Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 19. november 2013 på
Levajok fjellstue

Møtetid: kl. 09.00 – 15.10

Møteleder:
TF leder Helge Samuelsen

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

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

Saker:
Sak 57/2013: Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

Sak 58/2013: Godkjenning av protokoll fra TF møte 17. oktober 2013

Protokoll fra TF møte 17. oktober 2013 enstemmig godkjent.

Sak 59/2013: Valg av 2 protokoll underskrivere
Alma Helander og Nils N. Gaup valgt til å underskrive protokollen.

Sak 60/2013: Administrative saker
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1. Salgsrapport på norsk side i riksgrensen til Ely Keskus, Elinkeino-, Liikenne ja Ympäristökeskus
Rovaniemi, 25.10.2013
2. Søknad om tilskudd til skjellprøveprosjekt 2013 til Miljødirektoratet – Trondheim, 25.10.2013
3. Register av fiskeberettigede i Karasjok fiskesone til Hagbart Grønmo, Karasjok fiskesone,
01.11.2013.
4. Tildeling av laksebrev i Karasjok, sonebytte i Tana, laksebrev i Tana
5. Befaring av eiendommer i Tana og Karasjok
6. Tenojoen kalastuslupamaksut vuonna 2013, Ely Keskus, Elinkeino-, Liikenne ja Ympäristökeskus
Rovaniemi 11.11.2013

Sak 61/2013: Laksebreveiere i Tanavassdraget SA – svar på prosessvarsel

Det vises til tidligere henvendelser etter domsavsigelsen, senest prosessvarsel av 1. november
2013, sendt på vegne av Laksebreveierne i Tanavassdraget SA.
Indre Finnmark tingretts dom av 17. september 2013 har kun rettsvirkning hva gjelder
domsslutningen – at vedtaket fra fellesmøtet den 25. april 2013 ikke er bindende for TF.
Tingretten har ikke tatt stilling til at det skal avholdes et generelt nyvalg, slik det hevdes i
mottatt brev av 23. september 2013.
Funksjonsperioden for medlemmer av TF er tilsvarende kommunevalgperioden, jf forskrift av 4.
februar 2011 nr 119. Miljøverndepartementet har ved presisering til forskriftens § 6, utdypet at
det kun er anledning å skifte ut medlemmer innenfor funksjonsperioden i særtilfeller. I denne
sammenheng vedlegges for ordens skyld brev av 10. august 2012 til LBT, brev av 5. desember
2012 til TF, og brev av 9. juli 2013 til ordføreren i Tana.
«Særlige grunner» som åpner for utskiftning av enkelttilfeller innenfor valgperioden kan altså
for eksempel være særlige personlige forhold, som sykdom, personlig uegnethet, sterke
familiære hensyn, flytting eller mangelfull innsats.
Når det gjelder de nærmere regler for gjennomføring av valg, valgperioder, vilkår for utskiftning
i funksjonstiden etc, vises det for øvrig til forskriften med tilhørende forarbeider og
etterfølgende presiseringer gitt av Miljøverndepartementet, jf. ovenfor.
Forskriften gir ingen hjemmel til å kreve et generelt nyvalg innenfor funksjonstiden.
TF vil innkalle til fellesmøte for gjennomføring av tidligere varslet suppleringsvalg, i løpet av
første halvdel av 2014. TFs arbeids- og møteplan for 2014 behandles ved TFs desember møte.
Etter at fellesmøte er berammet, vil møtet kunngjøres i god tid. Departementet har orientert at
de vil revidere forskriften, jf. ovenfor.
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TF kan ikke etterkomme LBT’s anmodning om omgående å innkalle til nytt fellesmøte, og heller
ikke kravet om å innkalle til et nytt uhjemlet nyvalg.
62/2013: Mulige fiskereguleringer i avtaleperioden 2016 - 2020

Saksfremstilling:
Miljødirektoratet har for norsk forhandlingsdelegasjon om fisket i Tanavassdraget utarbeidet
eksempel på fiskereguleringer 2016-2020 som antas å kunne redusere fiskedødeligheten i Tana
med om lag 50 % og beskytte spesielt utsatte bestander.
Til møtets drøfting fremlegges tabell 4. Eksempel på mulig fisketid og øvrige bestemmelser for
fisket i Tanaelva (hovedelv), Anárjohka opp til……og Kárášjohka fra Raidenjarga opp til
Skáidigeahči (samløpet Kárášjohka - Iešjohka) i perioden 2015-2020.
I forslaget vises det til tabell 3 hvordan fisketid alene kunne brukes for å regulere fisket (tabell 3),
og til tabell 5, »nedenfor følger to tabeller som viser hvordan fisketiden kan forlenges dersom
andre tiltak også. Disse tiltakene antas å kunne gi rundt 50 % redusert fiskedødelighet i
Tanavassdraget». Tabell 3 og tabell 5 er ikke fremlagt TF møtet.
Drøfting:
Det blir stilt spørsmål om hvordan forslaget er behandlet i norsk delegasjon, og om TF
medlemmer i delegasjonen har samtykket forslaget, jf. tabellen. TF medlemmer i delegasjonen
har ikke samtykket det fremlagte eksempel til regulering.
TF møtet er enig i at det er behov for å redusere det samlete fisketrykket, og at også det lokale
fisket må begrenses i en periode. Imidlertid har forslaget etter tabell 4 betydelig slagside, hvor
det lokale fisket begrenses uforholdsmessig mye i forhold til tilreisendes stangfiske. TF møtet
har ikke grunnlag for å vurdere tiltak etter tabell, så lenge møtet ikke har grunnlagsmaterialet til
vurderingen.
Til neste møte vurderer direktøren de tiltak til fiskeregulerende i Tanavassdraget for 2016-2020
som Miljødirektoratet har fremlagt for norsk delegasjon. I tillegg vurderer direktøren de forslag
til fiskeregulerende tiltak for 2016 – 2020, som ble drøftet ved møtet.
Saken drøftes videre ved neste møte i TF.

Sak 63/2013: Kjøp av urettmessige fiskekort i 2013, oppfølging

Saksfremstilling:
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Tanavassdragets fiskeforvaltning vedtok ved forrige møte å kreve erstatning kr. 5 000 fra hver
person som urettmessig har kjøpt sesongkort i Tanavassdraget i 2013. TF får ikke medhold i
erstatningskravene, pga. at det kreves dokumentasjon for påstått tap.
Vedtak:
Tidligere vedtak om krav om erstatning omgjøres. I enkeltsaker hvor det påvises brudd på
forskriften, vil Tanavassdragets fiskeforvaltning vurdere om § 14. Utestenging fra fiske kommer
til anvendelse. Etter sakens karakter 6 og alvorlighetsgrad, vurderes lengden av en eventuell
utestengelse.

Møtet hevet kl. 15.10

______________________
Alma Helander

____________________
Nils N. Gaup

Referent: Hans-Erik Varsi
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