:
Ulf T. Ballo, Mari Trosten, Alma Helander, Kjell H. Sæther, Ingrid Nordal, Elin Sandvik ,
Tor Ørjan Store møtte 17. 09., Hartvik Hansen møtte for Store den 18.09.

Forfall fra Bjarne Rikardsen

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

Tolk:
Nils Nergård
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Sak 57/2012: Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.
Sak 58/2012: Godkjenning av protokoll fra TF møte 14. august 2012

Vedtak:
Protokoll fra TF møte 14. august 2012 enstemmig godkjent.
Sak 59/2012: Valg av 2 protokoll underskrivere

Vedtak:
Elin Sandvik og Mari Trosten valgt til å underskrive protokollen.
Sak 60/2012: Årsrapport 2011
Direktørens innstilling:
Årsrapport 2011 vedtas.
Regnskap for perioden 1.06.-31.12.2011 med noter er vedtatt ved sak 11/2012.
Vedtak:
Årsrapport 2011 enstemmig godkjent.
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Sak 61/2012: Reglement for Tanavassdragets fiskeforvaltning – TF
Direktørens innstilling:
Reglementet for Tanavassdragets fiskeforvaltning – TF vedtas.
Vedtak:
Direktørens innstilling til vedtak med suppleringer ved møtet enstemmig godkjent.
Sak 62/2012: Regler for tildeling av laksebrev

Vedtak:
Direktørens innstilling til regler for tildeling av laksebrev med søknadsfrist enstemmig
vedtatt.
Ved overtakelse av eiendommer med fiskerett, registreres sakene fortløpende under
forutsetning av fisket vil foregå i samme sone som før.
Sak 63/2012: Retningslinjer for søknad og tildeling av prosjektmidler til økt kunnskap
om Tanalaksen og forvaltningstiltak

Vedtak:
Direktørens innstilling til retningslinjer for søknad og tildeling av prosjektmidler til økt
kunnskap om Tanalaksen og forvaltningstiltak enstemmig vedtatt.
Sak 64/2012 Søknad om driftstilskudd for 2012, Laksefiskeforeningen for
Tanavassdraget (DLBS)
Ingrid Nordal er styremedlem i DLBS, og fratrådte møtet ved behandlingen av saken.
Direktørens innstilling:
Søknaden til DLBS er ikke innenfor forslag til TFs tilskuddsramme for tildeling av
prosjektmidler til økt kunnskap om Tanalaksen og forvaltningstiltak. I og med at søknaden til
DLBS er kommet inn før TF begynte å jobbe med retningslinjer for tildeling av
prosjektmidler, foreslås det at TF bevilger DLBS kr. 15.000 som engangstilskudd for 2012.
Vedtak:
Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.
Møtet hevet kl. 16.40
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Sak 65/2012: Forslag til revisjon av Tanaloven av 23. juni 1888 nr. 1
Saken er en oppfølging etter den åpne høringen i Energi – og miljøkomiteen
31.05.2012, om Prop. 86 L forslag til endringer i lakse - og
innlandsfiskeloven, og endringer i Finnmarksloven av 2005 og Tanaloven av
1888, og saksordfører Oskar J. Grimstads besøk i Tana – og Karasjok 20.-22.
august. TF har sendt anmodning om miniseminar / Lov seminar i Stortinget, i
forkant av komiteens og Stortingets behandling av lovproposisjonen.
TF har engasjert advokatfirma Haavind AS – Oslo til juridisk gjennomgang av
ny lovforslag, som vil innebære at Tanaloven beholdes som særlov for fisket i
Tanavassdraget.

Vedtak:
TF vil fraråde forslaget til opphevelse av Tanaloven av 1888 og innføre ny hjemmel for
fiskeretten i Finnmarksloven. TF foreslår at Tanaloven av 1888 vider eføres som
særlov for fiskeretten i Tanavassdraget.
Direktørens innstilling til revisjon av Tanaloven av 23. juni 1888 nr. 1, om retten til fiskeri i
Tanavassdraget enstemmig vedtatt.

Revisjon av Tanaloven av 23. juni 1888 nr. 1, om retten til fiskeri i Tanavassdraget:
Utkast til endring av Lov om Retten til Fiskeri i Tanavassdraget i Finmarkens Amt av
23. juni 1888 Nr. 1
§1

Lovens formål

Lovens formål er å sikre lokalbefolkningens særskilte rettigheter til fiske i Tanavassdraget på
grunnlag av lov, alders tids bruk og lokal sedvane.

§2

Stedlig virkeområde

Loven gjelder lakseførende deler av Tana med sideelver (Tanavassdraget.)
§3

Fiskeberettigede

Fiskeberettiget er personer som avler minst 2000 kg høy i året eller en tilsvarende mengde
grovfôr av annet slag på grunn som vedkommende eier eller leier på åremål, når grunnen
ligger mindre enn to kilometer fra lakseførende del av Tana eller sideelvene og vedkommende
bor på eller nær grunnen. Fiskeretten omfatter alle fiskeslag og de til enhver tid tillatte
fiskeredskaper.
§4

Rett til stangfiske
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Rett til stangfiske har personer som bor i Tana eller Karasjok kommuner. Samme rett har
personer som bor langs sideelvene til Tana i Kautokeino kommune. Reindriftsutøvere som
ikke bor i disse områdene har rett til stangfiske når de driver reindrift i elvedistriktet.
§ 5 Overtredelse av denne lov eller av forskrifter, pålegg, forbud eller andre bestemmelser
som er gitt i medhold av loven straffes med bøter.
§ 6 Kongen kan ved forskrift gi nærmere regler om forvaltningen og utøvelsen av fisket.
Forskriften skal legge til rette for en lokal, rettighetsbasert forvaltning av fiskeressursene i
samsvar med overenskomster med Finland om fisket i Tanavassdraget.
Utarbeidelsen av forskrifter og forhandlinger med Finland om fisket i Tanavassdraget skal
skje i samråd med Sametinget, berørte kommuner og de som har særskilte rettigheter til fisket
i vassdraget.

Sak 66/2012: Forslag til ny § 28 i Finnmarksloven, Fisket i Tanavassdraget
Direktørens innstilling:
§ 28 Fisket i Tanavassdraget
I Tanavassdraget har lokalbefolkningen særskilte rettigheter til fiske på grunnlag av særlov,
alders tids bruk og lokal sedvane, jf. Tanaloven av 1888.
Vedtak:
Direktørens innstilling til ny § 28 fisket i Tanavassdraget enstemmig vedtatt.
Sak 65 og 66 sendes på høring til Tana – og Karasjok kommuner, fiskeorganisasjoner i Tana –
og Karasjok, og Sametinget, med høringsfrist til 10. oktober.
Sak 67/2012: Evaluering av fiskeregulerende tiltak 2012, og forslag til midlertidige
fiskeforskrifter for 2013

Direktørens innstilling:
TF evaluerer fiskeregulerende tiltak i 2012. Erfaringene vurderes i forhold til forventingene
av de enkelte tiltak. Møtet oppsummerer om hva som bør endres, og eventuelt hva som kan
videreføres i samarbeid med felles norsk/finske tiltak i hele vassdraget.
Hartvik Hansen fremlegger forslag iht. reguleringene i 2012, som ikke må videreføres i 2013.
Hansen trekker forslaget tilbake.
Fellesforslag fra Ulf T. Ballo og Hartvik Hansen:
Utsagn fra fiskerettshaverne tilsier økt oppgang av laks, spesielt er dette er registrert i de øvre
deler av vassdraget. Dette er positive opplysninger.
Side 5 av 7

Imidlertid er fangststatistikk og resultat fra laksetellingene ikke klare. Det er derfor for tidlig å
konkludere når det gjelder virkningene av de fiskeregulerende tiltak for 2012.
TF tar til orientering den reaksjon som har fremkommet knyttet til ulike reguleringstiltak i den
norske del av vassdraget og på riksgrensestrekningene. Dette har vært uheldig og anbefales
ikke videreført i nåværende form.
Eventuelle reguleringstiltak behandles når fangststatistikk er klare. TF ber administrasjonen
lage et notat av dette som grunnlag.
Forslag fra Kjell H. Sæther:
TFs forhandlingsutvalg må ta hensyn til TFs reglement punkt 3.2 strategier og visjoner, jf.
saksnr. 61/2012, som en rettesnor i forhandlingene med Finland om nye forskrifter.
Vedtak:
Fellesforslaget fra Hartvik Hansen og Ulf T. Ballo med forslaget fra Kjell H. Sæther
enstemmig godkjent.

Sak 68/2012: Intensjonsavtale mellom Tana kommune og TF om gamle Polmak skole

Direktørens innstilling:
På grunnlag av TF vedtak i oktober 2011 og februar 2012, jf. sak 29/2012, har TF bestilt
prosjektering av renovering av gamle Polmak skole. Prosjektering med tekniske
konstruksjoner og kostnadsoverslag utarbeides vinteren 2013 av Tana Næringsdrift.
Etter kostnadsoverslag for renovering av bygget, fatter TF vedtak innen 1. mars 2013. TF ber
med dette om forlengelse av intensjons avtaleperiode til 1. mars 2013.
Forslag fra Ulf T. Ballo: Ved eventuelle rivningskostnader av utgått bygningsmateriale, må
TF forhandle med Tana kommune om økt engangsstøtte.
Vedtak:
Direktørens innstilling sammen med tilleggsforslaget fra Ulf T. Ballo enstemmig vedtatt.
Sak 69/2012: Utlysning av rådgiver stilling
Vedtak:
Direktørens innstilling til vedtak enstemmig vedtatt. Søknadsfristen settes til 29. oktober
2012. Søkerne vurderes, inntil 4 personer inviteres til intervju.
Intervjuene ledes av TF leder, med TF medlem Mari Trosten og direktør.
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Sak 70/2012: Orienteringssaker
1. Besøk av saksordfører Oscar J. Grimstad 20. -22. august Tana og Karasjok
2. Regnskap første halvår 2012 sendes som vedlegg til protokollen.
Sak 71/2012: Fastsetting av tid og sted for neste møte

Neste møte fastsettes til 7.-8.12.12. Sted bestemmes av leder og direktør.

Møte hevet kl. 17.15
_____________________
Mari Trosten/s

______________________
Elin Sandvik/s

Referent: Hans-Erik Varsi
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