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Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 11.-12. desember 2015 på Inari 

kultahovi hotel 

Møtetid 11.12.: 11.15 – 18.45. 12.12. kl. 10.00 – 18.10 

 

Møteleder: 

Leder Steinar Pedersen 

 

Møtende TF medlemmer: 

Benn Larsen, Asbjørn Guttorm, Rune Aslaksen, Reidar Varsi, Jan Egil Høgden, John Nystad Hartvik 

Hansen og Halfdan Næss. Næss stedfortreder for Asbjørn Guttorm, Hansen stedfortreder for 

Máret Guhttor.  

Asbjørn Guttorm fra kl. 15.30 den 11.12. 

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Hans-Erik Varsi og rådgiver Narve Stubbraten Johansen 

 

Tolk: Brita Kåven 

 

Saksliste: 
Sak 58/2015: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 59/2015: Godkjenning av protokoll fra TF møte 17. november 2015  
Sak 60/2015: Valg av to protokollunderskrivere 
Sak 61/2015: Orienteringssaker 
Sak 62/2015: Foreløpig regnskap pr. 30. november 2015 
Sak 63/2015: Prosjekter og forskningsbehov 2016 
Sak 64/2015: Overvåkingen av Tanalaksen 
Sak 65/2015: Møteplan 2016, jf. 5.2 tredje ledd s. 5 i TFs reglement 
Sak 66/2015: Godtgjørelser for TF medlemmer, jf. 11 s. 10 i TFs reglement  
Sak 67/2015: TFs budsjettramme 2016, jf. 3.3 s. 4 i TFs reglement 
Sak 68/2015: Samarbeid med andre, åpen drøfting 
Sak 69/2015: Organisasjonsstruktur, åpen drøfting 
Sak 70/2015: Utarbeidelse av strategiplan, innledende drøfting 
Sak 71/2015: Taushetserklæring, jf. 7 s. 9 i TFs reglement 
Sak 72/2015: Forhandlingsresultatet – oppfølging, seminar 
Sak 73/2015: Revidering av reglement for TF, innledende drøfting 
Sak 74/2015: Tildeling av signatur 
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Sak 75/2015: Mudring i Tanamunningen 
 
Behandling: 
 
Sak 58/2015: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sakslista supplert med uttalelse til mudring av Tanamunningen. Innkalling og saksliste enstemmig 

godkjent. 

 

Sak 59/2015: Godkjenning av protokoll fra TF møte 17. november 2015  

 

Protokoll av 17.11.2015 enstemmig godkjent. 

 

Sak 60/2015: Valg av to protokollunderskrivere 

 

John Nystad og Rune Aslaksen valgt til å underskrive protokollen. 

 

Sak 61/2015: Orienteringssaker 

1) Fiskekortsalg 2015 i riksgrensestrekningen 

2) Uttalelse til høringsdokument strategidokument for Finnmarkseiendommen 

3) Justering av søknad om tilskudd til informasjonsprosjekt 

4) Orientering fra TF prosjekter 2015 

5) Orientering om arbeidet med etablering av laksesenter 

6) Fiskeoppsyn i grensevassdraget i 2016, SNO`s rolle 

 

Sak 62/2015: Foreløpig regnskap pr. 30. november 2015 

 

Direktørens innstilling: 

Direktørens orientering om regnskapsstatus pr. 30. november 2015 tas til etterretning. 

 

Vedtak: 

Direktørens orientering om regnskapsstatus pr. 30. november 2015 tas til etterretning. 

 

Sak 63/2015: Prosjekter og forskningsbehov 2016 

 
Direktørens innstilling: 
Tanavassdragets fiskeforvaltning prioriterer undersøkelser og overvåking i vassdraget som 
skissert i tabellen over. De prioriterte midlene kommer i tillegg til arbeidstid administrasjonen 
bruker på å gjennomføre prosjektene.  
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1) Skjellprøveprosjektet  
2) Sjøørretprosjekt 

a) Er det sjøørret i fjorden vinterstid? 
b) Sjøørretens diett i Tanavassdraget    
c) Sjøørretrapport 

3) Drivtelling 
4) Ungfisketetthet & elvekartlegging 

a) Kartlegging av sideelver – el-fiske og bonitering  
b) Veihinder i Karasjok – kommunale veier. 

5) Kartlegging av andre arter 
6) Rapport - Utvikling av turistfiske 
7) Laksens dag 
8) Diett steinkobba i Tanavassdraget 
9) Tradisjonell kunnskap om predatorer og lokal predatorforvaltning  

 
TF setter i gang en prosess med kartlegging av kunnskapsgrunnlaget om predatorer og tidligere 
lokal predatorforvaltning i elvedalens områder. Det foreslåes at det settes av kr. 30 000 til 
prosjektet i 2016. 
 
 

Nr Prosjekt 
Samlet 
utgift Tilskudd 

TF-
bevilgning Tilskudd fra 

1 Skjellprøveprosjektet 135 000 75 000 60 000 Miljødirektoratet 

2 a-c Sjøørretprosjekt  97 200 67 200 30 000 Kystverket 

3 Drivtelling 30 000 0 30 000   

4 a-b Ungfisktetthet & elvekartlegging 40 000 0 40 000   

5 Kartlegging av andre arter 30 000 0 30 000   

6 Rapport - utviklingen av turistfisket 40 000 30 000 10 000 Kjell Moens  minnefond 

7 Laksens dag 10 000 0 10 000   

8 Diett steinkobba 20 000 0 20 000   

9 Tradisjonell kunnskap predator 30 000 0 30 000   

 Uforutsette utgifter 40 000    

  
472 200 172 200 260 000 

  
 
Møtets drøfting: 
Etter møtets drøfting prioriteres prosjektene: 

1) Tradisjonell kunnskap og predatorer 
2) Overvåking i Iešjohka med sonartelling 
3) Skjellprøveinnsamling 
4) Sjøørretprosjekt 
5) Prosjekter som sikrer kunnskap om laks og laksefiske blant barn. 
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I alle prosjektene hvor TF bidrar, skal man sikre ivaretakelse av tradisjonell kunnskap. Det kan 
skje gjennom en etablering av en eller flere sakkyndige lokale grupper som innehar slik kunnskap.  
 

Vedtak: 

TF møtets prioritering av prosjekter enstemmig vedtatt. Prosjektrammen gjennomgås ved TFs 

møte i april. 

 
Sak 64/2015 Overvåking av Tanalaksen 
 
Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) anmoder miljødirektoratet om å prioritere konkrete 

tellinger av lakseoppgangen til øvre sideelver i Tanavassdraget i 2016. Det bør utredes om det er 

mulig å overvåke oppgangen til Iešjohka med sonar. Alternativt bør oppgangen til øvre del av 

Kárášjohka og/eller Anárjohka telles.   

 
Møtets drøfting: 
I tillegg ønsker TF møtet mer innsats på merking av smolt og skjellprøver fra vinterstøinger, samt 
kartlegging av sjøørret og andre predatorer i Tanamunningen og ellers i vassdraget.  
 
TF uttalelse: 
Tanavassdragets fiskeforvaltning følger opp saken med fiskeseksjonen i Klima – og 
miljødirektoratet.  
 
   

Sak 65/2015: Møteplan 2016, jf. 5.2 tredje ledd s. 5 i TFs reglement 

 

Direktørens innstilling: 

Møte Uke/dato Type 

TF 2.-3. februar  2 dagers møte 

TF 12.-13. april 2 dagers møte 

TF 24. mai Dagsmøte 

TF 16.-17. august Møte/befaring 

Info. møte 20. september Strategiplan 

Info. møte 21. september Strategiplan 

Laksemøte 18. oktober Karasjok 

Laksemøte 19. oktober Tana 

TF 25. oktober Dagsmøte 

TF 9.-10. desember 2 dagers møte  

 

Det foreslås tre dagers befaring i Kárášjohka i uke 26 eller i uke 27. 
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Møtets drøfting: 
Befaring i Kárášjohka planlegges til uke 27, fra 7. juli. Ved behov kan det innkalles til flere møter. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling med møtets supplering enstemmig vedtatt. 

 

Sak 66/2015: Godtgjørelser for TF medlemmer, jf. 11 s. 10 i TFs reglement  

 

Direktørens innstilling: 

Direktøren foreslår at TF viderefører godtgjørelsene som i første periode, inkl. økning av 

honorarer og møtegodtgjørelser.  

 

TF godtgjørelser 2016 
    
Leder honorar          118 750  
Nestleder honorar            36 250  
Andre medlemmer honorar            15 000  
Møtegodtgjørelse heldag              2 400  
Møtegodtgjørelse halvdag                  950  

 

Forslag ved møtet: Tlf. godtgjørelse kr. 200 pr. mnd. til leder, kr. 100 pr. mnd. til nestleder. 

Vedtak: 

Direktørens innstilling med møtets forslag til tlf. godtgjørelser enstemmig vedtatt. 

 

Sak 67/2015: TFs budsjettramme 2016, jf. 3.3 s. 4 i TFs reglement 

 

Direktørens innstilling: 

TFs budsjettramme for 2016 foreslås til kr. 5 908 000,- 

      Noter: 
     1) Salg av fiskekort på norsk er vurdert til 2015 nivå 

   2) Salg av fiskekort på finsk side er vurdert til gjennomsnitt av 3 årene i volum etter € kurs 8,61 
 3) Det er beregnet tilskudd til 3 prosjekter i 2016 

    4) Lønnsutgifter er beregnet med 3 % økning - 1 årsverk, + 5 % uforutsett 
  5) Lederhonorar foreslås økt med 25 %, nestlederhonorar økes med 45 %, ny godtgjørelse for medlemmer, 

møtegodtgjørelser  økes med 10 %. 
6) Det er beregnet økning 10 % i gjennomsnitt på andre driftskostnader + 113000 

   

Reidar Varsi foreslår å avsette kr. 100 000 i tilskudd til fiskeforeninger.  

 

Vedtak: 
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Direktørens innstilling med Reidar Varsis forslag om å sette av kr. 100 000 til tilskudd til lag og 

foreninger enstemmig vedtatt. Revidert budsjett behandles ved TF møte i april måned. 

 

Sak 68/2015: Samarbeid med andre 

 

Møtets drøfting: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning anser det viktig å ha et godt samarbeide med fiskerettshavere i 

hele vassdraget på begge sider av grensen. Likeledes er det viktig å ha et godt samarbeid med 

fiskeorganisasjoner, kommuner, Finnmarkseiendommen, Sametinget og andre myndigheter. 

 

Saken tas opp igjen ved møtet i vinter. 

 

Sak 69/2015: Organisasjonsstruktur 

 

Møtets drøfting: 

Saken behandles sammen med sak 73. 

 

Videre behandling: 

Saken behandles etter at arbeidsutvalget har lagt frem saken om TFs reglement, jf. sak 73/2015. 

 

Sak 70/2015: Strategiplan 

 

Videre behandling: 

Steinar Pedersen legger frem skriftlig innspill til strategisk planskisse I.  

 

Reidar Varsi mener vi bør få inn punkt om samarbeid med andre synliggjøres. 

 

Vedtak: 

TF utarbeider grunnlag til høringsdokument som behandles på 2. andre møte etter påske, slik at 

saken er klargjort for høring før sommeren 2016. 

 

Sak 71/2015: Taushetserklæring, jf. 7 s. 9 i TFs reglement 

 

Taushetserklæring for medlemmer og ansatte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 

 

Direktørens innstilling: 

Taushetsbelagte opplysninger 
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       For Tanavassdragets fiskeforvaltning gjelder forvaltningsloven av 10. februar 1967 kapittel II 

om ugildhet, § 11 om veiledningsplikt, § 11 a om saksbehandlingstid og foreløpig svar og § 13 til 

§ 13f om taushetsplikt tilsvarende, jf. 15 i forskriften.  

 

Som medlem av Tanavassdragets fiskeforvaltning forplikter undertegnede å opptre forsvarlig og 

lojalt i forhold til TFs og samarbeidspartneres interesser ut fra de opplysninger jeg får i egenskap 

av vervet. Det medfører en generell plikt til å bevare taushet om arbeidsdokumenter, prosesser 

og taushetsbelagte opplysninger mottatt i egenskap av å være TF medlem, selv om det ikke er 

truffet særskilt vedtak om taushetsplikt. 

 

Alle TF medlemmer og ansatte skal signere en taushetserklæring. 

 

Møtets drøfting: 

Reidar Varsi foreslår å stryke andre avsnitt, da første ledd beskriver TF medlemmers plikt til å 

ivareta taushetsbelagte opplysninger på en god nok måte. 

 

Vedtak:  

Saken utsettes, til saksutvalget har vurdert organisasjonsstrukturen. 

 

Sak 72/2015: Forhandlingsresultatet – oppfølging, seminar 
 

Rune Aslaksen la frem en presentasjon om hvordan Tanavassdraget er forvaltet. 

 

Drøfting: 

 

Steinar Pedersen gikk gjennom forslaget til ny konvensjon/overordnet avtale om fisket i 

Tanavassdraget, jf. opplisting, og tok opp mindre tilfredsstillende punkter i dette.  Dette tas opp 

på møte i kontaktutvalget for forhandlinger om Tanaoverenskomsten 16. desember i Oslo. Møtet 

var helt entydig i at TFs rolle må styrkes kraftig, og at det skal kommuniseres på det forannevnte 

møtet 

 

I henhold til tanaforskriften er det staten som har ansvaret for oppsynet på 

riksgrensestrekningen. Realiteten er imidlertid at etter lokal forvaltning ble etablert i 2011 er det 

TF som har dekket utgiftene de 5 siste årene. Her er det et betydelig økonomisk etterslep som 

bør synliggjøres og tas opp med sentrale myndigheter. 
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TF møtet er tilfreds med at staten følger opp sitt økonomiske ansvar for oppsynet på 

riksgrensestrekningen i 2016, gjennom en bevilgning til SNO. TF stiller seg åpen for å tilby denne 

tjenesten til SNO. 

 

Etter TF møtets vurdering har ikke TF som forvaltningsorgan hatt tilstrekkelig plass i forarbeidet 

til nye fiskereguleringer. I saker som angår fisk og fisket i Tanavassdraget bør TF få samme plass 

som Sametinget har, mht. konsultasjon med departementene. 

 

Det arbeides videre med et forvaltningsseminar mellom TF og den statlige lakseforvaltningen. 

 

Vedtak: 

Saken følges opp ved neste møte. 

 

 

Sak 73/2015: Revidering av reglement for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 

 

Behandlet på møte 17.09.2012, TF sak 61/2012, supplert ved TF sak 4/2013, TF sak 47/2013 og 

TF sak 25/2015. 

 

Videre behandling: 

Steinar Pedersen foreslår at det nedsettes et utvalg som får i oppgave for å gjennomgå TFs roller 

og oppgave, og fremme eventuelle nødvendige forslag til presiseringer og/eller endringer av 

reglementet.  

 

Forslag fra Reidar Varsi: Til dette utvalget velges Máret Guhttor som leder, med Asbjørn Guttorm 

og Rune Aslaksen som medlemmer. Utvalget legger frem sin innstilling innen mars måned.  

 

Vedtak: 

Forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 74/2015: Tildeling av signatur 

 

Leders innstilling: 
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) gir TF-leder Steinar R. Pedersen og direktør Hans Erik Varsi 
fullmakt til å opptre på vegne av TF i forretningsforhold. 
 

Vedtak: 

Leders innstilling enstemmig vedtatt. 
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Møtet hevet kl. 18.10 

 

________________________               _____________________ 

John Nystad                                             Rune Aslaksen 

 

 

Referent: Hans-Erik Varsi 

 


