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Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 21. august på Jergul Astu 

Møtetid: 10.50-17.10 

 

Møteleder: 

TF leder Helge Samuelsen 

 

Møtende TF medlemmer: 

Ulf T. Ballo, Bjarne Rikardsen, Elin Sandvik, Nils N. Gaup, Alma Helander, Tor-Ørjan 

Store, Mari Trosten og Mildrid Sofie Mudenia 

Forfall fra Ingrid Nordal. 

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Hans-Erik Varsi og rådgiver Narve Stubbraten Johansen 

 

 
Saksliste: 
 
Sak 33/2015: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 34/2015: Godkjenning av protokoll fra TF møte 16. april 2015  

Sak 35/2015: Valg av to protokoll underskrivere 

Sak 36/2015: Foreløpig regnskap pr. 31. juli 2015 

Sak 37/2015: Laksebrevsaker 

Sak 38/2015: Budsjett regulering, driftsutstyr 

Sak 39/2015: Orienteringssaker 

Sak 40/2015: Laksemøter 2015  

Sak 41/2015: Fellesmøte 2015 

Sak 42/2015: Eventuelt 

 

 

Behandling: 
 

Sak 33/2015: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 

 

Sak 34/2015: Godkjenning av protokoll fra TF møte 16. april 2015  

 

Protokoller fra TF møte 16. april med merknader enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 35/2015: Valg av to protokoll underskrivere 
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Nils N. Gaup og Mildrid Sofie Mudenia valgt til å underskrive protokollen. 

 

 

Sak 36/2015: Foreløpig regnskap pr. 31. juli 2015 

 

Direktørens innstilling: 

Direktørens orientering om regnskapsstatus pr. 31. juli 2015 tas til etterretning. 

 

Vedtak: 

Direktørens orientering om regnskapsstatus pr. 31. juli 2015 tas til etterretning. 

 

 

Sak 37/2015: Søknader om fiskerett, jf. forskriftens § 3 

 

Saksfremstilling: 

TF medlemmer Alma Helander og Bjarne Rikardsen krevde 11. juni om hastemøte senest 

innen 22. juni 2015 vedrørende bl.a. tildeling og inndragelse av laksebrev.  

Etter hjemmel i forskrift skal Tanavassdragets fiskeforvaltning føre oversikt over 

soneinndelingen og over fiskeberettigede i den enkelte sone.  

Som bevis for fiskeberettiget etter forskriftens § 3 (garnfiske) utsteder Tanavassdragets 

fiskeforvaltning (TF) et laksebrev til hver fiskeberettiget, hvor vilkårene for retten og 

utøvelsen tas inn.  

 

TF har ved sak 62/2012 vedtatt opplegg for hvordan søknader om laksebrev behandles. 

Søknad med henvisning til § 3 tredje ledd siste setning, om å leie ut fiskeretten i en begrenset 

periode om sommeren er behandlet av TF ved sak 35/2013. 

 

Etter april møtet har TF behandlet 35 laksebrev saker etter forskriftens § 3.  

 

Behandlete saker Tana: 

Arne Joks, midlertidig tillatelse 

Arve Berg, tildelt laksebrev 

Willy Stranden, tildelt laksebrev 

Svein Arild Pettersen, tildelt laksebrev 

Sigurd Haugen, tildelt laksebrev 

Lone-Maria Gaup Henriksen, tildelt laksebrev 

Alexander Kolstrøm, tildelt laksebrev 

Liss-Ellen Ramstad, søknad avvist 

Elin Mary Sabbasen, tildelt laksebrev  

Kent Aslaksen, søknad registrert 

 Overdragelse: 

Gjermund Skøien Varsi, tildelt laksebrev 

Marit Johansen, tildelt laksebrev 
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Britt Somby, tildelt laksebrev 

Pirjo Irene Hirsti, tildelt laksebrev 

Ingrid Eriksen, tildelt laksebrev 

 Fullmakt: 

Ove Kristiansen fra Johan Olsen godkjent 

 Inndragelse av laksebrev: 

Finn Arne Johnsen 

 

Leiesaker registrert etter § 3 sjette ledd: 

Antti Lukkari, leie fra Anna Sofie Arnesen  

Arild Ramstad, leie fra Benedicte Miklavizin 

John Anders Anti leie fra Lisbeth Varsi 

Nils Olaf Trosten, leie fra Wilhelm Trosten 

Ståle Henriksen, leie fra Gjermund Henriksen  

Kjell Ballari, leie fra Synnøve Ballari Johansen 

Hans-Ole Mudenia, leie fra Mildrid S. Mudenia 

 

Leiesaker godkjent etter § 3 tredje ledd: 

Svein Ottar Helander fra John Helander 

 Behandlete saker Karasjok: 

Fritz Erlandsen, klage tatt til følge 

Arne Edvard Somby, klage tatt til følge 

Teija Annikki Balto, søknad registrert 

Are Nedrejord, tildelt laksebrev 

John Sverre Hansen, tildelt laksebrev 

 

Inndragelse av laksebrev: 

Teija Irene Anti 

 

Leiesaker godkjent etter § 3 tredje ledd: 

Anders Boine fra Arne Boine  

Terje Østby fra Øivind Østby 

Johannes M. Anti fra Finn Aage Hegge 

 

Fritak fra garnforbud: 

Josef Mikkelsen Sara 

 

Innkomne saker som ikke er behandlet: 

- Amund Peder Teigmo, Karasjok, søknad om fiskeplass 

- Børre Paulsen Karasjok, søknad om laksebrev 

- Jørn Aslaksen Polmak, søknad om flytting til sone 32 

 

 

Direktørens innstilling: 

TF møtet drøfter videre behandling av søknader om fiskerett etter forskriftens § 3, første – til 

sjette ledd. 
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Behandling: 

Ulf T. Ballo: Intensjonen til § 3 er at retten skal tilfalle de fast bosatte. 

Helge Samuelsen foreslår at TF i andre periode bør be departementet om presisering av 

bostedskravet. I disse sakene kommer det inn et skjønn. Direktøren følger opp saken til 

Erlandsen. 

 

Tor Ørjan Store mener at studenter ikke bør få laksebrev, i og med at de faktisk mesteparten 

av året bor utenfor Tanadalen.  

Mari Trosten mener det burde vært en prinsippvurdering på dette med student. Blir jo 

forskjellsbehandling mot pendlere. Direktøren bør følge opp saken til Gaup Henriksen. 

 

Ulf: Saker som ikke ser prinsipiell ut, kan være prinsipiell etter hvert; som saken til student 

Henriksen. Det vil alltid være mange ulike saker, og det blir alltid litt skjønn.   

 

 

Vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning, med merknader for enkelte saker. Bostedssaker og leiesaker 

følges opp. 

TF ser behov for en gjennomgang av praksis for laksebrevsaker av prinsipiell karakter. 

   

Søknaden til Amund Peder Teigmo sendes Karasjok sonestyre til behandling. 

 

 

Sak 38/2015: Budsjett regulering, driftsutstyr 

 

Direktørens innstilling: 

Etter gjennomgang av foreløpig regnskap pr. 31. juli, foretar TF budsjettregulering.  

 

TF innhenter tilbud på en stk. elvebåt 6,2 m og en stk. 25 hk påhengsmotor. Det anskaffes ny 

båttilhenger. Investeringen finansieres med oppsparte fondsmidler. Driftsmidler med verdi 

over 15 000 aktiveres. Verdien avskrives over 5 år. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak 39/2015: Orienteringssaker 

 

1 Alma Helander og Bjarne Rikardsen Karasjok 11. juni 2015, krav om hastemøte i TF  

2 Foreløpig oppsummering av fiskesesongen  

3 Foreløpig oppsummering av oppsynssesong 2015 

4 Status i prosjekter 

5 Arbeidsmøte 13. august 2015 i Utsjok med saksutvalg i det finske Sametinget  

6 Møte i Tanaforhandlingene 19. august i Oslo  
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7 Kunnskapssenter for laks – og vannmiljø, Søknad om tilskudd til informasjonsprosjekt 

19. juni 2015 

 

Bjarne Rikardsen ba om fritak fra resten av møtet fra kl. 16.40 

 

Sak 40/ 2015: Laksemøter 2015  

 

Saksfremstilling: 

Etter hjemmel i forskrift om fisk og fisket i Tanavassdraget, FOR 2011-02-04 nr. 119 og 

FOR 2014-06-20-787 § 6 femte ledd skal Tanavassdragets fiskeforvaltning avholde 

rådgivende laksemøter for laksebreveiere og stangfiskere. Møtene holdes 22. - 23. september 

i Karasjok og Tana og er åpne for alle med fiskerett i Tanavassdraget. Laksemøtet kan uttale 

seg om alle spørsmål av betydning for fiske og fisket. 

 

Foreløpig saksliste: 

1) Åpning av TF leder 

 

2) Generell orientering fra driften fra årets sesong 

 

- Første periode fra 2011 – 15 

- Årets sesong 

 

3) Orientering fra forhandlinger om ny overenskomst mellom Norge og Finland om 

fisket mv. i Tanavassdraget  

 

4) Avslutning 

 

Sak 41/2015: Fellesmøte 2015 

 

Saksfremstilling: 

TF har berammet fellesmøte for fiskeberettigede til lørdag 31. oktober i Karasjok. 

 

Etter hjemmel i forskrift om fisk og fisket i Tanavassdraget, FOR 2011-02-04 nr. 119 og 

FOR 2014-06-20-787 inviterer Tanavassdragets fiskeforvaltning fiskeberettigede etter § 3 til 

fellesmøte. 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: “Bare ett 

medlem i hver husstand er fiskeberettiget. Det vil imidlertid være opp til husstanden å 

avgjøre hvem av medlemmene som skal utøve fiskeretten til en hver tid, men bare ett 

husstandsmedlem kan stemme på fellesmøtet for de fiskeberettigede, jf. § 8». 

 

Foreløpig saksliste 

1) Åpning av TF leder 

2) Generell orientering fra driften 

- Første periode fra 2011 – 15 
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- Årets sesong 

3) Laksebestandene i Tanavassdraget, status  

4) Sonegrenser som har vært til behandling i TF i perioden 2011-2015 

5) Drøfting av Karasjok fiskeområde til flere fiskesoner 

6) Innkomne saker,  

1  

7) Valg av fem medlemmer med fem personlige stedfortredere til Tanavassdragets 

fiskeforvaltning (TF) for perioden oktober 2015 – oktober 2019 

8) Avslutning 

 

Administrasjonen får i fullmakt å finne møtelokaler. 
 

 

Sak 42/2015: Sak fra Ingrid Nordal 
 

Saksfremstilling:  

TF medlem Ingrid Nordal foreslår å avholde et ekstra møte vedrørende forhandlingene om 

Tanaoverenskomsten som har dratt ut i tid.  

 

Saken drøftes i plenum. 

 

TF har drøftet saken ved møter 16. april og 21. august. TF møtet har fått orientering om 

progresjonen i forhandlingene. Det er avholdt lokale og sentrale arbeidsmøter i august om 

innholdet og konkrete punkter i forhandlingene. Med dette som grunnlag finner ikke TF på 

nåværende tidspunkt behov for å innkalle til ekstra TF møte i høst.  

 
 

 

Møtet hevet kl. 17.10 

 

 

____________________________        ______________________________ 

Nils N. Gaup                                          Mildrid Sofie Mudenia 

 

 

Referent: Narve Stubbraaten Johansen 


