Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning – TF
19. – 20. mars 2013 på Rica hotel Karasjok

Møtetid: 19. mars kl. 10.10 – 18.00, 20. mars kl. 09.00 – 15.30
Møteleder:
TF leder Helge Samuelsen

Møtende TF medlemmer:
Mari Trosten, Bjarne Rikardsen, Elin Sandvik , Ingrid Nordal, Tor Ørjan Store
Nils N. Gaup, Hagbart Grønmo for Alma Helander, Ulf T. Ballo fra kl. 13.00

Fra administrasjonen:
Direktør Hans-Erik Varsi og rådgiver Narve S. Johansen

Tolk:
Nils Nergård

Saksliste:
Sak 7/2013: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 8/2013: Godkjenning av protokoll fra TF møte 4. februar 2013
Sak 9/2013: Valg av 2 protokoll underskrivere
Sak 10/2013: Valg av representant til forprosjektgruppe «Norsk laksesenter»
Sak 11/2013: Konstituering
Sak 12/2013: Utnevning av revisor
Sak 13/2013: Godkjenning av regnskap 2012
Sak 14/2013: Årsrapport 2012 for Tanavassdragets fiskeforvaltning - Deanučázádaga
guolástanhálddahus
Sak 15/2013: Revidering av retningslinjer for søknad om tildeling av prosjektmidler til økt
kunnskap om tanalaksen og forvaltningstiltak
Sak 16/2013: Budsjettregulering
Sak 17/2013: Hjalmar Hansen, Båteng - krav om erstatning av to laks
Sak 18/2013: Noras ans Tana - søknad om støtte til innsamling av data om garnfisket i
Tanavassdraget basert på muntlige kilder
Side 1 av 10

Sak 19/2013: Deanučázádaga luossabivdosearvi DLBS – søknad om prosjektmidler for
fangstundersøkelse av laksefiske i Tanavassdraget og driftstilskudd 2013
Sak 20/2013: Leavvajohka ja Rástigáissa Duotkansiida - søknad om tilskudd til pilotprosjekt
ufisk – en ressurs i Tanavassdraget
Sak 21/2013: Iris N. Wigelius Tana - mastergradsavhandling om laksefisket i Tanavassdraget,
søknad om tilskudd
Sak 22/2013: Sámi allaskuvla - Samisk høgskole Kautokeino – søknad om tilskudd til
forprosjekt “tradisjonell kunnskap om laksefiske i Deatnu - Tanavassdraget
Sak 23/2013: Søknader om laksebrev
Sak 24/2013: Kjell Magne Grønli og Per Ingvar Boine – Karasjok, søknad om tilskudd til
innsamling av stedsnavn i Anárjokdalen og Goršjokdalen i Karsjok – og Kautokeino
kommuner

Sak 25/2013: Orienteringssaker

Saksliste:

Sak 7/2013: Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

Sak 8/2013: Godkjenning av protokoll fra TF møte 4. februar 2013

Protokoll fra TF møte 4. februar enstemmig godkjent.

Sak 9/2013: Valg av 2 protokoll underskrivere

Mari Trosten og Hagbart Grønmo valgt til å underskrive protokollen.

Sak 10/2013: Utnevning av representant til forprosjektgruppe «Norsk laksesenter»
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Saksfremlegg:
Direktoratet for naturforvaltning (DN) tok våren 2012 initiativ til å utrede etablering av Norsk
Laksesenter (NLS). Eksisterende laksesentra i Lærdal og Namsos og Tana kommune ble
involvert. Tor G. Heggberget, Karl Baadsvik, Frode Staldvik, Alf Olsen og Hans-Erik Varsi
utarbeidet på forsommeren 2012 et notat med en skisse for en nasjonal overbygning over
eksisterende laksesentra i Lærdal og Namsos og et planlagt laksesenter i Tana. I juni 2012
presenterte gruppa denne skissen for Miljøverndepartementet ved statssekretær Henriette
Westhrin. Høsten 2012 utarbeidet DN på oppdrag av Miljøverndepartementet et notat som
grunnlag for å vurdere Norsk Laksesenter som en større ny satsning i statsbudsjettet for 2014.
En sentral del av budsjettinnspillet var et forslag om å utrede etablering av NLS gjennom et
forprosjekt i første halvår 2013.
På grunn av diverse forhold og flytting til nytt kontorbygg har prosessen med forprosjektering
av Norsk Laksesenter blitt noe forsinket. Imidlertid har brikkene nå begynt å falle på plass
slik at Direktoratet for Naturforvaltning nå kan invitere miljøene i Lærdal, Namsos og Tana til
å bidra i prosessen gjennom deltakelse i en prosjektgruppe som skal ha hovedrollen i
forprosjekteringen. Invitasjonen vil skje ved formelle brev til Lærdal kommune, KLV i
Namsos og Tana kommune.
Uttalelse:
Ved telefonmøte 28.11.2012 ble videreføring med forprosjektet drøftet. Mandat,
prosjektgruppe, mulige ekskursjoner og tidsplan ble diskutert og akseptert. Deltagende parter
ble også bedt om å finne medlem til forprosjektgruppa innen midten av januar.
TF beklager at progresjonen og tidsrammen for forprosjektet er endret etter telefonmøte, uten
at deltagende parter i prosjektet er orientert om dette.
Uttalelsen enstemmig godkjent.

Sak 11/2013: Konstituering
Saksfremlegg:
Etter forskriftens § 6 5. avsnitt foretas konstituering i TF. Etter utnevnelse til jobb i
departement, har Ragnhild Vassvik Kalstad i september 2012 meldt fratreden fra nestleder
vervet i TF. Karasjok kommune har oppnevnt medlemmer til TF, jf. brev av 12.02.2013.
Direktørens innstilling:
Oppfølging av oppsynslaget i fiskesesongen i Karasjok er del av nestleders arbeidsområde.
Vedtak:
Nils Nilsen Gaup valgt som nestleder i TF. Direktørens innstilling til arbeidsområde
enstemmig vedtatt.
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Sak 12/2013: Utnevning av revisor
Direktørens innstilling:
TF inngår avtale med Enter Revisjon Alta for revisjon av TFs regnskap.
Vedtak:
Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 13/2013: Godkjenning av regnskap 2012
Direktørens innstilling:
TF vedtar regnskap 2012 med noter.
TF driftsresultat før finansposter er overskudd kr 274 956. Etter finansinntekter og utbetaling
av utbytte til fiskeberettigede er årsresultatet kr. 95 947
I fiskesesongen 2012 er det 344 fiskerettshavere etter § 3 i Tanavassdraget. I 2012 avsettes
ikke deler av driftsresultatet jf. A), før fordeling ved årsoppgjørsdisposisjoner.
Iht. § 11, 3. ledd 3. setning utbetales kr. 287 250 til fiskeberettigede etter § 3.
344 fiskeberettigede får hver utbetalt kr 835,03
Kr 95 947 avsettes til avsetningsfond som sikkerhet for fremtidig forvaltning og drift.
Fond
Fondskonto pr. 31.12.2012 er kr. 4 862 252,Vedtak:
Direktørens innstilling enstemmig godkjent.

Sak 14/2013: Årsrapport 2012 for Tanavassdragets fiskeforvaltning - Deanučázádaga
guolástanhálddahus

Direktørens innstilling:
TF vedtar fremlagte årsrapport 2012.
Forslag:
Helge Samuelsen foreslår redigering av seminar om Tanaloven av 1888 i Polmak og
supplering til TFs presentasjon av forslaget. Hagbart Grønmo foreslår supplering til siste
avsnitt om Tanaloven i Stortinget. Ingrid Nordal foreslår supplering til 1. avsnitt TFs møter
med organisasjoner og fiskere.
Vedtak:
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Direktørens innstilling til årsrapport med Samuelsens, Grønmos og Nordals
suppleringsforslag enstemmig vedtatt.

Sak 15/2013: Revidering av retningslinjer for søknad om tildeling av prosjektmidler til
økt kunnskap om tanalaksen og forvaltningstiltak
Direktørens innstilling:
TF supplerer retningslinjene, jf. vedtak i TF sak 63/2012, det gis tilskudd til 1. setning:
- Planlegging og gjennomføring av prosjekter i Tanavassdraget,
- Søknadsfrist endres til 1. mars.
- Rapportering: Supplering til siste setning: Før utbetaling av tilskudd skal rapporten
godkjennes av årsmøtet eller organisasjonen som er ansvarlig for prosjektet.
- Øvrig informasjon: 3. avsnitt revideres til: TFs andel av finansieringen av prosjekter er
mellom 10 – 60 %.
Forslag fra Tor Ørjan Store og Mari Trosten: TF må ved behandlingen av budsjettet ved siste
møter for året sette føringer for hvilke prosjekter TF kan støtte neste år.
Vedtak:
Direktørens innstilling med Stores og Trostens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 16/2013: Budsjettregulering
Budsjett 2013 med ramme på kr. 4 956 000 ble vedtatt TF møte i desember. Etter det er
betingelsene noe endret. Etter endringer av fisketid og kortpriser fremlegges
budsjettregulering. Etter regulering er budsjettrammen for 2013 kr. 4 761 000
Direktørens innstilling:
Etter endringer i driftsbetingelsene foretar TF budsjettregulering som fremlagt.
Nils N. Gaup foreslår å videreføre fjorårets sesongkortpriser.
Ulf T Ballo foreslår å ha samme pris for sesongkort i nedre norsk del og i riksgrensen (kr. 50
pr. område) + egen sesongpris for fiske i alle sideelver på norsk side kr. 150,Vedtak:
Direktørens innstilling til budsjettregulering med Ballos forslag enstemmig vedtatt.

Sak 17/2013: Hjalmar Hansen, Båteng - krav om erstatning av to laks
Direktørens innstilling:
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Hendelsesforløpet for saken tilhører et annet forvaltningsorgan og skjedde før
Tanavassdragets fiskeforvaltning ble etablert.
Hjalmar Hansens søknad om erstatning av to laks som ble sluppet løs av fiskeoppsynet fra
settegarn 3. juli 2008 avslås.
Vedtak:
Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 18/2013: Noras ANS Tana - søknad om støtte til innsamling av data om garnfisket i
Tanavassdraget basert på muntlige kilder
Ingrid Nordal fratrer møtet pga. familiære forhold til søker.
Direktørens innstilling:
TF innvilger inntil kr. 36 000,- i tilskudd til Noras ans v/Aage Solbakk, til prosjekt innsamling
av data om garnfisket i Tanavassdraget basert på muntlige kilder.
TF ber om møte med søker for å avklare prosjektets innhold, avgrensning og tidsramme, før
prosjektet settes i gang. Tilskuddet overføres når prosjektet for 2013 er finansiert, og at
prosjektet er igangsatt. Tilskuddet belastes forvaltnings prosjekter 2013.
Forslag fra Nils N. Gaup: Søker må fremlegge finansieringsplan for prosjektet.
Vedtak:
Direktørens innstilling med Gaups forslag enstemmig vedtatt.

Sak 19/2013: Deanučázádaga luossabivdosearvi DLBS – søknad om prosjektmidler for
fangstundersøkelse av laksefiske i Tanavassdraget og driftstilskudd 2013
Ingrid Nordal fratrer møtet ved behandlingen av saken.
Direktørens innstilling:
TF innvilger inntil kr. 45 000 i tilskudd til DLBS, for planlegging og igangsettelse av
prosjektets 1. del om fangstundersøkelse av laksefiske i Tanavassdraget.
TF ber om møte med søker for å avklare prosjektets innhold, avgrensning og tidsramme, før
prosjektet settes i gang. Tilskuddet overføres når det dokumenteres at prosjektet er igangsatt.
Tilskuddet belastes forvaltnings prosjekter 2013.
Forslag fra Helge Samuelsen: Er usikker om det er dette TF trenger nå. Prosjektets formål er å
få bedre fangstdatainnhenting fra laksefisket i Tanavassdraget som beslutningsverktøy til
forvaltere. For forvaltningen er variabler som søkes innhentet ved fangsrapporteringen, som
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fiskeart, kjønn, vektklasser, fiskeområder/elver, redskapstype osv. kjente og er allerede i bruk i
dag.
Forslag fra Ulf T. Ballo og Mari Trosten: Prosjektet ser ut til å være for omfattende, hvor det
er vanskelig å følge hovedfokuset.
Vedtak:
TF avslår DLBS søknad om tilskudd til planlegging og igangsettelse av prosjektets 1. del om
fangstundersøkelse av laksefiske i Tanavassdraget.
TFs begrunnelse er at prosjektet virker for omfattende innholdsmessig med planlagt
tidsramme, som TF i denne omgang ikke vil gå inn for.
Søknad om driftstilskudd avslås, da formålet ikke er innenfor TFs retningslinjer for tilskudd.

Sak 20/2013: Leavvajohka ja Rastigáissa Duoŧkansiida - søknad om tilskudd til
pilotprosjekt ufisk – en ressurs i Tanavassdraget
Direktørens innstilling:
TF innvilger inntil kr. 35 700 i tilskudd til Leavvajohka ja Rastigáissa Duoŧkansiidas
pilotprosjekt ufisk – en ressurs i Tanavassdraget.
LRDs søknad om prosjektmidler er innenfor rammen av forvaltningens oppgaver tilknyttet
dokumentasjon, lagring og formidling av lokal fiskekunnskap i Tanavassdraget.
TF ber om møte med søker for å avklare prosjektets innhold, avgrensning og tidsramme, før
prosjektet settes i gang. Tilskuddet overføres når det foreligger dokumentasjon på at
prosjektet er igangsatt. Etter retningslinjer kan TFs andel være inntil 60 % av godkjente
prosjektkostnader. Tilskuddet belastes forvaltnings prosjekter 2013.
Forslag fra Nils N. Gaup: Prosjektet bør legge frem finansieringsplan.
Helge Samuelsen, Tor-Ørjan Store og Ulf T. Ballo mener at prosjektet er omfattende med vid
prøvefiskeområde i flere elver og antallet arter det utredes om.
Vedtak:
TF ber om finansieringsplan med eventuelle andre finansieringskilder for prosjektet.
TF vurderer Leavvajohka ja Rastigáissa Duoŧkansiidas pilotprosjekt ufisk – en ressurs i
Tanavassdraget innholdsmessig er innfor de oppgavene som forvaltningen i Tanavassdraget
skal ha fokus på. Imidlertid virker prøvefiskeområdet med antallet arter det skal innhentes
kunnskaper om, for omfattende.
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TF ber søker vurdere om å spisse fokusområdet, med hvor prosjektet skal kartlegge
fiskeressursene først, og hvilke fiskeart(er) som velges ut i denne omgang.
Enstemmig vedtatt.

Sak 21/2013: Iris N. Wigelius Tromsø - mastergradsavhandling om laksefisket i
Tanavassdraget, søknad om tilskudd
Direktøren fratrer møtet ved behandling av saken.
Leders innstilling:
TF innvilger inntil kr. 12 600 i tilskudd til Iris N. Wigelius, til mastergradsavhandling om
laksefisket i Tanavassdraget. Tilskuddet belastes forvaltnings prosjekter 2013.
Vedtak:
Leders innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 22/2012: Sámi allaskuvla - Samisk høgskole Kautokeino – søknad om tilskudd til
forprosjekt “tradisjonell kunnskap om laksefiske i Deatnu - Tanavassdraget
Bakgrunn:
Søknaden fra Sámi allaskuvla fremhever at i løpet av årene er det gjort omfattende biologisk
forskning med hensyn til bestangsutviklingen for laks. Når det gjelder tradisjonelle
kunnskapens potensial for å forklare svingninger i laksemengden, er bildet det motsatte. Det
finnes lite forskningslitteratur om fiskernes tradisjonelle, erfaringsbaserte kunnskaper
vedrørende hvilke forhold som påvirker bestanden(e). De bestandsvurderingene som gjøres,
og de forvaltningsområdene som gis, er denne viktige delen av kunnskapsgrunnlaget mindre
fremtredende.
Det er derfor et betydelig behov for kunnskapsoppbygging på dette feltet. De senere årene er
det hevdet at i Tana at laksebestanden(e) har gått sterkt tilbake. Dette fremkommer særlig i de
årlige rapportene 2009 – 2012 fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL). Det samme
gjelder den norsk-finske ekspertgruppen som i 2012 la frem rapporten om status for
laksebestandene i Tanavassdraget.
Direktørens innstilling:
TF innvilger inntil kr. 71 000,- i tilskudd til Samisk høgskoles forprosjekt “Tradisjonell
kunnksap om laksefiske i Deatnu/ Tanavassdraget”.
Sámi allaskuvlas søknad om prosjektmidler er innenfor rammen av forvaltningens oppgaver
tilknyttet dokumentasjon, lagring og formidling av lokal fiskekunnskap i Tanavassdraget.
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TF ber om møte med søker for å avklare prosjektets innhold, avgrensning og tidsramme, før
prosjektet settes i gang. Tilskuddet overføres når prosjektet for 2013 er finansiert, og at det
foreligger dokumentasjon på at prosjektet er igangsatt. Tilskuddet belastes forvaltnings
prosjekter 2013.
Forslag fra Nils N. Gaup: Prosjektet bør legge frem finansieringsplan.
Vedtak:
TF ber om finansieringsplan med eventuelle andre finansieringskilder for prosjektet. Etter
retningslinjer kan TFs andel være inntil 60 % av godkjente prosjektkostnader.
Såfremt prosjektet blir fullfinansiert, innvilger TF inntil kr. 71 000,- i tilskudd i 2013 til
Samisk høgskoles forprosjekt “Tradisjonell kunnskap om laksefiske i Deatnu/
Tanavassdraget”.

Sak 23/2013: Søknader om laksebrev
Direktørens innstilling:
Søknadene legges frem ved møtet.
Nils N. Gaup og Bjarne Rikardsen fratrådte møtet kl. 13.40
Vedtak:
Behandlingen av 12 saker følger fastsatt opplegg, med utsendelse i april måned.

Sak 24/2013: Kjell Magne Grønli og Per Ingvar Boine – Karasjok, søknad om tilskudd
til innsamling av stedsnavn i Anárjokdalen og Goršjokdalen i Karasjok – og Kautokeino
kommuner
Direktørens innstilling:
TF innvilger inntil kr. 23 800 i tilskudd til Kjell Magne Grønli og Per Ingvar Boine –
Karasjok, til innsamling av stedsnavn i Anárjokdalen og Goršjokdalen i Karsjok – og
Kautokeino kommuner.
TF ber om møte med søker for å avklare prosjektets innhold, avgrensning og tidsramme, før
prosjektet settes i gang. Tilskuddet overføres når prosjektet for 2013 er finansiert, og at det
foreligger dokumentasjon på at prosjektet er igangsatt. Tilskuddet belastes forvaltnings
prosjekter 2013.
Vedtak:
Søknaden om prosjektmidler til innsamling av av stedsnavn i Anárjokdalen og Goršjokdalen i
Karsjok – og Kautokeino kommuner avslås.
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TFs begrunnelse er at prosjektet virker for omfattende innholdsmessig med planlagt
tidsramme, som TF i denne omgang ikke vil gå inn for.

Sak 26/2013: Skjellprosjekt 2013
Direktørens innstilling:
Skjellprosjektet settes ut til en fiskeforening for 2013. Til administrering av prosjektet, med
gjøre avtaler med prøvetakere, innsamling av skjellprøver 3 ganger i sesongen, levering til
Utsjok, utbetaling av honorarer til prøvetakere og utarbeidelse av prosjektregnskap er det
budsjettert kr. 60 000,- kr. 130 000 er beregnet som honorarer til prøvetakere. Det søkes om
kr. 100 000 i tilskudd fra DN til skjellprosjekt 2013.
Vedtak:
TF administrerer skjellprosjekt 2013.
Sak 26/2013: Fellesmøte
Vedtak:
Det innkalles til fellesmøte 25. april på Levajok fjellstue. Møtestart kl. 18.00 Sak: Valg av 3
stedfortredere til TF.
Sak 27/2013: Orienteringssaker
1) Rapport Skjellprosjekt 2012
2) Laksebreveiere i Tanavassdraget, brev av 7.02.2013 vedr. krav om tilbakebetaling av
forskudd fra Fylkesmannen i Finnmark til dekking av utgifter til planlegging og
forarbeider for lokal forvaltning.
3) Laksebreveiere i Tanavassdraget, brev av 7.02.2013 vedr. kuppforsøket av LBT.
4) Garnfiskeregler for Polmakvann, brev 11.02.2013 fra Randolf Knotten, Polmak
5) Møte 22.02.2013 med fiskeberettigede i sone 41
6) Workshop om beregninger av gytebestandsnivåer og gjenoppbygging av svake
bestander 26.-28. februar i Tromsø
7) Sammensetning av Tanavassdragets fiskeforvaltning, brev 7. mars 2013 fra
advokatfirma Hegg & Co – Alta.
8) Informasjonsmøter v/Miljøverndepartementet om forhandlinger om
Tanaoverenskomsten 10. april i Karasjok og 11. april i Tana

Møtet hevet kl. 15.30
______________________
Mari Trosten

____________________
Hagbart Grønmo

Referent:
Hans-Erik Varsi
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