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Saksliste 
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3 FOR-2014-06-20-787: Forskrift om endring i forskrift om lokal forvaltning av fisk og 

fisket i Tanavassdraget, Finnmark 

4 Generell orientering fra driften 

5 Laksebestandene i Tanavassdraget, status 

6 Innkomne saker,  

1 Hvordan ivareta laksebreveiernes/ fiskerettshavernes privat rettslige 

interesser? 

2 Ang. ubrukte driftsmidler som fordeles med 75% til fiskeberettigede 

3 Økt ørretbestand i Tanaelva  

4 Forslag om lengre fisketid av sjøørret og andre arter i Tanaelva 

7 Suppleringsvalg av 3 stedfortredere for perioden oktober 2014 – oktober 2015 

8 Avslutning 

 
Møtet åpnes og ledes av TF leder Helge Samuelsen, jf. § 8 første ledd i FOR-2014-06-

20-787. Fiskeberettigede etter § 3 har møterett. Det gis anledning til fiskeberettigede å gi 

fullmakt til husstandsmedlem å møte og stemme, jf. Kgl.res. § 3 fjerde avsnitt s.12: 

 

 

Sak 1 Åpning, TF som forvaltningsorgan ved TF leder Helge Samuelsen 

 

Det møtte 14 stemmeberettigede + 1 med fullmakt. Fullmakten ble ikke godkjent. 

 

Det var ingen merknader til innkallingen. 

 

 

Sak 2 Lov om fiskeretten i Tanavassdraget, Lov 2014-06-20-51 

 

Hans Erik Varsi orienterte Lov om fiskerett. 

 

Følgende hadde ordet – 

Terje Johnsen, Idar Tobiassen, Jan Atle Samuelsen, Ragnhild Ravna  
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Spørsmål om de 2000 kg høy som skal avles må tas vare på. Det er for galt at det kan 

dumpes. Det blir poengtert at det i loven står avle ikke høste.  

Spørsmål om hvor i loven det står at fiskeberettigede skal kjøpe fiskekort slik det tår at 

lokale stangfiskere får fiskekort til lav pris. 

 

Sak 3 FOR-2014-06-20-787: Forskrift om endring i forskrift om lokal forvaltning av 

fisk og fisket i Tanavassdraget, Finnmark 

 

Helge Samuelsen orienterte om historikk ang. stridigheter i det offentlige rom. Og 

foranledningen til at det ble endringer i forskriften. Det var ordføreren i Tana kommune i 

juni 2013 som ba om revidering av forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget, og om Tana kommune har mulighet til å skifte ut medlemmer midt i en 

periode. Videre presisering fra departementet ang. krav om at representantene fra TF 

med laksebrev måtte trekke seg. 

  

Hans Erik Varsi orienterte om endringene i forskriften. Ingen spørsmål. 

 

 

Sak 4 Driften i overgangsfasen 2011 – til nå 

 

Helge Samuelsen innleder om driften, presentasjon av TF og administrasjon. Forteller 

hvordan tiden har vært fram til nå. 

 

Hans Erik Varsi presenterer: 

 TFs formål 

 TFs møter og representasjoner 

 Informasjon 

 Driftsrammer 

 Stevninger mot TF 

 

Helge Samuelsen utdyper hvorfor valg av direktør som stillingsbenevnelse ble valgt. 

 

Følgende hadde ordet: 

Tore Helistø, Hjalmar Hansen, Bjarne Richardsen, Narve S. Johansen, Jan Atle 

Samuelsen, Alma Helander 

 

Flere lurer på om det kan være lett å la være å rapportere når gebyrer et 400 kr. Det er 

viktig at rapporten er så korrekt som mulig i forhold til forskning, myndigheter o.l. 

mener vi må tenke framover – velger noen å la være rapportering pga lav gebyr? 
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Sak 5 Laksebestandene i Tanavassdraget  

 

Rådgiver Narve S. Johansen presenterer 

 Status 

 Hvilke forvaltningstiltak er gjort siden 1980? 

 Hvilke tiltak ansees nødvendig i årene fremover 

 

Hans Erik Varsi orienterer om overenskomst om felles fiskeforskrifter om fisket i 

Tanaelvas fiskeområde, med tilbakeblikk til 1980 og fokusområder ved forhandlingene i 

1986-1988.  

 

Helge Samuelsen informerte litt om pågående forhandlinger. 

 

Følgende hadde ordet: 

Alma Helander, Tore Helistø, Jan Atle Samuelsen, Bjarne Rikardsen, Ulf Ballo, Mari 

Trosten 

 

Garnfiskere godtar reduksjon, men at det forutsetter at finske fiskere må redusere 

sammen med stangfiskere. Garnfiskere har i dag 3 døgns fiskeuke og 4 døgn fredning, 

mens stangfiskere har 6 døgns fiskeuke og 1 døgn fredning. På bakgrunn av status bør 

garnfiske reduseres i begynnelsen av sesongen slik at laks kan vandre til de øvre delene 

av vassdraget. 

 

Dette var skremmende informasjon. Dette går utover Tanavassdraget. Vi MÅ tørre og 

redusere! Det er få fiskere i starten og slutten av sesongen. Kan det innføres fiskesesong 

som er lik sjølaksefiske – 1.juni til 4. august? Men det er klart at dette også må gjelde for 

finske fiskere. 

 

Det kommer fram at fangstrapporteringen er for lav, mange oppgir ikke alt som blir tatt. 

Drivgarnsfiske er en trussel for storlaksen som skal til øvre del av vassdraget. Eventuelle 

endringer må gjelde hele vassdraget. Forslag til forhandlingsutvalget – økte priser, men 

færre fiskere. Færre stenger. Indexregulering av priser tas med i en avtale slik at prisen 

på fiskekort kan endres uavhengig av forhandlinger. 

I forhold til andre elver. 

 

Det virker rart hvis det er lav betalingsvilje hos finske turistene for å fiske i 

Tanavassdraget, mens de betaler mye høyere kortpriser i andre elver i Finnmark.  

 

 

Spørsmål til de frammøtte: Hva med å fiske med ett faststående bruk? 
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Ok hvis det er en samlet reduksjon. I samsvar med Finland/stangfiskere. Bør ikke 

redusere fisketid i uka for garnfiskere. 

 

Hvor vi skal hente penger til drift av forvaltningen når fiskekortsalget reduseres? 

Det må være like fiskekortpriser på finsk og norsk side. 

 

 

Sak 6 Innkomne saker 

 

1 Hvordan ivareta laksebreveiernes/ fiskerettshavernes privat rettslige interesser? 

 

Forslag fra Helge Samuelsen om at saken utsettes til fellesmøte 2015.  

Ingen innvendinger. 

 

Råd som tas til følge: 

Saken utsettes til fellesmøte 2015. 

 

2 Ang. ubrukte driftsmidler som fordeles med 75% til fiskeberettigede 

 

Hans Erik Varsi anbefaler saken utsatt til fellesmøte i 2015. Denne diskusjonen 

bør tas i større fora. 

Ingen invendinger. 

 

Råd som tas til følge: 

Saken utsettes til fellesmøte 2015. 

 

3 Økt ørretbestand i Tanaelva 

4 Forslag om lengre fisketid av sjøørret og andre arter i Tanaelva 

Forslag fra Hans Erik Varsi at sak 3 og 4 behandles under ett. Ingen innvendinger. 

 

Råd som tas til følge: 

TF utreder saken, om det er mulig å forlenge fisketid for sjøørret og andre arter. 

Møtet anbefaler fisketid ut september måned. Etter utredning kan saken legges frem 

for forhandlinger om Tanaoverenskomsten. 
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Sak 7 Suppleringsvalg av 3 stedfortredere for perioden oktober 2014 – nov. 2015 

 

Følgende forslag fra Valgkomiteen: 

Stedfortreder for Helge Samuelsen, forslag: Per Andreas Holm 

Stedfortreder for Ulf T. Ballo, forslag: Karl Gustav Myrli 

Stedfortreder for Bjarne Richardsen, forslag: Auvo Arvid Turunen 

 

Andre forslag ikke innkommet.  

 

Vedtak: 

Stedfortreder for Helge Samuelsen er Per Andreas Holm 

Stedfortreder for Ulf T. Ballo er Karl Gustav Myrli 

Stedfortreder for Bjarne Richardsen er Auvo Arvid Turunen 

 

Alle enstemmig valgt. 

 

 

Sak 8 Avslutning 

 

Helge Samuelsen takket for oppmøte og ønsket alle vel hjem. 

 

Møte avsluttet kl. 15.30 

 

 

Referent: Kari Gaski 


