
Side 1 av 12 
 

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 14. mai 2013 på Levajok 

fjellstue 

 

Møtetid: kl. 10.10 – 18.00 

 

Møteleder: 

TF leder Helge Samuelsen 

 

Møtende TF medlemmer: 

Mari Trosten,  Bjarne Rikardsen,  Elin Sandvik , Nils N. Gaup, Alma Helander, Ulf T. Ballo og Tor 

Ørjan Store   

Forfall fra Ingrid Nordal, stedforteder kunne ikke møte. 

 

Fra  administrasjonen: 

Direktør Hans-Erik Varsi og rådgiver Narve S. Johansen 

 

Tolk: 

Nancy C. Porsanger Anti 

 

 

Saksliste:  

Sak 28/2013: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 29/2013: Godkjenning av protokoll fra TF møte 19.-20. mars 2013 

Sak 30/2013: Valg av 2 protokoll underskrivere 

Sak 31/2013: Registreringsform i offentlige registre 

Sak 32/2013: Prokura i TF 

Sak 33/2013: Signatur i TF 

Sak 34/2013: Forvaltningsgrenser for anadrom laksefisk  

Sak 35/2013: Fiskeberettigede 

Sak 36/2013: Avtale om kontorlokaler 

Sak 37/2013: Avtale med administrasjon 

Sak 38/2013: Prosjektering av Norsk Laksesenter 

Sak 39/2013: Innlandsfiskeforvaltningen i Finnmark 

Sak 40/2013: Overenskomsten om fisket i Tanavassdraget 

Sak 41/2013: Budsjettsak 

Sak 42/2013: Orienteringssaker 
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Saksliste:  

 

Sak 28/2013: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Innkalling og sakslista enstemmig godkjent. 

 

Sak 29/2013: Godkjenning av protokoll fra TF møte 19.-20. mars 2013 

 

Protokoll fra TF møte 19.-20. mars 2013 enstemmig godkjent. 

 

Sak 30/2013: Valg av 2 protokoll underskrivere 

Ulf T. Ballo og Elin Sandvik valgt som protokoll underskrivere. 

 

Sak 31/2013 Registreringsform i offentlige registre 

Vedtak: 

Registrering av Tanavassdragets fiskeforvaltning i enhetsregisteret korrigeres i henhold til § 6 

i FOR 2011-02-04 nr. 119 forskrift om fisk og fisket i Tanavassdraget. Styre utgår. 

 

Sak: 32/2013 Prokura i TF                                                           

 

Vedtak: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning – TF gir Hans-Erik Varsi fullmakt til å opptre på vegne av 

TF i alt som hører til driften med avtaler og utbetalinger til drift, administrasjon og prosjekter.  

Sak 33/2013 Signatur i TF 

Vedtak: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning – TF gir Helge Samuelsen og Hans-Erik Varsi fullmakt til å 

opptre og underskrive på vegne av TF i forretningsforhold.  

 

 

Sak 34/2013: Forvaltningsgrenser for anadrom laksefisk  

 

Saksfremstilling: 

Saksfremstillingen bygger på notat - Anadrome grenser i Tanavassdraget av Morten 

Falkegård. Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) forvalter «lakseførende deler av 

Tanavassdraget i Norge» jfr. forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget. 

I praksis betyr dette at TF forvalter elvestrekningene som er nedenfor den 

anadrome/administrative grensen (heretter kalt forvaltningsgrensen). Ovenfor 

forvaltningsgrensene er det FeFo som har forvalteransvaret. Ovenfor forvaltningsgrensene er 

det ikke åpnet for laksefiske. Laks som fanges her skal derfor settes ut. 
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Grensene som er satt i vassdraget i dag er konservative. Det er kjent at flere av sideelvene er 

lakseførende et godt stykke ovenfor de forvaltningsgrensene. Ansvaret for å fastsette de 

forvaltningsgrensene ligger hos Fylkesmannen. Fylkesmannen lytter til innspill fra TF.  

Et større geografisk område å forvalte kan gi større inntekter fra både fiske etter laks og 

innlandsfisk. På den andre siden føret dette med seg et større ansvarsområde for oppsynet.  

I dag er det dårlig opplyst om hvor forvaltningsgrensene går, og skiltingen er tilfeldig. TF bør 

nå ta en prinsipiell gjennomgang av både hvordan en ønsker sette forvaltningsgrensene og 

hvordan en ønsker å formidle grensene til fiskerne. Dette notatet fungerer som et 

grunnlagsdokument for denne gjennomgangen.     

 

Den administrative grensesettingen pr i dag 

TF opplyser om følgende forvaltningsgrenser på tanafisk.no i dag: 

 
 Kárášjohka: Kartblad 1933 II, UTM-ref. 942 717, Lailagorži. 

 Iešjohka: Kartblad 1934 II, UTM-ref. 966 130, Iešjohkgorži. 

 Goššjohka: Kartblad 2032 IV, UTM-ref. 174 435, ved elvemøte. 

 Máskejohka:  
o a) Geassájohka (Sommerelva): Kartblad 2235 II, UTM-ref. 325 931, ved foss.  
o b) Uvjalátnja (Dunkrattelva): Kartblad 2235 II, UTM- ref. 279 887, ved foss. 

 Lákšjohka:  
o a) Deavkketanjohka: Kartblad 2235 III, UTM-ref. 045 772, ved Roavvevarri.  
o b) Gurtejohka: Kartblad 2235 III, UTM-ref. 072 848, ved utløp fra Gurteluobbal. 

 

De nevnte grensene dekker bare et lite utvalg av sideelvene. Det finnes grenser for flere 

sideelver, som blant annet er å finne i Direktoratet for Naturforvaltnings (DN) database (se 

vedlegg: Notat, Morten Falkegård). Grensene som er registrert i DNs database er å regne som 

gjeldende i dag, for uten for Iešjohka, hvor dagens grense går ved Iešjohkgorži.   

 

Forskere reviderer i disse dager førstegenerasjons gytebestandsmål i Tanavassdraget. Sentralt 

i dette arbeidet er en revurdering av lakseførende strekning fra de gamle forvaltningsgrensene 

til nye grenser som vil benyttes i de reviderte gytebestandsmålene (notat, Morten Falkegård). I 

de fleste vassdrag benyttes forvaltningsgrensene i utarbeiding av gytebestandsmål. TF kan be 

fylkesmannen om å justere grensene etter forskernes grenser. Da kan en få velbegrunnede 

grenser for de lakseførende strekningene «gratis» fra forskerhold. 

 

Hvorfor øke den lakseførende strekningen i vassdraget 

I følge Forskrift om lokal forvaltning i Tanavassdraget skal de lakseførende delene av 

Tanavassdraget forvaltes av Tanavassdragets fiskeforvaltning. Skal en følge forskriften bør 

altså alle elvestrekninger hvor laksen er til stede innlemmes i TFs administrative område. I 

flere av sideelvene finnes det imidlertid ikke noen definitive vandringshinder, og grensen må 

defineres ut fra andre forutsetninger. For TF kan det å innlemme lakseførende strekninger 

langt oppe i vassdraget på sikt gi økt inntekt både fra laksefiske, men også fra fiske etter 

innlandsfiske. En må her ta med i betraktning at en er i starten av en gjenoppbyggingsplan, og 

at steder som i dag har lite laks, vil kunne by på et godt laksefiske om noen år. 
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Utfordringer ved å øke TFs forvaltningsområde geografisk 

Tanavassdraget er enormt stort areal å rekke over for oppsynsteamene. Ved å innlemme nye 

sideelver, og å skyve den forvaltningsgrensen oppover, får oppsynet ansvar for et enda større 

område å holde øye med. Allerede i dag blir ikke alle områdene besøkt en eneste gang i løpet 

av en sesong. Nye områder vil i første rekke være utilgjengelige områder som en ikke vil 

rekke over/prioritere med tanke på oppsyn. 

 

Ved å innlemme nye sideelver i det administrative området synliggjør en «nye» lakseelver. Et 

eksempel er Baisjohka som ikke er registrert som lakseførende samtidig som det gyter i 

størrelsesorden 100-150 laks der. 

 

En tredje utfordring handler om at en forskyvning av forvaltningsgrensene kan gå utover 

finnmarkingers rett til garnfiske i innsjøer. Et eksempel på dette er øvre deler av 

Gurtejohka/Laksjohka (bilde 2) hvor laksen går opp til Njirran på oversiden av Gurtejavri. I 

dag er forvaltnignsgrensen satt på nedsiden av Gurteluoppal, og både Gurtejavri og 

Gurteluoppal er registrert som 1-garnsvann i henhold til Forskrift om fiske etter innlandsfisk 

med garn m.m., Finnmark. En forskyvning av grensen vil føre til at finnmarkinger uten 

laksebrev ikke lenger vil kunne fiske med garn i innsjøene. På den andre siden vil 

forskyvningen av grensen også føre til at EU-borgere ikke lenger vil ha tilgang til fiske i 

innsjøen.  

 

Mulighet for «smidig» forvaltning i øvre deler av lakseførende strekninger 

Ved å sette administrative grenser lenger opp i vassdraget innlemmer en også deler av 

Tanavassdraget som fører lite laks; eksempelvis i Iešjohka over Iešjohkgorži (bilde 1). TF har mulighet til å 

tilby billigere fiske her på lik linje med øvre del av Ànarjohka (80 kr pr. døgn i dag). 

 

Ved å innlemme Gurtejavri og Gurteluoppal i den lakseførende strekningen, vil en automatisk 

forby alt fiske vinterstid i disse innsjøene. Denne «vinterfredningen» av innlandsfisk kan 

unngås ved at egne regler for fiske i innsjøene vinterstid spesifiseres. I en slik spesifisering 

kan en samtidig innlemme Soavveljavri i samme sideelv som det pr i dag fiskes ulovlig i 

gjennom vinteren.   

 

Merking av vassdragets administrative grense 

I dag opplyser TF om et lite utvalg av de administrative grensene i vassdraget på 

hjemmesiden og i en brosjyre som er beregnet på tilreisende fiskere. En del av grensene er 

merket, men vedlikeholde av merkingen er tilfeldig. Når TF nå har en gjennomgang av de 

administrative grensene bør en også ha en strategi på hvordan en skal formidle disse grensene 

til fiskerne. Dersom en ønsker å skilte alle grensene, pålegger en seg samtidig en stor 

arbeidsmengde. Skiltene bør etterses på årlig basis. Grensene er mange steder langt til fjells.  

 

Alternativt til merking av grensene er informasjon på innfallsportene til de forskjellige 

vassdragene. Alle grensene bør være tilgjengelig på hjemmesiden, også gjerne med mulighet 

for å laste ned GPS-punkter. Punktene bør også være tilgjengelig på fylkesmannens kartverk 

på nett; nordatlas.no, sammen med øvrige administrative grenser for laks i fylket. 
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De administrative grensene bør settes på lett gjenkjennelige lokaliteter, slik at fiskere ikke er i 

tvil om de må fiske med laksekort eller ikke. Viser for øvrig til notat Forvaltningsgrenser i 

Tana v/Morten Falkegård NINA. 

 

Direktørens forslag til forvaltningsgrenser: 

1) Máskejohka Geasis – Sommeelva, ny forvaltningsgrense for Geasis anbefales satt ved 

øverste foss. 

2) Uvjalátnja, grensen er satt nedenfor en foss, ok. 

3) Ciikojohka, grensen er satt ved en foss, ok. 

4) Luovtejohka, sette forvaltningsgrense ved fossen å registrere sideelven som 

lakseførende. 

5) Lakšjohka, Gurtejohka – Deavkehanjohka. Forslag om å endre forvaltningsgrensen i 

Gurtejohka til utløpet av Gurtejávri med Caŋaluoppal, og i Deavkkehanjohka endre 

forvaltningsgrensen til Miennaluoppal. 

6) Leavvajohka, grensen beholdes ved fossen, ok. 

7) Baišjohka, bør registreres som lakseførende til øvre del av Baišjohka. 

8) Váljohka, forvaltningsgrensen bør vurderes på nytt. 

9) Astejohka, grensen er på nedsiden av Astejavrit. Elva bør kartlegges. 

10) Kárášjohka, endre forvaltningsgrensen til utløpet av Vuođđasjávri. Elva bør kartlegges 

videre for å se om laks gyter enda høyere i vassdraget. 

11) Geaimmejohka, ca 10 km kan registreres som lakseførende, laksen går opp til den 

øverste fossen, bør utredes videre. 

12) Bávttajohka, foreslår å endre grensen til Njuvdindievvá. Ca 50 km kan være 

lakseførende. Kartlegging av gyting og ungfiskproduskjon bør prioriteres. 

13) Šuorpmojohka, som i dag Suorpmajávri, ok. 

14) Iešjohka, foreslår å endre forvaltningsgrensen til utløpet av Iešjávri. 

15) Ástejohka, som i dag ca. 8 km opp i elva. Kommer inn sørfra i Iešjohka. 

16) Vuottášjohka renner ut i Šuoššjávri. Elva bør kartlegges underveis i 

gjenoppbyggingsperioden for Iešjohka. 

17) Rágešjohka renner vestfra inn i Iešjohka 4 km ovenfor Šuoššjávri. Ca. 15 km kan være 

lakseførende, grensen kan flyttes til elvedelingen. 

18) Mollešjohka renner ut i Iešjohka ca 3 km ovenfor Iešjohkgorži. Grensen kan flyttes ca 

7 km oppe i elva i ett stryk. Bør kartlegges videre. 

19) Anárjohka, som i dag ved Gumpegorži. 

20) Iškorasjohka renner ut i Anárjohka ca. 30 km overfor samløpet mer Kárášjohka. Elva 

er ikke del av kortsystemet. Bør kartlegges videre. 

21) Goššjohka, eksisterende forvaltningsgrense er satt til Geatkejávri ca 50 km oppe i 

elva. Elva bør kartlegges. 

22) Skiehččanjohka danner øverste del av riksgrensen mellom Norge og Finland, ca 20 km 

lakseførende. DNs forvaltningsgrense ligger høyerer oppe. Det er behov for 

kartlegging av de øverste delene med to sideelver for å revidere forvaltningsgrensen. 

 

Forslag fra Tor Ørjan Store og Ulf T. Ballo: TF anmoder Fylkesmannen i Finnmark på det 

sterkeste til å sende forslaget ut på høring, før grensene blir endret.  
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Uttalelse: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning – TF anbefaler Fylkesmannen i Finnmark å igangsette 

prosess for å justere forvaltningsgrensene i Tanavassdragets sidevassdrag jf. oppstilling, slik 

at de henger sammen med DNs registreringer av lakseførende strekninger i Tanas 

sidevassdrag.  

 

 

Sak 35/2013: Fiskeberettigede 

 

Saksfremstilling: 

Med henvisning til § 3 3. ledd siste setning i FOR 2001-02-04 nr. 119, fremlegges det en 

søknad om å leie ut fiskeretten i en begrenset periode i sommer, i en måned. Søknaden 

begrunnes med sviktende helse.  

 

Vedtak: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning -TF samtykker søknaden om å leie ut fiskeretten i en måned 

fra 26. juni til 26. juli 2013. 

 

 

Sak 36/2013: Avtale om kontorlokaler 

 

Saksfremstilling: 

Avtalen om husleien på ringveien 41 ved Tana bru gikk ut 1.04.2013. I tillegg har TF  

leieavtale med Finnmarkseiendommen i Karasjok som løper ut 2014. Tana Regnskapskontor 

som eier lokalene ved Tana bru, har fremlagt ny avtale. 

 

Etter forslaget blir samlede leiekostnader i 2013 på kr. 185 000,- Over en periode på 15 – 20 

år kan leie av kontor – og lagerrom vurderes i forhold til å eie eget bygg. Etter beregning av 

eventuelle lånekostnader, vil TF over tid tjene på å investere i et kontor- og lagerbygg. 

 

Direktørens innstilling: 

TF går inn for å tegne en 2 års avtale med Tana Regnskapskontor Ringveien 41 for leie av 

kontorlokaler.  Leieperioden regnes fra 1.04. 2013 til 1.04. 2015. 

Forslag fra Ulf T. Ballo:  

a) TF vil utrede bygging av laksesenter ved Tana bru. 

b) Utredningen skal gjennomføres som et forprosjekt med ferdigstillelse innen 1. februar 

2014 

c) Prosjektet skal utrede bygningsmessige deler jf. 8 punkter. 

 

Forslag: Ulf T. Ballo og Nils N. Gaup foreslås til medlemmer. Direktøren supplerer 

prosjektgruppa med bygg kompetanse.  

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling med forslag fra Ballo supplert ved møtet enstemmig vedtatt. 
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Sak 37/2013: Avtale med administrasjon 

 

Vedtak: 

Helge Samuelsen og Mari Trosten forhandler om ajourført avtale med direktøren. 

 

 

Sak 38/2013: Prosjektering av Norsk Laksesenter 

 

Saksfremstilling: 

Forprosjektet ble satt i gang like etter påske. 1 møte i forprosjektgruppa ble holdt 3. april, TF 

v/Hans-Erik Varsi fulgte med pr. tlf. Etter forsinkelser er forprosjektarbeidet forsinket og 

prosjektperioden blir komprimert. Innen 1. juli skal rapporten leveres til Miljødirektoratet.  

Prosjektets mål er å danne grunnlag for: 

  

1) Etablere 3 enheter under samme stiftelse, med 2 formidelstillinger på hver enhet 

2) Aktivitetene (formidling av kunnskap) er det primære målet for NLS, enhetene har 

forskjellig faglig fokus som utfyller hverandre 

3) Lærdal og Namsos har bygg (Namsos i leide lokaler). Hvis Tana ønsker det, kan vi 

komme med forslag. Tenker vi oss å leie inn i ledige lokaler, samlokalisering med 

andre, eller er målet å foreslå eget bygg hvor vi samler forvaltning og formidling? 

Etter det kan det komme inn som forslag i forprosjektrapporten.   

4) Stiftelse 

5) Styresammensetning 

 

2. møte 29. april i Trondheim drøftet bl.a. arbeidsoppgaver og oppgavefordeling, etablering av 

Norsk laksesenter med organisasjorm med styre, fagråd og nyetablering eller sammenslåing.  

 

Joddus fokusområde er formidling av kunnskap og kompetanse om laksefiske og elvesamisk 

kultur i et grensevassdrag som fokusområde en.  

 

TF medlemmer kan gi råd til forprosjektet om Norsk laksesenters innhold, registreringsform, 

styre og organisasjonskart. TF tar orienteringen til etterretning.  

 

 

Sak 39/2013: Innlandsfiskeforvaltningen i Finnmark 

Saksfremstilling: 

Finnmarkseiendommens styre endret tidligere 5 kms begrensning for utlendingers fiske i 

Finnmark etter ett års drift. FeFo styre vedtok ved simpelt flertall følgende retningslinjer i 

august 2007: 

 

«FeFo ser ikke forbud mot fiske med stang og håndsnøre mer enn 5 km fra riksveg for 

personer bosatt utenfor Norge (5-km-sonen) som et egnet virkemiddel til å ta vare på 

innlandsfiskeressursene i Finnmark. Dette fordi mange gode fiskevann som 
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lokalbefolkningen høster av ligger innenfor denne grensen. I tillegg vil et vedtak om et 

skille mellom personer bosatt i Norge utenfor Finnmark og andre beboere innenfor 

EØS-området være tvilsom i forhold til finnmarkslovens § 25 og EØS avtalen». 

 

Ett av målene med Fefo vedtaket i 2007 var å øke bruttoinntektene av 

innlandsfiskeforvaltningen med kr 200.000. Direktøren ble gitt fullmakt til å fastsette 

kortprisene. 

- «Dagens fiskekortkategorier med 3 døgnskort, ukeskort og årskort for henholdsvis 

enkeltpersoner og familie, videreføres». 

 

Retningslinjer vedrørende tiltak mot smittespredning videreføres og lyder som følger: 

- Dagens praksis med informasjon om smittefare og gjeldende regler jf. offentlig 

forskrift, under kjøp av innlandsfiskekort, videreføres.  

 

Videre ble det satt fokus på oppfølging: 

«FeFo vil imidlertid følge situasjonen nøye med hensyn til ressurssituasjonen både når 

det gjelder småvilt og fisk og vil sette inn effektive tiltak dersom det er nødvendig. 

Tiltakene skal ta rimelig hensyn til de ulike brukergruppenes bruk av ressursen og 

FeFo vil prioritere nærhet til ressursen. I tråd med § 1 i finnmarksloven vil FeFo 

vektlegge hensynet til samisk kultur og forvalte ressursene til beste for innbyggerne i 

fylket. Aktuelle tiltak kan være begrensninger i antall tilgjengelige kort for ikke-

finnmarkinger og kvote på uttak. I vann med sårbare fiskebestander vil FeFo i samråd 

med kommunene og de enkelte lokalsamfunn vurdere føre-vàr tiltak for å sikre 

lokalbefolkningens mulighet til høsting av knappe ressurser». 

  

Etter 2007 har det skjedd en foruroligende utvikling med betydelig økt innslag av finske 

fiskere i Tanavassdragets nedslagsfelt med tilgrensende områder, jf. oversikt fra FeFo – antall 

personer med fiskekortet for innlandsfiske i Finnmark 1991 – 2012. 

 

Etter bekymringsmeldinger og innspill fra fiskeberettigede i Tana våren 2008 om bl.a. økt 

finsk skutertrafikk med finske fiskere inn til Laksefjordvidda, tok en fiskeorganisasjon opp 

rutinene om desinfekasjon av fiskeutstyret ved salg av innlandsfiskekortet i Tanavassdragets 

nedslagsfelt med FeFos utmarksavdeling høsten 2008 og våren 2009. Oppsummering var at 

trusselbildet er i grenseområdene hvor det er fiskesykdommer.  Det er bl.a. påvist gyro i 

sideelver til Tornevassdraget som har avrending fra områder som er nære Kárášjohkas 

nedslagsfelt. 

 

Innlandsfiskeforskriften lages av myndighetene (Fylkesmannen), grunneier FeFo forvalter så 

ressursene etter forskriftene, og har etter deres mening ikke ansvar for desinfeksjon av 

fiskeutstyret. 
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Etter observasjoner av lokalbefolkningen med at finske fiskere har med seg levende agn til 

isfiske i Finnmark, og beslag av politiet, er faren for innføring av gyro til lakseelvene via vann 

og vassdrag tilstede. Det er grunn til å anta at lokale observasjoner med mulig etterfølgende 

beslag, bare avdekker en marginal andel av ulovlig fiskeutstyr som brukes i Finnmark.  

 

Etter at Fefo fjernet 5 kms grensen har det skjedd en utvikling de siste år, hvor finsk snøskuter 

trafikk med sleder øker, med bruk av både lovlig og ulovlig fiskeutstyr som kan bringe 

smitten over til våre vassdrag. Det er foruroligende at fiskere bruker levende agn medbrakt fra 

Finland som kan være bærere av gyro parasitten, og de fiskeartene kan være resistente mot 

gyro.  

 

Etter at Fefo innførte nettsalg i 2008, er over 50 % av fiskekortene kjøpt allerede før gjestene 

kommer til Finnmark, jf. salgsstatistikk FeFo.  Det kan indikere på at det tidligere fysiske 

opplegget med desinfekasjon av fiskeutstyret før fiskekortet kjøpes velges bort og blir mindre 

og mindre benyttet. 

Tanavassdragets nedslagsfelt  

Tanavassdraget er det viktigste og det største laksevassdraget i Norge og Finland og et av 

verdens mest produktive laksevassdrag. Med sitt nedslagsfeltet på 16.386 km²  utgjør det til 

sammenlikning ¼- del  av Finnmark fylkes areal.
1
 Om lag 70 % av nedbørsfeltet er i Norge 

(Tana, Karasjok, Kautokeino og Alta kommuner), mens 30 % ligger i Finland (Utsjok og 

Enare Kommuner). 

Desinfisering av fiskeutstyr 

Desinfeksjon av fiskeutstyr på norsk side i Tanavassdraget utføres på alle utsalgssteder for 

fiskekort, i alt 6 stasjoner i 2013. Fiskekortet kjøpes ved fysisk oppmøte. Fiskeutstyret skal 

desinfiseres, hvis fiskeren kommer fra områder utenfor Finnmark.   

Ulike standarder for å desinfisere fiskeutstyret i samme nedslagsfelt har svakheter.  

Desinfisering av fiskeutstyret for laksefiske har binding mellom salg - og 

desinfeksjonsstasjon. For salg av innlandsfiskekortet foreligger det ikke binding mellom salgs 

- og desinfiseringsstasjon. TF er bekymret for at Fefos strategivalg for 

innlandsfiskeforvaltingen i 2007 gir større muligheter for at uaktsomhet av fiskerne kan 

påføre fiskeressursene i Finnmark ubotelig skade, enn om FeFo hadde opprettholdt tidligere 

forvaltningspraksis.  

I Tanavassdragets sideelver har ikke utlendinger lov til å fiske, jf. forskrift av 6. april 1990 § 

2. Etter at FeFo i 2007 endret tidligere begrensning på utlendingers fiske av innlandsfisk i 

samme område, svekker det lakseforvaltningens praksis på området. 

Det er ukjent om FeFo har vurdert eventuell risiko FeFos forvaltning av innlandsfiske her kan 

påføre laksevassdrag i Finnmark, med økt fare for smitte av fiskesykdommer ved bruk av uren 

fiskeutstyr og med bruk av levende agn ved innlandsfiske.  Videre er det ukjent om FeFo har 

vurdert eventuelle økonomiske konsekvenser hvis gyrodactylus salaris smittes til Finnmark, 

                                                 
1
 Rune Muladal LBT 2007, Biologisk delplan for Tanavassdraget s.6 
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ved at et salgsopplegg for fiskekort ikke er tilpasset omfanget, det geografiske området og 

behovet for vernet mot spredning av fiskesykdommer. 

 

Uttalelse: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning - TF krever at Finnmarkseiendommen - FeFo innfører 

umiddelbare skjerpelser ved salg av innlandsfiskekortet og stopper salget av innlandsfiskekort 

over nett inntil videre.  

 

Fefo må utarbeide et samhandlet opplegg for salg av innlandsfiskekort og desinfisering av 

fiskeutstyr og av alt annet medbrakt utstyr til fiske, før det brukes i Finnmark. All fiskeutstyr 

må kontrolleres av utsalgsstedet og fiskeutstyret må desinfiseres før salget dokumenteres. Det 

vil sikre at utstyret blir desinfisert før bruk. 

 

Etter TFs oppfatning er det urimelig av FeFo ved forenklet tilgang til fiskekort stimulerer 

utlendinger til mer fiske i lokale ressursområder i hele Finnmark, og at desinfiseringen er 

overlatt til fiskerne selv.  

 

FeFos forventninger om økte fiskekortinntekter burde vært løst på en annen måte i 2007, blant 

annet ved å øke fiskekortprisene for alle kategorier. Kortprisene vurderes å være for lave. 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

 

Sak 40/2013: Overenskomsten om fisket i Tanavassdraget 

Saksfremstilling: 

Fisket i Tanavassdraget reguleres etter overenskomst mellom Norge og Finland om felles 

forskrifter om fisket i Tanaelvas fiskeområde fra 1989. 

  

Anmodning om midlertidige begrensninger i fisket 

Ved ministermøte mellom Finland og Norge i november 2011 i Helsingfors var det enighet 

om at det samlede fiskepresset på Tanalaksen er for stort, og at det er nødvendig med 

innstramminger i fisket i årene fremover. Det vurderes om enkelte midlertidige begrensninger 

i fisket kan settes i verk allerede i 2012. 

Regionale forhandlingsparter ved Lapin ELY keskus Rovaniemi og Fylkesmannen i Finnmark 

ble ikke enige om forvaltningstiltak i 2012. Det kom av at finsk part ikke var villige til å gjøre 

endringer i gjeldende fiskeforskrifter for turistene.  

 

Midlertidige begrensninger i 2012 

På grunnlag av ministrenes ønsker og råd fra forvaltningsmyndigheter gjennomførte TF 

fiskeregulerende tiltak i norsk del av Tanavassdraget i 2012. Midlertidige begrensninger 

omfattet både lokal - og turistenes fiskeutøvelse. Midlertidige begrensninger i fisket ble satt i 

gang for å få prosessen med fiskeregulerende tiltak i gang mens partene forhandler frem en ny 

avtale. 
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Ingen fiskeregulerende tiltak i 2013 

Ved regional forhandlingsmøte 17. janaur 2013 i Inari ble det oppnådd enighet om å innføre 

fredningstid i fiskedøgnet i hele sesongen. Likeledes ble partene enige om at det fra norsk 

strand etableres 5 begrensningssoner i tillegg til den ene vi har fra 1996. 

 

Like etter påske etter at fristen var gått ut, trakk Lapin ELY senteret i Rovaniemi seg fra 

inngåtte avtale, og blokkerer videre mot å regulere turistfisket i riksgrensestrekningen fra 

norsk strand.  Begrunnelsen fra Finland, er at de ikke har mandat å regulere turistfisket på den 

måten Inarimøtet kom frem til.   

 

Etter at regionale parters forhandlinger ikke har bidratt til noen tiltak hverken i 2012 eller for 

2013, bør dette nå være ministrenes / departementenes ansvar.   TF har senest ved brev av 22. 

april 2013 anmodet Miljøverndepartementet om å fatte fiskeregulerende tiltak i pressområder 

grenseelvdelen i 2013. Slike tiltak vil ikke gjennomføres, med begrunnelse i gjeldende 

overenskomst avtale om fisket i Tanavassdraget om at begge i felleskap må akseptere 

endringene. 

 

Neste møte i forhandlingene er planlagt til 18.-19. juni i Karasjok. 

 

Uttalelse: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning anmoder Miljøverndepartementet / Utenriksdepartementet 

om å vurdere å si opp overenskomsten om fisket i Tanavassdraget med Finland, jf. artikkel 

15.  

 

TFs begrunnelse er at gjeldende overenskomst fra 1989 i dag virker som en barriere mot 

fiskeregulerende tiltak i grenseelvdelen i Tanavassdraget. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 41/2013: Budsjett 

 

Vedtak: 

Etter at ½-års regnskapet foreligger, foretar direktøren budsjettregulering iht. budsjettrammen. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 42/2013: Orienteringssaker 

 

1) Forvaltningsgrenser i Tana v/Morten Falkegård NINA 30.04.2013 

2) Foreløpig rapport fra prosjektgruppe for prosjektering av Norsk Laksesenter 

30.04.2013 

3) FeFo – statistikk for salg av innlandsfiskekortet 1991 – 2012 

4) Miljøverndepartementets utkast til ny Tanalov  

5) Oppsynsteamene i Tana og Karasjok 2013 

6) Sone 41 v/leder, vedr. fiskeretter i sone 41, brev av 10.04.2013 
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7) Referat fra fellesmøte 25. april 2013. TF - leder orienterte om fellesmøtes avvikling og 

utviklingen etter møtet. 

8) Forslag til forvaltningstiltak 2013, TF brev 22.04.2013 til Miljøverndepartementet 

9) Bjarne Rikardsen – Karasjok, brev av 24.04.2013 og 2.05.2013 

10) Advokatfirma Hegg & Co, Tanavassdragets fiskeforvaltning – fellesmøte 25.04.2013, 

brev av 30. april 2013 og 7. mai 2013 Protokoll fra fellesmøte 25. april 2013 

11) Tanaforhandlingene, norsk delegasjonsmøte 6. – 7. mai 2013 

12) Brev fra advokatfirma Foyen – Oslo 4. april 2013, anmodning om oversendelse av 

dokumenter. 

 

 

Sak 43/2013: Neste møte 

 

Neste møte er planlagt til 3. september. 

 

 

Møtet hevet kl. 19.45 

 

 

                            ______________________        ____________________ 

Ulf T. Ballo                           Elin Sandvik 

 

 

Referent:Hans-Erik Varsi 


