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Saksliste: 
 

Sak 01/2014: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 

 

Sak 02/2014: Godkjenning av protokoll fra TF møte 6.-7. desember 2013  

 

Protokoll fra TF møte 6. - 7. desember 2013 enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 03/2014: Valg av 2 protokoll underskrivere  

 

Ingrid Nordal og Bjarne Rikardsen valgt til å underskrive protokollen. 

 

 

Sak 04/2014: Fangstrapport 2013 

 

Sammendrag:  

Fisket i den norske delen av Tanavassdraget blir forvaltet av Tanavassdragets Fiskeforvaltning 

(TF). Innsamling og fangstrapporter og fremlegg av statistikk, er TFs oppgave.  

 

Tanaelva er ei grenseelv mellom Norge og Finland. Vassdraget regnes som en av de viktigste for 

atlanterhavslaksen. Fangsten i Tanavassdraget har i de beste årene utgjort hele 20 % av den totale 

elvefangsten i Europa. Fangsttrykket har over lang tid vært høyt i Tanavassdraget. Flere av 

vassdragets mange laksebestander er hvert år svært langt fra å nå gytebestandsmålet.  

 

Fangsten på norsk side av Tanavassdraget i 2013 var på nivå med fangsten i 2010-11, men et 

betydelig steg tilbake fra fangsten i 2012. Til sammen er det beregnet at det ble fanget 9 794 laks 

på til sammen 37 228 kg. Av dette utgjør den rapporterte fangsten 31 167 kg. Den øvrige fangsten 

er beregnet ut fra ikke-leverte fangstrapporter. Rapporteringsandelen fra lokale fiskere var 

betydelig dårligere enn i 2012. Nøyaktigheten ved den beregnede fangsten er derfor noe mer 

usikker enn i fjor. 

 

Det var i 2013 en nedgang i alle størrelsesklasser av laks, men nedgangen var størst blant smålaks, 

og gjennomsnittsstørrelsen gikk derfor noe opp til 3,8kg.   

 

Fordelingen av laksefangsten mellom forskjellige grupper på norsk side av Tanavassdraget var 

tilnærmet uforandret fra 2012. Laksebreveierne, lokale stangfiskere og tilreisende fiskere stod for 
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henholdsvis 71, 21 og 8 % av fangsten målt i kg. Til sammen 33 % av laksen ble tatt på stang, 

mens resterende ble tatt på garnredskaper. I 2013 var stengsel, stågarn og drivgarn i bruk, mens 

kastenot ikke var i bruk. Stengselfisket tok den største potten med 38 %.  

 

I 2012-sesongen hadde TF innført rettet fiske, og stor hunnlaks skulle settes ut. Ordningen ble 

ikke videreført, men TF oppfordret fiskere til å fortsette praksisen med gjenutsetting av stor 

hunnlaks. Dette til tross gikk andelen gjenutsatt laks tilbake fra 2012. Av det totale antallet laks 

som ble fanget i 2013, ble 2 % gjenutsatt. Andelen var størst i sideelva Lákšjohka (10 %).   

Den totale fangsten av ørret økte i forhold til 2012, og landet på 1 620 ørret på til sammen 1 632 

kg. Jf. rapport 2014-1 Norsk fangst i Tanavassdraget i sesong 2013. 

 

Vedtak: 

Fangstrapport 2013 fra norsk del av Tanavassdraget tas til etterretning. 

 

 

 

Sak 05/2014: Prosjektrapport av skjellprøveinnsamling 2013 

 

Sammendrag:  

Skjellprøveprosjektet er et norsk-finsk samarbeid om å samle inn skjellprøver fra laks fanget i 

Tanaelva. Prosjektet er en grunnstein i overvåkingen av laksebestandene i Tanavassdraget. 

Skjellprøvene gir kunnskap om blant annet alderssammensetningen, og tidspunkt for 

lakseoppgang i de ulike laksebestandene.  

 

I 2013 var det Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) som sto for administreringen av 

skjellprøveprosjektet på norsk side. Det var totalt 26 skjellprøvetagere som samlet inn skjellprøve 

etter forhåndsavtale. De fleste var laksebreveiere og fanget laks med tradisjonelle redskaper i 

hovedelva, mens noen av skjellprøvetagerne var stangfiskere som fanget laks i sideelver, eller i 

hovedelva. 

 

Totalt er det blitt samlet inn 2820 skjellprøver. Det er et antall som en kan si seg godt fornøyd 

med. Av prøvene ble 2764 samlet av skjellprøvetagere, og 56 av øvrige fiskere. De aller fleste 

prøvene ble tatt av laks, mens det ble samlet 74 prøver fra ørret og 10 fra pukkellaks.  

Den norsk-finske overvåkingsgruppa har foreslått et system der Norge, ved TF, sal ha 

hovedansvar for innsamling av prøver i Tanaelva nedenfor riksgrensen (Polmak), mens Finland 

ved Finsk institutt for vilt og fiskeriforsking (RKTL) skal ha hovedansvar for 

riksgrensestrekningen. Blant lesbare skjellprøver av laks på norsk side ble 88 % samlet inn fra laks 

fanget i Tanaelva nedenfor riksgrensen. 
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Det har tidligere vært et fokus på å øke antall skjellprøver fra sideelvene. Etter at genmix-

prosjektet kom i gang, er innsamling fra sideelvene ikke ansett som like viktig som tidligere. Det 

ble til sammen samlet 163 lesbare prøver av laks fra de norske sideelvene; Máskejohka, 

Lákšjohka, Váljohka, Iešjohka, Kárášjohka og Goššjohka. Viser for øvrig til rapport 2014-02 

Skjellprøveinnsamling i Tanavassdraget 2013. 

 

Vedtak: 

Prosjektrapport fra skjellprøveinnsamling 2013 tas til etterretning. 

 

 

Sak 06/2014: Fredningssoner i Lákšjohka  

 

Saksfremstilling: 

Laksebestanden i sideelva Lákšjohka har vært videoovervåket siden 2009. Bestanden utmerker seg 

som en av de med lavest måloppnåelse i vassdraget i perioden 2009-2012; med et gjennomsnitt på 

26 %. Beskatningen i elva har jevnt over vært på rundt 30 %. Bestanden er overmoden for å få 

«førstehjelp» ved å begrense uttaket av laks i sideelva (Lákšjohka). 

 

Bakgrunn 

Laksebestanden i Lákšjohka er en typisk smålaksbestand, som består av en stor andel 

ensjøvinterlaks. Blant mellomlaksen er det både innslag av tosjøvinterlaks som gyter for første 

gang og laks som har gytt i elva som ensjøvinterlaks for så å komme tilbake etter et nytt år i havet. 

Storlaks blir bare unntaksvis fanget i Lákšjohka. Flergangsgyterne er særlig viktig for 

reproduksjonen. Oppgangen av denne gruppen har vært lav de siste årene. 

Lákšjohka er regnet som ei elv med relativt godt potensiale for lakseproduksjon, men med mangel 

på gode gyteplasser særlig i nedre del. Det justerte gytebestandsmålet (2013) er på 1 703 kg 

hunnlaks. Siden gjennomsnittsstørrelsen til hunnlaksen i Lákšjohka er lavt utgjør dette hele 1 135 

hunnlaks.  

Oppgangen av laks til Lákšjohka har i perioden 2009-2013 utgjort 336-886 laks. Etter fangst er det 

beregnet at det har vært 220-738 laks igjen til gyting (se tabell). 

 
Tabell: Oversikt over lakseoppgang til Lákšjohka i perioden 2009-2013, samt beregnet fangst og beregnet antall gytefisk (hann 
+ hunn). 

 

Gjennomsnittlig måloppnåelse i perioden 2009-2012 er 26 % sjanse, mens det er 0 % sjanse for at målet er oppnådd.  
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Fig 1: t.v: Beregning av oppnåelse av gytebestandsmålet i Lákšjohka for årene 2004-2012, målt i kg hunnlaks. T.h: Prosentvis 
sjanse for måloppnåelse i årene 2004-2012. Figurene er hentet fra vitenskapelig råd for lakseforvaltnings tilleggsrapport fra 
2013: Anon.2013)  

 

Kartlegging fiskeplasser 

I løpet av sommeren kartla TF på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (nå: 

Miljødirektoratet) mulig fredningssoner i norske sideelver til Tanavassdraget. I Lákšjohka gikk 

dette ut på registrering av spesielt gode fiskeplasser. Det ble registrert plasser både i sideelvene 

Gurtejohka og Deavkkehanjohka, og i selve Lákšjohka; til sammen 15 plasser. Erfaring fra lokale 

viser at spesielt en del plasser langt nede i elva er spesielt gode i en relativt konsentrert periode av 

sesongen; når laksen vandrer opp Lákšjohka. 

 

Pr 2013 fungerer allerede to frednings-/begrensningsområder i Lákšjohka:  

1) Fra brua ved E6 til munningen hadde kun lokale lov til å fiske.  

2) Både over og nedenfor Lákšjohkgorži er det en 50 meter lang fredningssone. 

 

Erfaring fra blant annet årets oppsynssesong viser at det foregår en noe ulovlig fiske i øvre deler 

av vassdraget. Området er langt fra folk, og selv om oppsynet i perioder prioriterer å bruke tid i 

området, er bruken av fredningssoner først og fremst basert på indrejustis blant fiskerne. Ved bare 

bruk av sonefredning i nedre del er det lettere å tilse at fredningsbestemmelsene blir overholdt.  

 

 

Oppsummering 

Den lave måloppnåelsen i Lákšjohka de siste årene viser tydelig nødvendigheten av å begrense 

uttaket av Lákšjohkalaks. Ved å begrense uttaket i selve Lákšjohka, kan en utføre verdifull 

førstehjelp for bestanden i vente på en ny overenskomst som vil gi bedre muligheter for 

bærekraftig beskatning av bestanden også i selve Tanaelva.  

 

Det er tidligere gitt forvaltningsråd til aktuelle tiltak som kan iverksettes i Lákšjohka (Orell mfl. 

2012). Blant rådene var innføring av fredningssoner av spesielt gode fiskeplasser. Kartleggingen 
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av gode fiskeplasser i 2013 viste at det er mange gode fiskeplasser i vassdraget, men erfaring fra 

oppsynet viser at fisket i øvre del av Lákšjohka bør følges opp jevnlig. Ut fra denne erfaring, er 

det fornuftig å velge de nedre fiskeplassene som fredningssoner i første omgang. Disse er spesielt 

gode tidlig i sesongen mens den største oppgangen av laks pågår. Det er et alternativ å frede 

lokalitetene kun frem til det meste av laks har passert, f. eks 10. juli.  

 

Lákšjohka er en utpreget smålakselv. Mellomlaksen utgjør en særlig viktig andel av bestanden. 

Laks over 60 cm bør få et særlig godt vern. Dette kan gis ved rettet fiske med tvungen utsetting av 

laks over 60 cm. 

   

 
Fig: Flyfoto av nedre del av Lákšjohka med potensielle fredningssoner markert.   

Referanser: 

Anon. 2013a. Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene. Rapport 

fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 5b, 670 s. 

Orell P., Oraluoma M., Koskinen A., Johnsen K-M. 2012. Video monitoring of the River 

Lákšjohka Laksjohka salmon migration in 2009-2011. 19 p. 

 

 

Direktørens innstilling: 

For å bøte på den kritisk lave bestandssituasjonen i Lákšjohka innfører Tanavassdragets 

fiskeforvaltning følgende begrensningstiltak for 2014: 

1) Tre mindre fredningssoner innføres i henhold til markeringene på flyfoto av Lákšjohka, 

nedre. Fredningssonene gjelder alle fiskere og hele sesongen. Alternativt: 
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2) Det innføres en fredningssone fra lássabákti (punkt 2, ca. 400 m oppstrøms brua) til 

munningen 

3) All laks over 60 cm skal gjennutsettes i Lákšjohka, dersom den ikke har alvorlig skade 

etter å ha blitt fisket.   

Saken drøftes i plenum. 

 

Vedtak: 

Det innføres en fredningssone fra lássabákti (punkt 2, ca. 400 m oppstrøms brua) til munningen 

All laks over 60 cm skal gjennutsettes i Lákšjohka, dersom den ikke har alvorlig skade etter å ha 

blitt fisket.   

 

 

Sak 07/2014: Tiltak for å hindre smitte av gyrodactylus salaris 

 

Saksfremstilling: 

Etter overenskomst mellom Norge og Finland om felles forskrifter om fisket i Tanaelvas 

fiskeområde, forplikter landene å sette i verk tiltak for å hindre spredning av fiskesykdommer, 

fiskeparasitter og nye fiskearter til Tanavassdraget, jf. artikkel 11. 

  

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris (kalt gyro) har vært oppe som sak i TF tidligere. For en 

grundig bakgrunn for hvem, hva, hvor henviser jeg til saksmappe foran TF-møte 14. mai, sak 

39/2013. I korte trekk er gyroen en fryktet parasitt som gjør enorm skade på de bestander som blir 

rammet, og som det ville være umulig å bli kvitt i Tanavassdraget om den først kom hit. 

 

Oppsummering 

Det er stort lokalt engasjement for å forhindre lakseparasitten Gyrodactylus salaris kommer til 

Tana. Det er Mattilsynet som har ansvaret for informasjonsspredning, desinfeksjon og veiledning, 

men også lokale rettighetshavere, og TF har et ansvar for informasjon og desinfeksjon. Tiltak som 

det er særlig aktuelt for TF å bidra med, er bedre skilting av desinfeksjonsstasjonene, og et apparat 

som også kan desinfisere båter i vassdraget. Disse oppgavene er utvilsomt ikke TFs ansvar alene. 

 

 

Etter vedtak i Tana vannområdeutvalg er Mattilsynet bedt om å levere en tiltaksutredning innen 1. 

september 2013 om forebyggende (preventive) tiltak for å hindre smitte av Gyrodactylus salaris 

til Tanavassdraget. Utredningen kan samordnes med lignende tiltak i øvrige vannområder i 

Finnmark. Tiltak skal utrede i henhold til nasjonal veiledning for arbeid med tiltaksanalyser. 

Mattilsynet bes vurdere risiko for smitte (smittefare), beskrive hvilke tiltak som utføres per i dag 

(2013) og vurdere behov for nye tiltak i henhold til det tverrsektorielle tiltaksbiblioteket utarbeidet 

av direktoratsgruppen. Utredningen bør også inneholde en redegjørelse for hvordan tiltak i Norge 
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samordnes med regionale myndigheter i Finland, og beskrive eventuelle behov for framtidig 

samarbeid. Vannområdeutvalget ber vannregionmyndigheten (FFK) om å avholde et arbeidsmøte 

med berørte myndigheter og parter for å drøfte videre oppfølging av saken.  

 

Saken drøftes i plenum.  

 

Uttalelse: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) følger opp Tana vannområdeutvalgs vedtak om å anmode 

Mattilsynet å fremskynde arbeidet med en ny risikovurdering av smitte av Gyrodactylus salaris 

til nedslagsfeltet til Tanavassdraget. Vurderingen bør samordnes med lignende tiltak i øvrige 

vannområder i Finnmark, slik at forvaltningen av laks og innlandsfisk har samme standarder og 

prosedyrer som følges, før det foretas salg av fiskekort. 

 

TF anmoder Mattilsynet om å utrede muligheten for en egen forskrift for beskyttelse av 

Tanavassdragets nedslagsfelt.  

 

 

Sak 08/2014: Fellesmøte 10. mai 2014 

 

Saksfremstilling: 

Første fellesmøte ble avviklet 5. mars 2011 i Sirma. Ved TF møte 6.-7. desember 2013 har TF 

berammet fellesmøte til 10. mai 2014, og etter turnus burde fellesmøtet nå arrangeres i Karasjok. 

Ved at møtet skal velge to stedfortredere fra Tana og en stedfortreder fra Karasjok, er det naturlig 

at fellesmøtet med suppleringsvalg denne gang avholdes i Tana. Fellesmøte 2015 bør avholdes i 

Karasjok. 

 

I foreløpig saksliste gis det en generell orientering fra driften. Ved sak 2-3 gis det en kort 

gjennomgang av prosessen i lov - og forskriftsarbeid. Sak 4 – 6 er innkomne forslag fra 

fiskeberettigede etter § 3. 

 

Direktørens innstilling: 

Fellesmøtet 10. mai 2014 avholdes på Tana miljøbygg. Fellesmøte 2015 avholdes i Karasjok. 

 

Foreløpige saker: 

1) Generell orientering fra driften 

2) Orientering om revisjon av Tanaloven av 1888 

3) Orientering om revisjon av forskrift 2011-02-04 nr. 119, forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget, Finnmark 

4) Hvordan ivareta laksebreveiernes/fiskerettshavernes privat rettslige interesser? 

5) Forslag på bruk av årsoverskudd til forskning og annet som er til nytte for elva 



Side 9 av 12 

 

6) Forslag på tidligere start for fiske etter sjøørret  

7) Andre forslag 

8) Suppleringsvalg av 3 stedfortredere for perioden 2014 – 2015 

 

Saken drøftes i plenum. 

  

Vedtak: 

Til TF møte 8. - 9. april utreder direktøren innkomne saker til fellesmøtets behandling. 

 

 

Sak 09/2014: Høring – Forslag til endringer i forskrift 4. februar 2011 nr. 119 om lokal 

forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, Klima og miljødepartementet 31.01.2014 

 

Saksfremstilling: 

Klima – og miljødepartementet har sendt til høring, forslag til endringer i forskrift 4. februar 2011 

nr. 119 om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget. Endringene i forskriften vil skje av 

regjeringen, gjennom en kongelig resolusjon. Høringsfristen er 30. april 2014. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning støtter departementets forslag til endring av § 6 tredje ledd, ny 

femte ledd, § 8 og § 11 tredje ledd som fremlagt.  

 

Departements forslag til endring av forskriften vil gi klarere og bedre rammebetingelser for 

fremtidig forvaltning av Tanavassdraget. 

 

Saken drøftes i plenum. 

 

Uttalelse: 

Direktørens innstilling til uttalelse enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 10/2014: Prosess skriv til indre-Finnmark tingrett 

 

Saksfremstilling: 

Tilsvar til Indre-Finnmark tingrett av 5. februar legges til grunn. 

 

Advokat Herman Roksund fra advokatfirmaet Haavind AS orienterte TF om prosessuelle forhold, 

sakens rettslige side og mulig progresjon. 

 

Saken drøftes i plenum. 

Vedtak: 
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Tanavassdragets fiskeforvaltning er enig i videre opplegg som ble fremlagt og drøftet. Saken 

følges opp videre. 

 

 

Sak 11/2014: Engasjement stilling ved TF i ett år 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning engasjerer Kari Gaski - Tana, til administrativ stilling i ett år fra 

1. mai 2014 til 30. april 2015, med mulighet til fast ansettelse.  Det åpnes for annen tiltredelses 

tidspunkt etter nærmere avtale. 

 

Lønn etter avtale. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 12/2014: Orienteringssaker 

1) Fastsettelse av grense mellom elv og sjø i Tanavassdraget, brev fra Deanu gielda – Tana 

kommune 9.12.2013 

2) Invitasjon til villaksseminar for elvene i Finnmark, Lakselv 21. – 23.02.2014 

3) Villaks seminar mars 2014 på Stortinget 

 

 

Ingrid Nordal fratrer fra møtet før behandling av sak 13 - og 14/2014.  

 

 

Sak 13/2014: Deanučázadaga luossabivdosearvi (DLBS) - tilbud om å skrive kapittel om 

tradisjonell kunnskap i Tanavassdraget 

 

Saksfremstilling: 

Deanučázadaga luossabivdosearvi (DLBS) har fremlagt forespørsel om å utarbeide deler av 

dirftsplanen, som tradisjonskunnskap i forvaltingen av Tanavassdraget.  DLBS fremmer og 

utvikler samiske fisketradisjoner i Tanavassdraget. 

 

TF vil i 2014 prioritere utarbeidelse av driftsplan for Tanavassdraget. TF har ved desember møte 

avsatt budsjettmidler til prosjektet. Foreløpig skisse er inndelt i 8 hovedkapitler, det er mulig 

kapitler kan slås sammen. Vi tenker oss at driftsplanen er på 40 sider +/-. Til driftsplanen kan det 

senere legges ved vedlegg.  
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Tradisjonell kunnskap i laksefiske – árbediehtu luossabivddus er et av de områdene TF antar at 

bl.a. DLBS kan bidra.  

 

Med grunnlag i TFs foreløpige oppsett til kapittelinndeling, har DLBS sendt tilbud for 

utarbeidelse av kapitlet om tradisjonell kunnskap, opptil 10 sider for kr 65 000.  

 

Direktørens innstilling: 

TF innleder uforpliktende drøftinger  med Deanučázadaga luossabivdosearvi (DLBS), for å finne 

ut om partene har felles grunnlag for beskrivelse av tradisjonell kunnskap i laksefisket i 

Tanavassdraget. Det er behov for å fremskaffe grunnlag for hvordan tradisjonell kunnskap 

komplementerer forvaltningen av laksefisket, i samsvar med forvaltningens formål. 

 

Videre drøftinger og eventuell forslag til avtale med DLBS om utarbeidelse av kapittelet om 

tradisjonell kompetanse legges frem for møtet i april. 

 

Møtet drøfter saken. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Sak 14/2014: Deanu Instuhtta Org – Fanasgieddi – forslag om intensjonsavtale med TF om å 

ivareta samiske laksefisketradisjoner i forvaltning av Tanavassdraget 

 

Saksfremstilling: 

Deanu Instituhtta Org er urfolkssenter med oppgaver basert på den samiske kulturen og 

næringslivet i grenseområdene i Nord.  Tanavassdraget er senterets fokusområde der den 

elvesamiske kulturen og næringsutøvelsen er solid både på finsk og norsk side. 

   

Deanu Instituhtta Org har formellle samarbeidspartere på begge sider av grensen, og har 

kontorsteder både i Tana og i Utsjok.   

 

TFs formålsbestemmelse fastslår som overordnet mål at laksebestandene skal bevares, og at 

forvaltningen av elva må skje på en bærekraftig måte slik at kommende generasjoner skal ha nytte 

og glede av vassdraget og dets fiskeressurser. 
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For å ivareta formålsparagrafen, vil arbeid med å samle inn og systematisere både den samiske og 

øvrige elvedalsbefolknings tradisjonelle kunnskap om laksefiske, vil være innenfor 

dokumentasjonsfeltet og kan være med på å danne grunnlag for fremtidig forvaltning.
1
  

 

Deanu Instituhtta Org. (DI) foreslår å inngå avtale om å ivareta samiske laksefisketradisjoner i 

forvaltning av Tanavassdraget med TF. DI skal generelt fremme, ivareta, og utrede samiske 

laksefisketradisjoner for TF, slik at disse kommer til uttrykk overfor forvalterne. 

DI foreslår at TF yter årlig kr. 50 000 til dette oppdraget. Det avsettes ytterligere midler til 

særskilte utredninger som partene finner nødvendig å gjennomføre. 

 

Direktørens innstilling: 

Dokumentasjon av tradisjonell kunnskap om laksefiske er ett av temaene som behandldes i TFs 

utarbeidelse av driftsplan. 

 

TF innleder uforpliktende drøftinger  med Deanu Instituhtta Org (DI), for å finne ut om partene 

har felles grunnlag og forståelse av muligheter og begrensinger ved bruk av tradisjonell kunnskap 

til forvaltningen. Videre er det viktig å få frem om DI omfavner hele vassdraget og  drøfte 

organiseringen. 

 

Videre drøftinger om eventuell forslag til avtale mellom  TF og Deanu Instituhtta Org legges frem 

for møtet i april. 

 

Møtet drøfter saken. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes.  

Enstemmig vedtatt. 

 

Møtet hevet kl. 18.10 

 

 

 

 

________________________________        ______________________________ 

Ingrid Nordal                                            Bjarne Rikardsen 

 

 

Referent: Hans-Erik Varsi 

 

                                                                 
1 TF har satt av midler til de som er interessert i å bidra til å fremskaffe mer kunnskap og den tradisjonelle forvaltningen. 


