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 Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 16. april 2015 på Levajok fjellstue 

Møtetid: 10.00-17.10 

 

Møteleder: 

TF leder Helge Samuelsen 

 

Møtende TF medlemmer: 

Bjarne Rikardsen, Elin Sandvik, Nils N. Gaup, Alma Helander, Tor-Ørjan Store, Mari Trosten,  

Mildrid Sofie Mudenia 

Forfall fra Ingrid Nordal og Ulf T. Ballo. 

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Hans-Erik Varsi og seniorkonsulent Kari Gaski 

 
Saksliste: 
Sak 16/2015: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 17/2015: Godkjenning av protokoll fra TF møte 24. februar 2015  

Sak 18/2015: Valg av 2 protokoll underskrivere  

Sak 19/2015: Orienteringssaker 

Sak 20/2015: Regnskap 2014 

Sak 21/2015: Årsrapport 2014 

Sak 22/2015: Budsjett 2015, revidering 

Sak 23/2015: Endring av fiskekortpriser 2015 og fisketider 

Sak 24/2015: Status i forhandlinger om Tanaoverenskomsten mellom Norge / Finland, forslag 

fra TF medlem Ingrid Nordal 

Sak 25/2015: Revidering av reglement for TF 

Sak 26/2015: Tilbud fra Tanavassdragets fiskerettshavere - administrere skjellprosjekt 2015 
Sak 27/2015: Laksemøter 2015, fellesmøte 2015 
 
Sak 28 - 30/2015: Lukket møte 

 
 

 

Behandling: 
 
Sak 16/2015: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksliste og innkalling godkjent. 

 

file:///F:/Møter/2012/Desember/Saksmappe.docx%23_Toc324506301
file:///F:/Møter/2012/Desember/Saksmappe.docx%23_Toc324506301
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Sak 17/2015: Godkjenning av protokoll fra TF møte 24. februar 2015  

Godkjent med merknad fra Ingrid Nordal til sak 5/2015. Saken kommer opp som ny sak i dag. 

 

Sak 18/2015: Valg av to protokoll underskrivere 

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

  

Sak 19/2015: Orienteringssaker 

1    Kommunal – og forvaltningskomiteens møte 3. mars 2015 på Tana rådhus etter invitasjon 

2 Norsk Laksesenter møte 3. mars 2015 på Værnes 

3 Årsmøte i Finnmark jeger – og fiskerforbund Tana bru 14. mars 2015 

4 Årsmøte i Karasjok fiskesone 17. mars 

5 Møte med Miljødirektoratet med KLV 20. mars 2015 på Værnes 

6 Møte med Sametingsråd 24. mars i Karasjok 

 

Sak 20/2015: Regnskap 2014 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) vedtar regnskap 2014 med noter. 

Resultatet er overskudd kr 411 274 før årsoppgjørsdisposisjoner. Kr. 411 274 avsettes til mulig 

byggeprosjekt. 

 

Fond  

Samlet fondskontoer pr. 31.12.2014 er kr. 5 394 022 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 21/2015: Årsrapport 2014 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning vedtar fremlagte årsrapport 2014.  

 

Saken drøftes i plenum. 

 

Vedtak: 
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Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak 22/2015: Budsjett 2015, revidering 

 

Direktørens innstilling: 

Ved eventuelle endringer av års - inntektene etter prosjekttildelinger og utgiftene revideres 

budsjett 2015. 

 

Saken drøftes i plenum: 

Ved eventuell årsoverskudd etter finansposter avsettes årsresultatet til mulig byggeprosjekt. 

 

Vedtak: 

Ved eventuell årsoverskudd etter finansposter avsettes årsresultatet til mulig byggeprosjekt 

 

Sak 23/2015: Fisketider og fiskekortpriser 2015  

 

Direktørens instilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning anbefales å følge de fisketidsråd fra høringsuttalelser med 

adresse fra Karasjok om å forkorte fiskesesongen for lokale fiskere. Det begrunnes med  

dokumentert behov for å innføre tiltak for å bygge opp svake bestander i øvre deler av vassdraget.  

 

Endringene for lokale fiskekort omfatter § 2, § 4, § 9 og § 19, jf. forskrifter om fisket i Tanaelvas 

fiskeområde og forskrift om fisket i de norske sidevassdragene til Tanaelva i den del av Tanaelva 

som ikke danner riksgrense. Endringene for tilreisende fiskekort omfatter § 1, § 3 og § 5. 

 

1 Fiskesesong, fisketider: 

1.1 Fisketid for garnfiske og lokal stangfiske fra 1. juni til 15. august. Drivgarnsfiske 

perioden i år blir 1. juni – 11. juni. 

1.2 Fisketid for tilreisende fiskere i nedre norske del og de norske sideelver 1. juni – 10. 

august.  

 

2 Fredningssoner stangfiske: 

2.1 Lákšjohka 

- Fra Lássa til munningen ca. 800 m fredningssone innført i 2014 

- Ca. 100 m oppsamlingskulp nedstrøms elvesamløpet og gamme  

 

2.2 Kárášjohka  

- I Kárášjohka ved Šuorpmugorži, et fredningsområde over en strekning på 200 m 

over - og nedenfor Šuorpmugorži. 

- Forbud med fiske fra båt i strekningen Buksaluohžženguoika til Šuorbmofossen 
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3 Fredningssoner garnfiske  

1.1 Iešjohka 

- Garnforbud fra Iešjohtbrua og videre oppover 

- Forbud mot notfiske 

 

1.2 Kárášjohka 

- Garnforbud fra Gorži og sørover  

- Fiskeforbud 200 under Šuorbmofossen 200 m og ovenfor fossen 

- Forbud mot notfiske 

 

4 Fiskekortpriser på døgnkort i TFs forvaltningsområde  

4.1 Døgnkort for fiske fra strand i hovedområdene kr 400,- 

- Døgnkort for fiske fra strand i enkelte sideelver holdes på 2013 nivået (kr. 300) 

- Fiske fra båt inntil to stenger kr. 600 pr. døgn  

- Ungdomskort 16-18 år kr. 50,- pr. døgn 

- Ungdom 19-23 år kr. 200 pr. døgn 

- Sjøørretkort i munningen kr. 200 pr. døgn 

 

4.2 Fiskekortpriser på sesongkort i TFs forvaltningsområde  

- Sesongkort pr. hovedområde kr. 200 

- Sesongkort for sideelver spesifiseres og blir kr. 200 pr. elv  

- Sesongkort for hele vassdraget kr. 600,- 

- Sesongkort ungdom 16-18 år kr. 50,- pr. område. Kr. 100 for hele vassdraget 

- Sesongkort ungdom 19-23 år kr. 100,- pr. område. Kr. 200 for hele vassdraget 

 

Endring av fisketid fører ikke til faktiske forskriftsendringer, men brudd på nye fisketider eller 

fiske i fredningssoner får samme konsekvens som brudd på øvrige fiskeregler. 

Tanavassdragets fiskeforvaltning anmoder nå Klima – og miljødepartementet å følge opp med 

tilsvarende tiltak i grenseelvstrekningen ved å forkorte fiskesesongen og øke kortprisene med 

virkning fra årets sesong.  

 

Saken ble tatt til votering. 

 

Vedtak: 

 

1 Fiskesesong, fisketider: 

1.1 Fisketid for garnfiske og lokal stangfiske fra 1. juni til 15. august. Drivgarnsfiske 

perioden i år blir 1. juni – 11. juni. 

 

Vedtak: 

Direktørens forslag fikk 1 stemme mot 7 stemmer for ikke å endre fisketidene. 
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1.2 Fisketid for tilreisende fiskere i nedre norske del forkortes med 10 dager, med fisketid 

fra 1. juni – 10. august. Enstemmig vedtatt. 

2 Fredningssoner stangfiske: 

2.1 Lákšjohka 

- Fra Lássa til munningen ca. 800 m fredningssone innført i 2014 

- Ca. 100 m oppsamlingskulp nedstrøms elvesamløpet og gamme.  

Enstemmig vedtatt. 

 

2.2 Kárášjohka  

- I Kárášjohka ved Šuorpmugorži, et fredningsområde over en strekning på 200 m 

over - og nedenfor Šuorpmugorži. 

- Forbud med fiske fra båt i strekningen Buksaluohžženguoika til Šuorbmofossen 

Enstemmig vedtatt. 

 

3 Fredningssoner garnfiske  

3.1 Iešjohka 

- Garnforbud fra Iešjohtbrua og videre til fossen 

- Forbud mot notfiske 

Enstemmig vedtatt. 

 

3.2 Kárášjohka 

- Garnforbud fra Gorži og sørover  

- Fiskeforbud 200 under Šuorbmofossen 200 m og ovenfor fossen 

Enstemmig vedtatt. 

 

- Forbud mot notfiske. Vedtatt med 7 mot 1 stemme. 

 

4 Fiskekortpriser på døgnkort i TFs forvaltningsområde  

4.1 Døgnkort for fiske fra strand i hovedområdene kr 400,- 

- Døgnkort for fiske fra strand i enkelte sideelver holdes på 2013 nivået (kr. 300) 

- Fiske fra båt inntil to stenger kr. 600 pr. døgn  

- Ungdomskort 16-18 år kr. 50,- pr. døgn 

- Ungdom 19-23 år kr. 200 pr. døgn 

- Sjøørretkort i munningen kr. 200 pr. døgn 

Enstemmig vedtatt. 

 

4.2 Fiskekortpriser på sesongkort i TFs forvaltningsområde  

- Sesongkort pr. hovedområde kr. 200 

- Sesongkort for sideelver spesifiseres og blir kr. 200 pr. elv  

- Sesongkort for hele vassdraget kr. 600,- 
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- Sesongkort ungdom 16-18 år kr. 50,- pr. område. Kr. 100 for hele vassdraget 

- Sesongkort ungdom 19-23 år kr. 100,- pr. område. Kr. 200 for hele vassdraget 

Enstemmig vedtatt. 

 

Endringer fører ikke til faktiske forskriftsendringer, men brudd ved fiske i fredningssoner får 

samme konsekvens som brudd på øvrige fiskeregler. 

 

Sak 24/2015: Status i forhandlinger om Tanaoverenskomsten mellom Norge / Finland, 

forslag fra TF medlem Ingrid Nordal 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning forbereder saken videre til Klima – og miljøministerens nærmere 

innspill til saken. 

Til videre reforhandlinger om fisket i Tanavassdraget bør TF ved plenumsmøte(r) fokusere på 

forhandlingsgrunnlaget som: 

 

1) Gytebestandsmål (hva er status i de enkelte hovedområdene i vassdraget) 

2) Produksjonsområder (hvor er produksjonsområdene i vassdraget, og fordeling av 

produksjonsområdene) 

3) Fiskets status (fordeling, i hvilke hovedområder tas laksen)  

4) Fiskeforskrifter (fisketider, fiskeredskap, fredningssoner, priser). 

 

Til Nordals tilleggsforslag av 14. april 2015: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning ber Ingrid Nordal konkretisere tilleggsforslagets punkt 2, de 

reguleringer og andre innskrenkinger i fisket som har påvirket/begrenset lokalbefolkningens 

mulighet til fiske på en negativ måte i nedre norsk del av vassdraget, i riksgrensestrekningen og i 

sideelvene på norsk side i vassdraget siden 1990 til i dag. 

 

TF anser det som viktig å få frem mulige konsekvenser for fremtidig lokal fiskeutøvelse og for 

laksebestandenes utvikling i hele Tanavassdraget ved ikke å regulere fisket i de områdene av 

Tanavassdraget hvor hoveddelen av Tanas laksebestander hittil er tatt. TF anser det også viktig å 

få frem mulige konsekvenser av å regulere nåværende fiske, hvilke grunnlag det kan gi for 

fremtidig lokal fiskeutøvelse - og for laksebestandene i hele Tanavassdraget med sideelvene. 

 

Saken drøftes i plenum: 

5) Tradisjonell kunnskap om fiske bør komme med i møtegrunnlaget med ministeren, jf. 

direktørens innstilling. 
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Vedtak: 

Direktørens innstillig med tillegg punkt 5) vedtas med 6 mot 2 stemmer.  

 

Sak 25/2015: Revidering av reglement for TF 

Direktørens innstilling: 

Forslag til nytt pkt 5.8 1.avsnitt 1.setning 

Fellesmøte for fiskeberettigete jf. § 3, holdes samlet for Tana og Karasjok soner hvert 

fjerde år etter innkalling av TF. Fellesmøtet velger de fiskeberettigedes medlemmer til TF.  

 

Forslag nytt pkt 5.8 3 avsnitt 

Medlemmene kan byttes ut i perioden dersom særlige grunner tilsier det. Det må foreligge 

spesielle forhold for at medlemmer skal kunne skiftes ut i funksjonsperioden, og at dette 

kun kan gjøres unntaksvis. «Særlige grunner» knyttes til særlige personlige forhold, som 

sykdom, sterke familiære hensyn, mangelfull innsats og lignende, flytting, bortgang m.m. 

som tilsier utskifting i funksjonsperioden. TF avgjør om særlige grunner foreligger. 

Uenighet i saksvedtak regnes ikke som grunnlag til fritak fra verv i TF, da avgjørelser i TF 

er bygget på konsensus.  

 

Nytt pkt. 5.9  

Forslag til nytt 5.9 Laksemøter for alle med fiskerett 

TF skal avholde årlig, rådgivende møte etter endt fiskesesong for alle med fiskerett i 

Tanavassdraget.  I møtet redegjør TF for drift og planer. Laksemøtet kan uttale seg om 

alle spørsmål av betydning for fisk og fisket. TF kunngjøring av laksemøtet i god tid før 

møtet. 

 

Eksisterende pkt. 5.9 blir pkt. 5.10 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
Sak 26/2015: Tilbud fra Tanavassdragets fiskerettshavere - administrere skjellprosjekt 2015 

 
Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning inngår ett års avtale med Tanavassdragets fiskerettshavere for å 

administrere skjellprosjekt 2015 for kr. 60 000,-  

 

Det er vilkår at foreningen utnevner prosjektgruppe som dekker hele vassdraget. Prosjektet bør ha 

faste kontaktledd i nedre Tana, Polmak og i Karasjok som hver har skjellkonvolutter og er 

prosjektets kontaktledd til fiskerne på kontrakt.  
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Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 27/2015: TF møter høsten 2015 

Direktørens innstilling: 

TF møte 28. august 

Laksemøte i Karasjok 22. september  

Laksemøte i Tana 23. september  

Fellesmøte i Karasjok lørdag 24.,  31. oktober eller 7. november  

 

Konstitueringsmøte i TF 4.-5. desember  

 

Vedtak: 

TF møte 28. august 

Laksemøte i Karasjok 22. september  

Laksemøte i Tana 23. september  

Fellesmøte i Karasjok lørdag 31. oktober  

 

Konstitueringsmøte i TF 4.-5. desember  

 

 

Møtet hevet kl. 17.10 

 

 

____________________________        ______________________________ 

Alma Helander                                           Tor-Ørjan Store 

 

 

 

Referent: Kari Gaski 

 

 

 


