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Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 8. – 9. april 2014 på Ivalo hotel 
 
Møtetid: 8. april  kl. 10.30 – 17.40, 9. april kl.08.30 – 15.00 

 

Møteleder: 

TF leder Helge Samuelsen 

 

Møtende TF medlemmer: 

Bjarne Rikardsen,  Elin Sandvik , Nils N. Gaup, Alma Helander,   Mari Trosten,  Ingrid Nordal,  

Ulf T. Ballo,Tor-Ørjan Store 8. april 

 

Fra  administrasjonen: 

Direktør Hans-Erik Varsi og rådgiver Narve S. Johansen. Andre, Kari Gaski  

 
Tolk: 

Nancy Porsanger Anti 
 

 

Saksliste: 
Sak 15/2014: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 16/2014: Godkjenning av protokoll fra TF møte 12. februar 2014  

Sak 17/2014: Valg av to protokoll underskrivere 

Sak 18/2014: Orienteringssaker 

Sak 19/2014: Godkjenning av regnskap 2013 

Sak 20/2014: Godkjenning av Årsrapport 2013 

Sak 21/2014: Budsjettregulering 

Sak 22/2014: Fellesmøte 10. mai 2014 

Sak 23/2014:Høring – Utarbeidelse av delplan for strandområdet Tanaelva, Utsjoki kommune 

Finland  

Sak 24/2014: Stategi – rammegrunnlag drift av Tanavassdragets fiskeforvaltning fra 2016  

Sak 25/2014: ČállidLágádus, Fanasgieddi – søknad om å omdisponere bevilget tilskudd 

Sak 26/2014: Noras ans. v/Aage Solbakk, Hillágurra  – søknad om tilskudd til innsamling av data 

om garnfisket i Tanavassdraget basert på muntlige kilder del 2 

Sak 27/2014: To tilbud til driftsplan, kapittel om tradisjonell kunnskap i Tanavassdraget  

Sak 28/2014: Laksesonestyret i Karasjok – søknad om tilskudd 
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Sak 29/2014: Tanavassdragets fiskerettshavere – Deanučázádaga bivdovuoigatvuođálaččat, 

søknad om oppstartstilskudd 

Sak 30/2014: Tanavassdragets fiskerettshavere – Deanučázádaga bivdovuoigatvuođálaččat, 

søknad om å administrere skjellprosjekt 2014 

Sak 31/2014: Fiskeoppsynet 2014, opplegg og sammensetning 

Sak 32/2014: Elva hotel Tana, søknad om harrfiskeprosjekt 2014-2015 

Sak 33/2014: Kortpriser og eventuelle begrensninger i sideelvene 

Sak 34/2014: Laksebrev saker 

Sak 35/2014: Befaringer i sideelvene 

Sak 36/2014: Forvaltningsgrense Tanavassdraget 

Sak 37/2014: LC Tana og Nesseby, tilbud om leie av lager 

 
 
 
Behandling: 
 

Sak 15/2014: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. Behandling av sak 19, 27 og 31 supplert ved 

telefonmøte 14. april. 

 

Sak 16/2014: Godkjenning av protokoll fra TF møte 12. februar 2014  

 

Protokoll fra TF møte 12. februar 2014 enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 17/2014: Valg av to protokoll underskrivere 

 

Alma Helander og Tor-Ørjan Store valgt til å underskrive protokollen. 

 

 

Sak 18/2014: Orienteringssaker 

 

16 referatsaker orientert. 

 

Sak 19/2014: Godkjenning av regnskap 2013 

 

Direktørens innstilling: 
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Direktørens forslag til disponering av årsresultatet ble fremlagt i henhold til forskriftens § 11 

tredje ledd første setning og krav om god økonomiforvaltning. § 11 tredje ledd første setning: 

“Deler av driftsmidlene for det enkelte år skal settes av til et avsetningsfond som sikkerhet for 

fremtidig forvaltning og drift». 

 

Saken drøftes i plenum. Forslag fra Ulf T. Ballo: 

I samsvar med forskriften av 04.02.2011, § 11 Inntekter og oppgaver, tredje ledd tredje setning, 

utbetales 75 % av ubrukte driftsmidler (driftsoverskuddet), de fiskeberettigede med laksebrev.  

 

Ballo foreslår å utbetale kr. 361 490 til de fiskeberettigede etter § 3, og avsette kr. 120 496 til 

fond for fremtidig drift og forvaltning. Ballos forslag støttes av TF medlemmer.  

 

Vedtak: 

Forslag fra Ulf T. Ballo vedtatt mot to stemmer for direktørens innstilling. Da forskriftens § 11 

tredje ledd endres i år, sjekker direktøren om utbetaling av 75 % av driftsresultatet i år kommer 

for nært endring av forskrift. 

 

 

Sak 20/2014:  Årsrapport 2013 for Tanavassdragets fiskeforvaltning - Deanučázádaga 

guolástanhálddahus 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning vedtar fremlagte årsrapport 2013.  

 

Saken drøftes i plenum. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak 21/2014: Budsjettregulering 

 

Administrasjonen fratrer møtet ved drøfting om lønn til ansatte. 

 

Direktørens innstilling: 

Etter første kvartals drift, foretar direktøren budsjettregulering iht. budsjettrammen. 
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Saken drøftes i plenum. I budsjettet medtas lønnsøkning for administrasjon og for elveoppsyn i 

engasjement. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling tas til etterretning, med møtets supplering til lønns post. 

 

 

Sak 22/2014: Fellesmøte 10. mai 2014 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning utsetter berammet fellesmøte 10. mai til høsten 2014, til endret 

forskrift trer i kraft. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 23/2014:Høring – Utarbeidelse av delplan for strandområdet Tanaelva, Utsjoki kommune 

Finland  

 

Direktørens innstilling: 
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) registrerer endrete plankrav i Finland, og utarbeidelsen av 

planene muliggjør videre utbygging til bolig-, ferie- og reiselivsbehov.  Dermed vil arealplanene 

ha virkning også på fisket i Tanaelva.  

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) vil ikke anbefale foreløpig plandokument, delplan i 

Tanaelvas strandområde i Utsjok kommune, Finland. Erfaringer med 30 års ekspansiv utvikling av 

turistfiskenæringen i Utsjok kommune har hatt betydelige negative effekter for øvrig 

lokalbefolknings fiske i lokale nærområder på begge sider av grensen, og på Tanas mange 

laksebestander.  De negative effektene er hittil ikke belyst på en tilstrekkelig måte.  

 

Foreløpig plandokument legger til rette for en videre vekst i turistfiskenæringen; og særlig i den 

grad at fisket retter seg mot laks, uten at belyses hva dette kan påføre lokalbefolkningens 

fiskeutøvelse på begge sider av grensen og på pressede laksebestander i Tanavassdraget.   

 

Som konsekvensutredningen for arealplanen (virkninger på Norge av Utsjokis kommunedelplan 

for elvenære områder) påpeker, vil økt turisme sette mer krav til styring og regulering av fisket. 

Med tanke på utgangspunktet og målsetningen med forhandlingene om en ny overenskomst, er 
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det naturlig at turistfisket blir merkbart regulert i lang tid fremover. Turistfisket og det øvrige 

fisket i Tanavassdraget går allerede på akkord med laksebestandene. Det kan være fare for at en 

eventuell mulighet for utbygging av nye bedrifter i stor grad vil skje på bekostning av allerede 

etablerte bedrifter.  

 

Etter det TF erfarer er det i dag ikke rom for en videre oppbygging av fisketurismen basert på 

antall laksefiskere. Dette bygger vi både på bestandsstatus for laksebestandene, uheldig 

ivaretakelse av lakseressursene fra 1990 til i dag, og på langvarig misnøye på norsk side av 

riksgrensen hvor lokale fiskere er fortrengt fra sine lokale fiskeområder.  

 
Uttalelse: 
Direktørens innstilling til uttalelse enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 24/2014: Strategi og rammegrunnlag drift av Tanavassdragets fiskeforvaltning fra 2016  

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning legger til grunn mulig endrete rammevilkår som forventes å få 

vesentlig virkning på driftsrammene for drift av fiskeforvaltningen fra 2016.  

 

Etter fiskeforskrifter fra 1989 har ikke utlendinger adgang til å fiske i Tanavassdragets 

sidevassdrag. Direktøren bes utrede om Finnmarkseiendommens (FeFo`s) åpning av   

for utlendingers fiske i Tanavassdragets nedslagsfelt i 2007 kan påføre endring av laksefisket i 

sidevassdragene.   

 

Videre utredes til neste TF møte på hvilke måte bortfall og redusering av fiskekortinntekter i 

riksgrensestrekningen fra 2016 påvirker TFs fremtidige driftsgrunnlag. I 2011 – 13 har Finland 

overført mellom 3,5 – 4 mill. NOK til TF. Overføring fra fiskekortsalg i grenseelvdelen utgjør 

mellom 75 – 80 % av årlige inntekter.  

1) Hvor mye og hvor stor andel av inntektene er det grunnlag å regne som salgspotensiale 

fra norsk side i grenseelvstrekningen? 

2) Kan noe av tapte inntekter i grenseelvdelen kompenseres med økt salg i nedre norsk del 

og i sideelvene og eventuelt hvor mye? 

3) Mulighet for å øke døgnkort- og sesongkortprisene, hvor stor andel kan dette dekke inn? 

4) Mulighet for å selge innlandsfiskekort i Tanavassdraget, hvilke potensiale kan beregnes? 

5) Innhente juridisk vurdering om FeFos åpning av innlandsfiske til utlendinger i 
Tanavassdragets nedslagsfelt i 2007, kan bli førende for at også laksefisket i 
Tanas sideelver må åpnes for utlendingers fiske 
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6) Hvilke muligheter – begrensninger finnes å innlemme hele nedslagsfeltet til TFs 

forvaltningsområde? 

7) Hvilke potensiale ligger i salg av innlandsfiskekortet i nedslagsfeltet? 

8) Hvor stor andel utgjør rest til inndekking? Behov for statstilskudd for å dekke opp for tap 

av inntekter etter 1-4 og 7 her.  

  

Saken drøftes i plenum. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Møtet hevet kl. 17.40 

 

9. april kl. 08.30 

 

Sak 25/2014: ČállidLágádus, Fanasgieddi – søknad om å omdisponere bevilget tilskudd 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning aksepterer å omdisponere bevilget tilskudd høsten 2013 til 

ČállidLágádus, til utgivelse av Trond-Are Antis cand. philol. forskning om stengsels termer og 

semantikk. 

 

Saken drøftes ved møtet. 

 

Vedtak: 

Søknaden avslås. 

 

Sak 26/2014: Noras ans. v/Aage Solbakk, Hillágurra  – søknad om tilskudd til innsamling av 

data om garnfisket i Tanavassdraget basert på muntlige kilder – Del 2 

 

Ingrid Nordal fratrer møtet før sak 26 behandles pga. inhabilitet. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning innvilger tilskudd inntil kr. 72 000,- til Noras ans v/Aage Solbakk, 

til videreføringsprosjekt del 2, innsamling av data om garnfisket i Tanavassdraget basert på 

muntlige kilder. 

 

TF utarbeider prosjektdokument som inneholder arbeidets ramme, tidsplan og finansering til 

avtalegrunnlag. Tilskuddet belastes post prosjekter. 
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Saken drøftes ved møtet. 

   

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Kr. 36 000 av tilskuddet utbetales ved anmodning. Resterende beløp utbetales når boka er utgitt.  

 

 

Sak 27/2014: To tilbud til driftsplan, kapittel om tradisjonell kunnskap i Tanavassdraget  

 

Alma Helander og Ulf T. Ballo fratrer møtet før sak 27 behandles pga. inhabilitet. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning aksepterer tilbud fra Tanavassdragets fiskerettshavere, forening 

under stiftelse, å utvikle teksten om tradisjonskunnskapen som laksefiske i Tanavassdraget for kr. 

64 000,- 

  

TF utarbeider prosjektdokument som inneholder arbeidets ramme, tidsplan og finansering til 

avtalegrunnlag. Kr. 32 000 av tilskuddet utbetales ved anmodning. Resterende beløp utbetales 

når prosjektkapittelet om tradisjonskunnskapen i laksefisket leveres.  

Foreningen må registreres i enhetsregistrene før tilskuddet utbetales. Tilskuddet belastes post 

prosjekter. 

 

Saken drøftes ved møtet. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 28/2014: Laksesonestyret i Karasjok – søknad om driftstilskudd 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning innvilger tilskudd inntil kr. 27 000,- til Laksesonestyret i 

Karasjok. 

 

Sonestyrets formål er å ivareta og å fremme Tanavassdragets laksefisketradisjoner, dens 

fiskekultur og foreslå tiltak for å bevare laksestammen i vassdraget. 

Tilskuddet belastes post prosjekter. 

 



Side 8 av 12 

 

Saken drøftes ved møtet. 

   

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 29/2014: Tanavassdragets fiskerettshavere – Deanučázádaga bivdovuoigatvuođálaččat, 

søknad om oppstartstilskudd 

 

Alma Helander og Ulf T. Ballo fratrer møtet før sak 29 behandles pga. inhabilitet. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning innvilger oppstartstilskudd inntil kr. 60 000,- til Tanavassdragets 

fiskerettshavere, forening under stiftelse. 

 

Foreningens formål er å ivareta og å fremme Tanavassdragets laksefisketradisjoner og dens 

fiskekultur. 

 

Foreningen må registreres i enhetsregistrene før tilskuddet utbetales. 

 

Tilskuddet belastes post prosjekter. 

 

Saken drøftes ved møtet med følgende supplering: Foreningens formål er å ivareta og å fremme 

Tanavassdragets laksefisketradisjoner og dens fiskekultur. Forvaltningens formål er å legge til 

rette for at forvaltningen av vassdraget sikrer fiskebestandene i Tana som naturgrunnlag for 

bosetting og for samisk kultur. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling med møtets supplering enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 30/2014: Tanavassdragets fiskerettshavere – Deanučázádaga bivdovuoigatvuođálaččat, 

søknad om å administrere skjellprosjekt 2014 

 

Alma Helander og Ulf T. Ballo fratrer møtet før sak 30 behandles pga. inhabilitet. 

 

Direktørens innstilling: 
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Tanavassdragets fiskeforvaltning aksepterer tilbud fra Tanavassdragets fiskerettshavere, forening 

under stiftelse, for å administrere skjellprosjekt 2014 for kr. 60 000,- 

  

TF utarbeider prosjektdokument som inneholder arbeidets ramme, tidsplan og finansering til 

avtalegrunnlag. Foreningen må registreres i enhetsregistrene før tilskuddet utbetales. 

Tilskuddet belastes post prosjekter. 

 

Saken drøftes ved møtet. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 31/2014: Fiskeoppsynet 2014, opplegg og sammensetning 

 

Direktørens innstilling: 

1) TF fastsetter tre – fire viktigste kompetanse kriterier som søkes oppfylt i elveoppsynet, jf. 

opplisting: 

- Erfaring med båtbruk 

- Kunnskap om fiskemetoder, all garnfiske 

- Språkunnskaper, engelsk og finsk i riksgrensestrekningen 

- fremtoning i arbeid 

 

2) Etter at kompetanse kriteriene for elveoppsynet er fastsatt av TF, engasjeres i alt åtte  

personer i 2014. Samlet utgjør dette i alt 26 – 28 månedsverk. Gjennomsnittlig  

engasjementsperiode er 3 måneder.  

 

3) Fire personer engasjeres fra 19. mai til 10. september, de andre engasjeres for perioden 

1. juni til 20. – 31. august.  

 
4) Elveoppsynets lønn justeres med lønnsøkning fra 2013. Diettgodtgjørelser endres og 

godtgjøres etter regulativ for rutinemessige oppdrag. Km – godtgjørelser utbetales etter 

regulativ. 

 
5) Ukeplanleggingen for oppsynstjenesten 2014 utføres av direktøren.  

 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  
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Elveoppsynslaget i Karasjok sammensettes etter intervjuer i Karasjok er gjennomført. Enstemmig 
vedtatt.   
 
Sak 32/2014: Elva hotel Tana, søknad om harrfiskeprosjekt 2014-2015 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning gir direktøren fullmakt til å utvikle et toårig prøveprosjekt 

(2014-15) på turistfiske etter harr i samarbeid med Elva hotell og eventuelle andre parter som 

melder sin interesse. 

 

Prosjektet plukker ut harrfiskesoner i nedre norsk del og i konkrete sideelver hvor turister har 

mulighet til å kjøpe billigere fiskekort med spesielle begrensninger. Sonene skal ikke legges slik at 

de kommer i konflikt med laksefiskeinteresser.  

 

Det settes stang-, kvote- og redskapsbegrensninger for tilreisende harrfiskere i de ulike sonene. 

Pris pr. døgn i sonen i prosjektperioden blir satt til 100. Fiskere med harrfiskekort har ikke 

tillatelse til å ta livet av laks og sjøørret. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 33/2014: Kortpriser og eventuelle begrensninger i sideelvene 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets Fiskeforvaltning (TF) oppretter fire nye fiskekort i Tanavassdraget som gjelder 

fra sesong 2014. Kortene åpner fiske for tilreisende fiskere i sideelvene Luftjohka, Baisjohka og 

Geaimmejohka, samt i øvre deler av Iešjohka som er foreslått innlemmet i den lakseførende 

strekningen. Kortprisene i Baisjohka og Geaimmejohka følger kortprisene i øvrige norske 

sideelver, mens kortprisen for Luftjohka og øvre del av Iešjohka følger prisen til munningssonen 

og øvre del av Anárjohka.  

 
Tab: Oversikt over potensielt nye fiskekort 

Nr. Elv kort Pris 

1 Luftjok turist Åpnes ikke 

2 Baisjohka turist 300,- 

3 Geaimmejohka turist 300,- 

4 Iešjohka over Iešjohkgorži* turist 150,-  

5 Sjøørretkort Tanamunning – Langnes økes til kr. 150 pr. døgn 
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6 Eget harrfiskekort i nedre norsk del og i konkrete sideelver foreslås til kr. 100 pr. døgn 
 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak 34/2014: Laksebrev saker 

 

Direktørens innstilling: 

De fremlagte sakene behandles i tråd med forskrift. 
 
Vedtak: 
Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak 35/2014: Befaringer i sideelvene 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning setter opp feltbefaringer i utvalgte deler av sideelvenes 

fiskeområder i 2014 sesongen. Befaringene foretas for å få belyst viktige hvilekulper - 

oppsamlingsområder, gyteområder, sårbare områder og egnethet for fiske med forskjellige 

redskaper i sideelvene. 

TF setter av budsjettmidler til befaringene i sideelvene. 

 
Vedtak: 
Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
 

Sak 36/2014 Forvaltningsgrense Tanavassdraget 
 

Viser til sak 34/2014 hvor TF anbefalte Fylkesmannen å sette i gang en prosess for å justere 

forvaltningsgrensene slik at de henger sammen med direktoratets registrering av lakseførende 

strekning. Erfaring fra høsten 2013 viser at grensene med fordel kan endres noe i flere elver. 

 

En kort oppsummering av konklusjonene: 

- Harrelv fungerer som en oppvekstelv for lakseparr og gyteelv for sjøørret. Den bør 

innlemmes i den anadrome strekningen. Naturlig grense er Harrelvfossen. 

- Luovvtejohka fungerer som oppvekstelv for laks, og gyteelv for ørret. Høstens erfaringer 

understøtter innspillet fra 34/2014. 

- Golggotjohka er en ren sjøørret elv og kan innlemmes i forvaltningsområdet. Ingen øvre 

grense funnet. 
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- I Ciikujohka er grensa satt ca. 1,5 km nedenfor det naturlige vandringshinderet som er 

første av i alt tre fosser. 

- Forvaltningsgrensa i Borsejohka er ok. Elva brukes i dag kun som oppvekstelv for 

lakseparr. 

- I Leavvajohka er forvaltningsgrensen satt bare halvveis opp i det lakseførende 

strekningen. Den bør justeres opp, men det ble ikke konstatert et endepunkt for hvor 

laksen går. Den øverste el-fiskestasjonen var like over Leavvajávri. 

- Savvkadasjohka er lakseførende. Etter endringer under E6 passerer laks og sjøørret lett 

opp. Det ble ikke funnet et vandringshinder 

 

For mer inngående informasjon, se rapport 2013-01 (vedlagt) 

 

Direktørens innstilling 

Tanavassdragets fiskeforvaltning anbefaler Fylkesmannen å innlemme følgende elver i prosessen 

med å justere forvaltningsgrenser i Tanavassdraget: 
 

- Harrelv til Harrelvfossen    UTM sone 35, (koordinat) 
- Ciikujohka foss nr. 1     UTM sone 35, 77 803-05 261  
- Leavvajohka over Leavvajávre   UTM sone 35, 77 531-04 613 
- Savvkadasjohka     UTM sone 35, 77 140-04 490 

 
Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
 
Sak 37/2014: LC Tana og Nesseby, tilbud om leie av lager 

 
Tanavassdragets fiskeforvaltning har behandlet tilbudet av 7.04.2014. 
 
Vedtak: 
TFs leie av en mindre del av lokalet fra høsten 2013 dekker behovet for nærlager inntil videre. 
 
 
Møtet hevet kl. 15.00 
 
 

________________________________        ______________________________ 

Alma Helander                                           Tor-Ørjan Store 

 

 

 

Referent: Hans-Erik Varsi 


