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Møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 1.-2. februar 2015 på Scandic hotel Karasjok. 

Møtestart den 1. februar: kl. 10.00 

 

Saksliste: 

Sak 01/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 02/2016: Godkjenning av protokoll fra TF møte 11.-12. desember 2015  

Sak 03/2016: Valg av 2 protokoll underskrivere  

Sak 04/2016: Orienteringssaker 

Sak 05/2016: Forhandlingsresultatet - forslag til nye bestemmelser om laksefisket i 

Tanavassdraget, status og oppfølging  

Sak 06/2016: Konkretisering av arbeidet med tradisjonell kunnskap i laks og laksefisket 

Sak 07/2016: Prosjekter 2016 

Sak 08/2016: Fiskekortsalg 2016, innhenting av tilbud fra systemleverandører 

Sak 09/2016: Elveoppsyn 2016 

Sak 10/2016: Behandling av laksebrevsaker, videre opplegg 

Sak 11/2016: Retningslinjer for tilskudd til fiskeforeninger 

Sak 12/2016: Høringsuttalelse, forvaltningsplan Tanamunningen naturreservat 

Sak 13/2016: Fiskekortpriser og fiskeregulering i 2016 

Sak 14/2016: Budsjett 2016, revidering 

Sak 15/2016: Vurdering av TFs administrasjonssted 

Sak 16/2016: Priser for fiskertrygd 2016 - 

 

 

 

Behandling: 

Sak 01/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 02/2016: Godkjenning av protokoll fra TF møte 11.-12. desember 2015  

Sak 03/2016: Valg av 2 protokoll underskrivere  

Sak 04/2016: Orienteringssaker 

 

1. Klage på vedtak om tildeling av tilskudd over kap. 1420 post 85 til informasjonstiltak 

2015  

2. Søknad om tilskudd til informasjonstiltak i 2016  

3. Fangst 2015 (Fangstrapport for 2015 ettersendes) 

4. Gytebestandsmål  

5. Forebyggende tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris  

 

file:///F:/Møter/2012/Desember/Saksmappe.docx%23_Toc324506301
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Sak 5/2016: Forhandlingsresultatet - forslag til nye bestemmelser om laksefisket i 

Tanavassdraget, status og oppfølging  

 

Saksfremstilling: 

Etter mer enn 3 års reforhandlinger, sendte Klima – og miljødepartementet ut pressemelding i 

desember 2015 om at Norges og Finlands forhandlere har nå fremmet forslag til nye 

bestemmelser om laksefisket i Tanavassdraget. Målet er å redusere fiskepresset med om lag 

en tredel, og dermed legge grunnlaget for gjenoppbygging av de svake laksebestandene. De 

nye fiskereguleringene skal innføres i 2017.  

 

Hovedinnholdet i avtalen er som følger: 

1. Laksebestandene skal bygges opp til bærekraftige nivåer og deretter forvaltes med sikte 

på høyest mulig avkastning over tid. 

2. Den fremtidige forvaltningen skal være fleksibel, slik at reguleringene i fisket til enhver 

tid er tilpasset hensynet til laksebestandene.  

3. Forvaltningen skal baseres på et best mulig kunnskapsgrunnlag med utgangspunkt i 

vitenskapelig rådgivning og tradisjonell kunnskap. 

4. Hensynet og rettighetene til lokalbefolkningen og til samene som urfolk skal tillegges 

betydelig vekt.  

Forslaget til nye reguleringer i laksefisket er i korthet som følger: 

1. Fisketid for lokale stangfiskere blir 1. juni – 20. august, mot dagens fisketid 20. mai – 31. 

august. 

2. Fisketid for tilreisende stangfiskere blir 10. juni – 10. august, mot dagens fisketid 1. juni – 

20. august.  

3. Fiske med drivgarn kan foregå i to døgn per uke i perioden 1. juni – 15. juni, mot dagens 

tre døgn per uke i perioden 20. mai – 15. juni. 

4. Fisket med stengsler kan utøves tre dager i uken fra 16. juni til 31. juli, mot dagens 

fisketid som er fra 20. mai til 31. august.  

5. Fisket med stågarn kan skje i to døgn per uke fra 16. juni til 15. juli, og deretter i tre døgn 

per uke frem til 31. juli. I Anarjohka kan de som bor langs vassdraget og har fisket der 

fortsette fisket i to døgn per uke frem til 12. august. 

6. Den enkelte laksebreveier kan bare benytte ett garnredskap om gangen.  

7. Det fastsettes et øvre antall fiskekort for turistfiskere både i båtfisket og i fisket fra strand 

på riksgrensestrekningen. For de kommende årene er dette tallet satt til 11 000 kort for 

fiske fra båt og 11 000 kort for fiske fra strand. Kortene fordeles likt mellom Norge og 

Finland.  

8. Det innføres krav om å benytte lokal roer for tilreisende båtfiskere mellom kl. 18.00 og 

06.00.  

9. Turistfiske fra strand kan foregå fra kl. 22.00 den ene dagen til kl. 15.00 påfølgende dag. 

Resten av døgnet forbeholdes lokale fiskere.  
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I november 2015 ble det oppnevnt ei kontaktgruppe som kan følge det videre arbeidet i 

reforhandlingene til ny overenskomst om fisket i Tanavassdraget.  Gruppen består av 

tidligere delegasjonsmedlemmer fra Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet, 

Miljødirektoratet, Sametinget og nyvalgte representanter fra Tanavassdragets 

fiskeforvaltning. Gruppen blir ledet av departementet, og sekretariatsfunksjonen ivaretas av 

Miljødirektoratet.  

 

16. desember var det møte i kontaktutvalget. TFs medlemmer fremla synspunkter til 

avtaleutkastet (konvensjonen med Finland) og fiskereguleringene blir tatt til følge, og at TF 

får den sentrale rolle i dette arbeidet som er naturlig ut fra vårt forvalteransvar. Det vil bidra 

til legitimitet og til et godt samarbeidsklima i det videre arbeid i den perioden som ligger 

foran oss.  

 

Slik det ble opplyst på møtet er det fortsatt sider ved fiskereglene og avtaleutkastet som 

fortsatt ikke er avklart. TF forutsetter at hele kontaktgruppen blir trukket inn i dette arbeidet, 

før de gjenværende punktene blir forelagt de angjeldende myndigheter i Finland. 

 

Fra UDs side ble det opplyst at selve avtaleutkastet (konvensjonen) vil bli sendt på høring når 

forhandlingslederne har skrevet under. Det er positivt.  

 

Imidlertid ble det ikke sagt noe om en tilsvarende behandlingsmåte for de foreslåtte 

fiskereglene på grenseelvstrekningen. Vi ser det som naturlig at også disse reglene blir gjort 

til gjenstand for en liknende høring. Dét vil være i tråd med de urfolksrettslige forpliktelsene 

som både Finland og Norge forholder seg til – blant annet FN-erklæringen om urfolks 

rettigheter (2007).  

 

TF har bedt om tilbakemelding på de sterke innskrenkingene av garnfisket som ligger i 

forslaget til fiskeregler. Vårt spørsmål i den forbindelse er hvordan disse samsvarer med det 

politisk vedtatte prinsippet om 1/3-dels reduksjon av fisket av fisket i vassdraget. På enkelte 

felter synes nemlig innskrenkningene av garnfisket i antall dager å gå mye lengre enn det. 

 

TF ønsker ingen forrykkelse av det forholdstallet mellom turistfiskekort solgt i Norge og 

Finland, som forslaget til fiskeregler legger opp til. Utviklingen av antall sesongkort for 

stangfiske på finsk side bør derfor problematiseres. Dette tok vi også opp på møtet, og henger 

sammen med utparselleringen av hyttetomter på den andre sider av grenseelvstrekningen. 

Hva er antallet slike fiskekort i dag, og kan man forvente en ytterligere økning?  

 

I tillegg til avtalen og de foreslåtte fiskereglene vil TF komme nærmere inn på bl.a. tidligere 

start av sjøørretfisket i munningsområdet, og forlenget fisketid for sjøørret og hvitfiskartene 

om høsten.  Etter TFs mening bør en mulighet for gjeninnføring av fiske etter sjøørret og 

annen hvitfisk etter 1. september tas i avslutningsfasen av forhandlingene med Finland.  Etter 

det TF erfarer har sjøørretbestanden økt meget sterkt de siste årene. Det gjelder også mht. 

geografisk spredning i vassdraget, selv om vi erfarer at Vitenskapelig Råd for 

Lakseforvaltning skriver det motsatte om bestandsutviklingen i rapporten for 2015.  
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Sjøørreten er etter tradisjonell kunnskap som går meget langt tilbake en sterk predator på 

lakseyngel og smolt, noe som også rapporteres av laksefiskerne i dag. Sjøørreten er selvsagt 

også en ressurs, sammen med hvitfiskartene som fins i vassdraget. I likhet med forannevnte, 

er også enkelte av disse kjente predatorer på laksen i dens første leveår i vassdraget. 

 

For TF er det viktig at man fra forvaltningens side bruker de virkemidler som er tilgjengelige 

for å redusere presset på laksebestandene, samtidig som man igjen kan ta i bruk fiskeressurser 

som har vært utnyttet tidligere. Ett slikt viktig tiltak er å øke beskatningen av fiskearter som i 

følge både overlevert og kjent kunnskap blant fiskerne i dag, har en negativ påvirkning på 

laksebestandene.  

 

Dette er for øvrig en del av et større kompleks som TF kommer tilbake til. Det henger 

sammen med postulatet om at det kun er overfiske som har negativ innvirkning på 

laksebestandene i Tanavassdraget, og at blant annet predasjon ikke har noen innvirkning. 

 

I den forbindelse merker vi oss med interesse de positive formuleringene i 

konvensjonsutkastet om betydningen av tradisjonell kunnskap i forvaltningen, og som vi 

gjerne er med på å legge et innhold i.  

 

Drøfting: 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 
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Sak 06/2016: Konkretisering av arbeidet med tradisjonell kunnskap i laks og laksefisket 

 

Saksbehandling: 

Ved TF møte 11.-12. desember drøftet TF feltprosjekter som forvaltningen skal involvere seg 

i år.  TF møtet vedtok følgende; «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».  

 

Legges frem ved møtet.  

 

 

 

Vedtak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 6 av 25 
 

Sak 07/2016: Prosjekter 2016 

 

Saksfremstilling: 

Ved TF møte 11.-12. desember vedtok TF prosjektrammen for 2016. 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. 

 

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.  

 

Gjennomgang: 

A) Tradisjonell kunnskap og predatorer. Det er behov for mer detaljert innhold, 

kompetansekrav og budsjettbehov. Hvor mye settes det av i budsjettmidlene for 

2016? 

B) Overvåking i Iešjohka med sonartelling. TFs bidrag er å foreslå om sonartelling så 

snart som mulig i Iešjohka. Det er et kostnadsspørsmål, samt et praktisk spørsmål. 

Det er sannsynlig at det blir en sonarovervåking i en av Tanavassdragets sideelver i 

2016, men det er ikke kjente gode lokaliteter til sonarovervåking i Iešjohka. Det er 

trolig en bedre investering å teste ut lokaliteter i Iešjohka 2016, i tillegg til 

overvåking av en annen sideelv.  

 

C) Etablering av en eller flere sakkyndige lokale grupper som innehar tradisjonell 

kunnskap til bl.a. innsamling av skjellprøver og sjøørretprosjekt er både kompetanse 

- og et kostnadsspørsmål. Det er mulig å etablere slike grupper, i så fall bør hele 

vassdraget være representert etter prosjektenes omfang og utbredelse. Noen forhold 

må avklares: 

a. Definisjon av tradisjonell kunnskap i ivaretakelsen av fisk og fisket i 

Tanavassdraget 

b. Etablering av slike grupper synliggjøres i årsbudsjettet.  

c. Foreslåtte prosjekter 3, 4 a-b, 5, 6 og prosjekt 8 beregnet til kr. 160 000, eller 

130 000 netto ble strøket. Postbudsjett kr. 472 000,-ble ikke justert. 

 

Etter desember møtet, fikk TF forskuddsbetalt kr. 30 000 fra Kjell Moens minnefond til 

prosjekt 6. Midlene føres som forskudd fra kunder, korts. gjeld i 2015 og aktiveres i 2016. 

Hvis prosjektet ikke gjennomføres, tilbakebetales tilskuddet. 

Etter arbeidsmøtets drøfting, suppleres feltprosjekter. 
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Direktørens innstilling: 

Prosjekt 6 rapport utviklingen i turistfisket foreslås inntatt i arbeidsplanen. Det utarbeides 

prosjektramme for tradisjonell kunnskap og predatorer. Arbeidsmøtet er åpen for å vurdere de 

øvrige småprosjektene. 

 

 

Drøfting: 

 

 

 

 

Vedtak: 
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Sak 08/2016: Fiskekortsalg 2016, innhenting av tilbud fra systemleverandører 

 

Saksfremstilling: 

Siden etablering i 2011 har TF brukt tidligere Scanatura, nå Inatur som systemleverandør til 

salgs- og rapporteringssystem for fiskekort. I perioden har salget vært variert mellom 1400 – 

1600 sesongkort og mellom 3000 – 3500 døgnkort. Når systemleverandør vurderes for årets 

fiskesesong kan mulige endringer i rammebetingelsene fra 2017 sesongen tas med i 

vurderingen.  

 

Fiske - og salgsvilkårene kan endres fra 2017 sesongen. Fra 2017 skal de som fisker på norsk 

strand i grenseelvdelen, kjøpe fiskekort på norsk side, forutsatt at det ble endringer i 

fiskekortsalget fra 2017 fiskesesong. Etter foreslått opplegg skal antallet fiskekortdøgn i 

grenselvdelen deles i to, med 50 % til hver part. Turistenes samlete fiske i grenselvdelen skal 

reduseres med 1/3-del i forhold de siste års fiskeutøvelse, mens salget fra norsk side vil økes i 

volum, forutsatt at forslag til endringer blir iverksatt til 2017 sesongen.  

 

Direktørens innstilling: 

Innstilling for opplegg og leverandør for salgs – og rapporteringssystem for fiskekortsalg 

2016 legges frem for TF møtet 1.-2. februar. 

 

 

Drøfting:  

 

 

 

 

 

Vedtak: 
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Sak 09/2016: Elveoppsyn 2016 

 

Saksfremstilling:  

Budsjett for elveoppsynet fastsettes av TF møte. Etter at TF har godkjent årsbudsjettet, har 

engasjeringen av elveoppsynet vært tillagt direktøren, unntatt i oppstartsåret og i 2013.  

 

Vi er blitt orientert om at Statens naturoppsyn har fått 1 million kr. for oppsynsvirksomheten i 

riksegrensestrekningen. Hvorledes SNO vil organisere oppsynstjenesten er ikke kjent enda. 

 

Her følger utdrag fra årets oppsynsrapport, samt noen viktige punkter for planlegging av årets 

sesong avslutningsvis. Rapporten ettersendes for øvrig før TF-møtet. 

Elveoppsynet i Tanavassdraget 

Oppsynets primære rolle er å ivareta Tanavassdragets miljøverdier samt forebygge 

miljøkriminalitet. Oppsynet har ansvar for å håndheve gjeldende fiskeforskrifter for 

Tanavassdraget. Veiledning og informasjon er en viktig del av jobben. Andre 

arbeidsoppgaver er registrering, vedlikehold av vakthytter samt vedlikehold av informasjon- 

og soneskilter.  

Regelverk 

Fisket i Tanavassdraget er per i dag regulert gjennom en rekke lover og forskrifter:  

 Lov om laksefisk innlandsfisk mv. (LOV-1992-05-15-47). 

 Lov om fiskeretten i Tanavassdraget (LOV-2014-06-20-51) 

 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget (FOR-2011-02-04-

119).  

 Overenskomsten mellom kongeriket Norge og republikken Finland om felles 

forskrifter om fisket i Tanaelvas fiskeområde (av 24. februar 1989). 

 Forskrift om fisket i Tanaelvas fiskeområde (FOR-1989-02-24-122). 

 Forskrift om fisket i de norske sidevassdragene til Tanaelva og om fiskekortpriser i 

den del av Tanaelva som ikke danner riksgrense (FOR-1990-04-06-291). 

 Forskrift om endring i forskrift om sportsfiske for tilreisende fiskere i Tanaelvas 

fiskeområde, Finnmark.  

 Forskrift om registrering og merking av båter som skal benyttes ved fiske i Tanaelvas 

fiskeområde, Finnmark (FOR-1996-05-07-539).  

 Forskrift om bruk av motorfartøy på Máskejohka, Tana kommune, Finnmark (FOR-

1998-03-19-4962). 

I tillegg til lover og forskrifter angitt ovenfor kan Tanavassdragets fiskeforvaltning 

innskrenke adgangen til fisket ut over det som det som følger av regler gitt i medhold av laks 
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og innlandsfiskeloven eller overenskomsten med Finland. Innskrenkingene kan gis i de 

norske sidevassdragene og i den nedre norske delen av Tanavassdraget. Også reglene TF gir 

er offentligrettslige regler. TF har fått forvaltningsansvaret for norsk side av vassdraget ved 

Tanaforskriften. Opprettelsen av TF er hjemlet i blant annet Lakse- og innlandsfiskeloven § 

6: «Kongen kan gi nærmere regler om etablering av særskilte organer for forvaltning av 

anadrome laksefisk». Overtredelser av regler gitt av TF straffes derfor i henhold til Lakse- og 

innlandsfiskelovens § 49. 

Oppsynsbetjenter med begrenset politimyndighet 
Oppsynsbetjentene som er ansatt hos TF har som regel begrenset politimyndighet. 

Myndigheten er begrenset til jakt, fiske og naturoppsyn innen Øst-Finnmark politidistrikt.  

Det er TF som har arbeidsgiveransvaret for oppsynet, men i det en betjent avdekker et 

lovbrudd, er det politidistriktet som er foresatt.  Avgjørelsen om en anmeldelse gjøres i 

praksis i samråd mellom oppsynsbetjenten og politiets operasjonssentral i Kirkenes. 

 

Selv om innsatsen rettes mot oppsyn av fisket, har betjentene også myndighet innen 

Friluftslivloven, Viltloven, Naturmangfoldloven, Kulturminneloven og deler av 

Motorferdselloven. Etter ønske fra politidistriktet skal ikke oppsynsbetjentene drive målrettet 

kontroll opp mot f. eks brudd på motorferdselforskrifter, men heller varsle reinpoliti eller 

nærmeste lensmannskontor dersom en observerer ferdsel som til synelatende ikke er i 

henhold til forskriftene. Dersom brudd på motorferdselforskrifter er en del av en allerede 

opprettet sak, skal også bruddene på motorferdsel anmeldes.   

Kontrollområdet 
Oppsynet i Tanavassdraget holder oppsyn i overkant av 700 km elvestrekning, hvorav 216 

km er utgjør riksgrensen mot Finland. Oppsynsteamet i Karasjok har ansvar for en rundt 48 

mil lang elvestrekning, mens strekningen Tana har ansvar for er på vel 25 mil (Tab 1).   

 
Tabell 1: Lakseførende strekning i Tanavassdraget. TF sitt forvaltningsområde og ansvarsområde for oppsynet er de helnorske 

delene av Tanavassdraget. 

Tana område Km  Karasjok område km 

Hovedelva (Tanamunning til Levajok fjellstue) 138  Hovedelva (Levajok fjellstue til elvesammenløpet) 73 

Luftjok/Luovvtejohka 10  Baisjohka 20 

Máskejohka 31  Váljohka 35 

Geasisjohka 7  Ástejohka 18 

Uvjaládnja 7  Anárjohka (Elvesammenløpet til Helligskogen) 65 

Lákšjohka 14  Goššjohka 38 

Gurtejohka 9  Kárášjohka (til Šuorbmufossen) 92 

Deavkehanjohka 18  Geaimmejohka 10 

Leavvajohka 12  Bávttajohka 27 

    Buolbmátjohka 10  Iešjohka (Mollesjohka) 86 

Totalt 256  Sáđejohka 7 

     Ástejohka 8 

Tana + Karasjok oppsynsområde 735  Totalt 479 
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Oppsynssesongen 2015 

Samarbeid med andre etater 

I 2015 ble det foretatt fellesoppsyn på riksgrensestrekningen med finske oppsynsbetjenter [ ] 

dager. I tillegg samarbeidet oppsynet med SNO 9 dager.  Samarbeidet har fungert bra, og 

kommunikasjonen mellom oppsynsbetjentene på hver side av elva er god på grunn av at alle 

har samisk som et felles språk.  

 

Staten ved SNO har ifølge Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, 

Finnmark et særlig ansvar for oppsyn i riksgrensestrekningen. I praksis er det oppsynet som 

er ansatt av TF som fører det meste av oppsynet også i riksgrensestrekningen. Det er TFs 

fiskeoppsyn som har best forutsetning for dette arbeidet ut fra både tilgjengelig utstyr og 

erfaring. SNO har over flere år bidratt med kompetanse om utførelse av oppsynsoppgaven, 

samt håndtering av ulike saker både på grensestrekningen og i norske sideelver.    

 

Oppsynsbetjentene i Karasjok ble invitert av Karasjok lensmannskontoret på et 

oppfriskningskurs i skriving av anmeldelser og rapporter. Betjentene fra både Karasjok og 

Tana deltok dessuten på et felles oppsynsmøte (video) med politidistriktet og 

lensmannsetatene midtveis i sesongen. Temaet der var utførelsen av oppsynsarbeidet, og 

kontakten med operasjonssentralen. Dialogen med lensmannsetatene i Tana og Karasjok har 

for øvrig vært god. 

 

Fokusområder 

Etter at TF ble etablert i 2011 har TF prøvd å sette mer ressurser til oppsyn i sideelvene og 

spesielt i øvre deler av vassdraget. Det er begrunnet med utviklingen av laksebestandene i de 

ulike deler av vassdraget.  TF har brukt 2,5 årsverk i 2011, og 3 årsverk pr. år de tre siste 

årene. I forhold til behovet strekker ikke ressursene til. 

  

Planleggingen til årets fiskesesong begynner i januar. Møtet går igjennom videre opplegg og 

engasjeringer.  

 

Forberedelse til ny sesong 

Gjennom TFs første periode er det testet ut ulike former for organisering av oppsynet, 

forskjellig antall betjenter, og noe forskjellig lederstruktur. For budsjettdisiplinen og 

kommunikasjon mellom administrasjon og begge teamene er det en klar fordel at 

planleggingen av virksomheten gjøres av en felles oppsynsleder. Lederen kan inngå som 

betjent i et av teamene. I det andre teamet er det et behov for at en av de erfarne betjentene er 

kontaktperson for sitt team. 

 

Administrasjonen har hatt ansvaret for å planlegge oppsynssesongen og har hatt ansvar for 

oppfølgingen av oppsynet underveis i sesongen. Hvor stor del av lederansvaret som skal ligge 

på administrasjonen og hvor stort ansvar som skal ligge på en person som er ansatt som 

oppsynsleder, er avhengig av blant annet erfaringen til personen som blir ansatt som leder.  
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Etter arbeidsmøtet er engasjementene om oppsynstjeneste i TFs ansvarsområde lyst ut i uke 

3. 

 

Drøfting: 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 
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Sak 10/2016: Behandling av laksebrevsaker, videre opplegg 

 

Saksfremstilling: 

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. 

 

Vilkår for laksebrev 

§ 3 Fiskeberettigede (forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget) 

Fiskeberettiget etter lov av 23. juni 1888 om retten til fiskeri i Tanavassdraget er 

personer som avler minst 2000 kg høy i året eller en tilsvarende mengde grovfor av 

annet slag på grunn som vedkommende eier eller leier på åremål, når grunnen ligger 

mindre enn 2 km fra bredden av Tana eller sideelvene og vedkommende bor på eller 

nær grunnen. Fiskeretten omfatter alle fiskeslag og de til enhver tid tillatte 

fiskeredskaper. I dette ligger det at det er de fiskeberettigede som har den prioriterte 

retten i vassdraget. 

 

Bestemmelsen gjengir de rettighetene som er nedfelt i Tanaloven av 1888 og §§2-4 i 1911 – 

resolusjonen. 

 

Eiendom som gir grunnlag for fiskerett må bebos og dyrkes hvor det høstes 2000 kg høy eller 

tilsvarende annet grovfôr i året, jf. Kgl.res. 4.02.2011 s. 11-12 § 3 1.-2. avsnitt.   

 

Vilkår for fiskerett og behandlingsopplegg, jf. sak 27/2011: 

 

1. 2000 kg høy tilsvarer minst 6 dekar høstet mark
1
, hvorav vesentlig del må høstes fra 

bebodd eiendom, eller i tilknytning til boligeiendom. Søkeren må være registrert i 

folkeregisteret i det aktuelle området, og faktisk bo på eiendommen som gir grunnlag 

for fiskerett.  

 

2. Bosted i nær tilknytning til jordbrukseiendommen kan gi grunnlag for fiskerett, 

dersom det gir bedre utnyttelse av eiendommen som er grunnlaget for fiskeretten. Nær 

eiendom regnes inntil 300 meter fra eiendommen. Fiskeretten beholdes ved flytting 

pga. flom og rasfare. 

 

                                                                 
1
 Offentlige statistikk, statens landbruksforvaltning  
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3. Ved første gangs søknad om fiskerett og søknad om flytting av fiskeutøvelse til et 

annet område, brukes 2 soner opp og 2 soner nedover fra søkerens hjem som 

retningsgivende for innvilgning av laksebrev. Ved innvilgning av ny fiskerett og 

flyttesøknader, tilskrives sonen som får ny fiskerettshaver. Ved søknader om flytting 

over flere enn 2 soner, tilskrives sonen om uttalelse før vedtak fattes.  Søknader om 

flytting til en annen sone behandles 2. hvert år, neste gang til 2013 sesongen. 

 

 

TFs kontrollrutiner ved søknad om laksebrev: 

- Adresse kontrolleres mot folkeregisteret 

- Det kan foretas befaring av eiendommen. 

 

Orientering fra saker i 2015:  

I 2015 ble laksebrevsakene fremlagt TF møtene i april og august. Ved møte i april ble 

inndragninger, nye søknader og saksbehandling av laksebrev fremlagt. 

 
Tabell 2: Behandlete saker i 2015. 

Saker behandlet 2015 

Nye søknader innvilget 10 

Overdragelser 11 

Søknader om overdragelse innvilget 9 

Søknad om sonebytte innvilget  

Søknad om utleie, jf. § 6 sjette ledd 7 

Søknad om utleie, jf. § 6 tredje ledd 4 

Fritak fra garnforbud 1 

Opplysninger tatt til følge etter forespørsel 3 

Klage ikke tatt til følge 1 

Inndratte laksebrev/utgått 8 

Nye saker registrert 5 

Antall behandlete saker       59 

 

 

TF møtet i august 2015 drøftet videre behandling av søknader om fiskerett etter forskriftens § 

3, første – til sjette ledd. 

 

Behandling ved TFs augustmøte 2015: 

- Intensjonen til § 3 er at retten skal tilfalle de fast bosatte. 

- foreslår at TF i andre periode bør be departementet om presisering av bostedskravet. I 

disse sakene kommer det inn et skjønn.  

- mener at studenter ikke bør få laksebrev, i og med at de faktisk mesteparten av året 

bor utenfor Tanadalen.  

- Saker som ikke ser prinsipiell ut, kan være prinsipiell etter hvert; som saken til 

studenter. Det vil alltid være mange ulike saker, og det blir alltid litt skjønn.   
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Befaring etter fiskesesong: 

I medhold av forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, foretas det 

befaring av eiendommer som har laksebrev i Tana og Karasjok kommuner like etter 

fiskesesongen. I 2015 ble befaringene foretatt i perioden 24. august - 4. september. 

Gjennomgang og oppfølging av befaringsnotatene foretas normalt i perioden september – 

november, unntatt i fjor. Nå vil gjennomgangen foretas i vinter, med eventuell oppfølging om 

våren før fiskesesongen starter. 

                                                                                                                                                 

Høsten 2015 ba TF departementet om å komme med utfyllende presisering til hvordan TF 

skal forstå bostedskravet som oppfyller vilkårene til å inneha garnfiskerett i Tanavassdraget. 

  

I Kgl.res. rapporten med merknader til bestemmelsene til § 3 Fiskeberettigede i forskriften 

gjengir rettighetene som er nedfelt i tanaloven av 2014 og §§ 2-4 i 1911 resolusjonen, sitat: 

“Med hensyn til bosted videreføres hovedregelen om at den fiskeberettigede må bo på 

eller nær jordbrukseiendommen. Bosettingskravet innebærer at vedkommende person 

må være registrert i folkeregisterert som bosatt i det aktuelle området, og at man 

faktisk bor der. Dette betyr for eksempel at flytting til området for sommersesongen 

ikke er tilstrekkelig for å tilfredsstille vilkåret om fast bosetting”. 

 

I tanautredningen ble begrepet ”… og vedkommende bor på eller nær grunnen”, samt dagens 

praktisering av denne bestemmelsen, drøftet. Det ble understreket at det kunne oppstå tilfeller 

der folk måtte flytte fra opprinnelig grunn, f eks grunnet flomproblemer. En generell 

dispensasjonsadgang i forskriften kan gi fiskestyret adgang til å dispensere fra hovedregelen, 

og det kan knyttes retningslinjer til hvordan dispensasjonsadgangen brukes. 

 

TF får inn søknader om fiskerett etter § 3 hvor søkere oppgir at de er folkeregistrert i Tana 

eller Karasjok kommuner. Jordeiendommen som er grunnlaget for fiskeretten kan i tilfeller 

ligge i nabokommunen. Det er også saker hvor eierne pga. jobbsituasjonen bor i andre 

kommuner og i tilfeller også i andre fylker/ i andre deler av landet. I tilfeller har personene 

postadresser i flere kommuner. 

 

Skatteetatens behandling av familiependlere sier dette: 

 

«Er både du og din ektefelle pendlere, regnes dere som bosatt der dere har felles 

bolig med barna. Dersom dere ikke har barn, ansees dere bosatt i den boligen som 

regnes som selvstendig. 

 

Dersom dere pendler mellom flere boliger som er selvstendige, regnes deres om 

bosatt i den boligen hvor dere til sammen har flest overnattinger (har deres 

overveiende døgnhvile).» 

 

Siden både du og din ektefelle har arbeid i ………………………. og dere ikke har 

barn bosatt i bolig vil deres overveiende døgnhvile være …………………….  
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I tilsvar fra klima og miljødepratemetet skriver KLD at de oppfatter det slik at TF først og 

fremst ønsker veiledning om uttrykket "bor", og uttrykket "i nærheten av" i loven og "nær" i 

forskriften.   

 

Tolkningen av disse uttrykkene vil i stor grad bero på skjønn, og det må gjøres en konkret og 

helhetlig vurdering i hvert enkelt tilfelle av om kriteriene er oppfylt. Det er derfor ikke mulig 

å gi veiledning som vil dekke alle tilfeller. KLD vil likevel påpeke noen generelle punkter. 

 

"Bor" 

Når man tolker ordlyden i lover og forskrifter, er utgangspunktet at det er den vanlige norske 

forståelsen av ordene som skal legges til grunn, dvs. det som "bor" og "nær"/"i nærheten av" 

betyr i dagligtalen. Også uttalelser i forarbeidene trekkes inn hvor det er relevant. Det som 

sies om bosettingskravet i forarbeidene til Tanaloven, samt i kgl.res om forskriften, er at 

bosettingskravet innebærer at man både må være registrert i folkeregisteret som bosatt i det 

aktuelle området og at man faktisk bor der. Om kravet til at man "faktisk bor der" i 

forarbeidene/kgl.res, sies det at flytting til området for sommersesongen ikke er tilstrekkelig 

for å tilfredsstille bosettingsvilkåret. Det sies også at grunnlaget for fiskeretten kan 

opprettholdes når særlige naturmessige forhold, som for eksempel flom eller ras, gjør det 

nødvendig å flytte fra en eiendom som tilfredsstiller vilkårene.  

 

Postadresse(r) vil kunne være et moment i den helhetlige konkrete vurdering av hvor 

vedkommende "faktisk bor". KLD mener at definisjoner av/innhold i bosettingskrav etter 

annet regelverk, for eksempel folkeregisterloven og skatteloven, vil kunne være relevant i den 

skjønnsmessige vurderingen av hvor en person "faktisk bor", men slike definisjoner i annet 

regelverk er ikke nødvendigvis avgjørende. KLD understreker at det må gjøres en konkret 

vurdering av om reglene passer, sett i lys av blant annet hensynet bak reglene i Tanaloven og 

praksis om rettigheter i Tanavassdraget. KLD minner også om at betydningen av 

bosettingsvilkåret i ulike regelverk ikke alltid er den samme. 

 

"Nær" 

På samme måte som for "bor", er det den vanlige språklige betydningen av "nær" som skal 

legges til grunn. Det er ikke mye konkret veiledning i forarbeidene til hva som ligger i dette 

kriteriet. På grunnlag av ordlyden mener KLD at det må utvises en viss romslighet i 

vurderingen, samtidig som uttrykket "nær" tilsier at det ikke dreier seg om store avstander. 

KLD mener at kriteriet "nær" helt klart er oppfylt dersom man bor i samme bygd som 

grunnen som er grunnlaget for fiskeretten, men på den andre siden av riksveien. Det samme 

gjelder dersom man arver en gård med fiskerett, og ikke bor på gården, men bosetter seg i et 

nytt boligfelt noen hundre meter fra gården. Men også avstander som er lengre enn dette kan 

etter departementets mening oppfylle kriteriet "nær"/"i nærheten av".  

 

TF nevner at dere får inn søknader hvor søkere oppgir at de er folkeregistrert i Tana/Karasjok 

kommune, men at jordeiendommen som er grunnlaget for fiskeretten ligger i 

nabokommunen. Dersom jordeiendommen ligger mindre enn 2 km fra elvebredden, og 

vedkommende bor "nær" grunnen, er disse to kriteriene etter ordlyden oppfylt. 
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Drøfting: 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 
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Sak 11/2016: Retningslinjer for søknad av tilskudd til fiskeforeninger 

 

Saksfremstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning har ved møte 11.-12. desember 2015 satt av kr. 100 000 i 

tilskudd til fiskeforeninger. Formålet med ordningen er å stimulere til drift av fiskeforeninger 

i Karasjok og Tana kommune.  

Hvem kan søke: 

Fiskeforeninger og andre lag som har laksefiske i Tanavassdraget innen sitt arbeidsfelt.  

Søknadsfrist:  

31. mars 2016, søknaden sendes til Tanavassdragets fiskeforvaltning, Deanugeaidnu 1780 – 

9845 Tana, eller e-post: post@tanafisk.no  

Hva skal søknaden inneholde: 

Navn, personnummer/ organisasjonsnummer, kontonummer, adresse, telefonnummer, e-

postadresse, med foreningens drift, formål og budsjett. 

Øvrig informasjon: 

Søker har ansvar for at tilskuddet går til oppgitt formål iht. søknad og budsjett.  

Tilskuddet utbetales på anmodning.  

TF kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt, dersom midlene ikke går til omsøkt formål. Det 

er imidlertid mulig til å søke utsettelse på bruken av midlene med ett år.  

Drøfting:  

 

 

 

Vedtak: 
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Sak 12/2016: Høringsuttalelse, forvaltningsplan Tanamunningen naturreservat 

 

Saksfremstilling: 

Forvaltningsplanen for Tanamunningen naturreservat er nå ute på høring. Alle verneområder 

skal ha en egen forvaltningsplan, men dette ble obligatorisk etter at reservatet ble opprettet, 

og Tanamunningen har vært et av de eldre reservatene som frem til nå har stått uten 

verneplan. Reservatet ble opprettet i 1991, og vil altså nå i 2016 få sin forvaltningsplan 

vedtatt.  

 

Forvaltningsplanen skal verken gjøre forvaltningen av området strengere eller mer lempelig 

enn hva forskriften sier, men skal være et praktisk hjelpemiddel for å opprettholde og 

fremholde verneformålet. 

 

Prosessen med å gi reservatet en forvaltningsplan kom i gang ved et brev datert 5. februar 

2015. Fylkesmannen har arrangert tre åpne møter. TF har deltatt i prosessen ved deltakelse på 

åpne møter. Rådgiver deltok på folkemøte i Austertana våren 2015, og i ei referansegruppe 

som har hatt et møte; 30. juni. Det er gitt innspill muntlig og pr mail underveis. 

 

Forvaltningsplanen er nå ute på høring frem til 1. mars. I vedleggsmappa er både 

forvaltningsplanen som er ute til høring, høringsbrevet og administrasjonens forslag til 

høringsuttalelse. 

 

Direktørens innstilling legges frem ved møtet. 

 

Drøfting:  

 

 

 

Vedtak: 
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Sak 13/2016: Fiskekortpriser og fiskereguleringer 2016 

 

Fiskereguleringer 

TF har anledning til å innføre fiskereguleringer dersom hensynet til fiskebestandene eller 

fiskeutøvelsen tilsier det jf. Tanaforskriftens § 10. TF innførte følgende reguleringer etter 

diskusjoner og en høringsrunde våren 2015: 

- Laksefisket for tilreisende fiskere avsluttes 10.8 også i nedre norsk del. 

- Ny fredningssone i øvre del av Lákšjohka, og beholdt fredningssonen i nedre del 

- Fredningssone i šuorpmugorži, øvre Kárášjohka.   

- Øvre grense for garnfiske flyttet ned til Stuorragorži i Kárášjohka og til Iešjotbrua i 

Iešjohka.  

- Notfiskeforbud i øvre Kárášjohka og Iešjohka 

- Båtfiskeforbud i øvre del av Kárášjohka (fra Buksaluohžženguoika til Šuorpmugorži) 

 

Det er som kjent forventet at en ny overenskomst trer i kraft foran 2017-sesongen. 

Overenskomsten regulerer fisket i selve Tanaelva, mens TF har ansvar for innføring av 

fiskereguleringer i norske sideelver, noe som er nødvendig for å sikre at økt overlevelse i 

vandring opp Tanaelva ikke blir oppspist av større uttak i sideelvene.  

I 2016 kan TF teste ut ulike reguleringsmetoder i helnorske deler av vassdraget. Innføring av 

reguleringer krever før øvrig høringsprosess. TF har i 2014 og 2015 testet ut fredningssoner 

som reguleringsmetode i en liten skala. TF har også siden 2012 oppfordret til gjenutsetting av 

stor hunnlaks. 

 

Fiskekortpriser 

Kortprisene for tilreisende fiskere er regulert flere ganger gjennom TFs første periode: 

- Tanamunningen er økt fra 80,- til 200,- døgnet 

- I sideelver med storlaks og i nedre norsk del er prisen hevet fra 200,- til 400,- døgnet 

- I sideelver dominert av smålaks er prisen hevet fra 200,- til 300,- døgnet 

- For båtfiske i nedre norsk del og i norske sideelver er prisen hevet fra kr 320 til 600,- 

døgnet 

- Det ble innført et eget harrfiskekort i avmerkede soner rundt Tana bru til 100,- døgnet.  

 

Kortprisene er også regulert for lokale fiskere flere ganger gjennom den første perioden. I 

2015 kostet et sesongkort for hele Tanavassdraget 600,- for lokale fiskere. TF stykket for 

øvrig vassdraget opp i en rekke ulike fiskesoner også for lokale fiskere. Kort for hver sideelv 

kostet 200,- og for riksgrensestrekningen kostet 50,- (prisen er låst etter overenskomsten). 

Oppstykkingen i flere ulike kort ble gjort med begrunnelse i å få bedre oversikt over det 

lokale fisket i de ulike deler av vassdraget. Dessuten å tilby et billigere alternativ for fiskere 

som bare fisker i bestemte deler av vassdraget. TF signaliserte ved møtet i desember, at det 

var ønskelig å gjeninnføre et enklere system for lokale fiskere. 

 

TF-medlem Benn Larsen sendte ut forslag til TF- sak ved mail 19. januar (brevet er lagt i 

vedleggsmappa). Forslaget går i korthet ut på å forenkle kortordningen for lokale fiskere, og 

han presenterer to konkrete forslag: 
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 Laksebreveiere får tilgang til fiske i hele det lakseførende området i egen kommune 

på et kort. 

 Det opprettes en ny kortkategori for husstandsmedlemmer til laksebreveiere som 

også får anledning til å rapportere garnfangst. 

 

Administrasjonen ønsker å kommentere at prisen for riksgrensestrekningen ikke kan endres, 

og er på kun 50,- for et sesongkort, og videre at inntektene fra salg av lokale fiskekort er 

viktige bidrag til TF sin inntekt. Administrasjonen har foreslått et salgsopplegg som er i tråd 

med oppsettet i 2014, men med økte priser i forhold til i 2014 (se direktørens innstilling). 

Andre inndelinger er mulig, men forventet endringer i inntekter fra lokale fiskere må 

gjenspeiles i budsjettet.   

 

I 2015 kjøpte til sammen 1 422 lokale fiskere sesongkort for vassdraget, hvorav 230 personer 

hadde garnfiskerett, eller leid garnfiskerett. Knapt halvparten av fiskerne kjøpte kort for hele 

vassdraget (651 personer). Resterende fiskere kjøpte kort for et eller flere fiskeområde. 

Total inntekt fra kortsalget fra lokale kort var på 579 100,-, hvorav 33 600 ble betalt inn som 

gebyr for ikke å ha rapportert året før. Den gjennomsnittlige kostnad pr kort uten gebyr var på 

383,- når også kort for ungdom (64 kort) og ung voksen (64 kort) er medregnet. Med 

utgangspunkt i kun sesongkort til voksne, var gjennomsnittkostnaden pr fisker 409,- 

  
Tabell 3: Oversikt over inntekt fra fiskekortsalg til lokale fiskere i 2015  

 
Lokale stangfiskere Laksebreveiere 

  Betalt 2015 (kr) Personer  Betalt 2015 (kr) Personer  

Sesongkort stang og laksebrev 457 746 1 065 71 654 230 

Sesongkort ungdom  5 600 64  -  - 

Sesongkort ung voksen  10 500 64  -  - 

Avgift, ikke rapportert I 2014 33 600  -  -  - 

  507 446 1 193 71 654 230 

 

Det var til sammen x tilreisende fiskere som kjøpte døgnkort i på norsk side av 

Tanavassdraget i 2015 (totalt 3 033 fiskedøgn). Total inntekt var på tett under 1 mill. kr, 

hvorav 6 000,- utgjorde gebyr for ikke å ha rapportert fangst (se tab neste side) 
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Tabell 4: Oversikt over inntekt fra døgnkortsalget på norsk side av Tanavassdraget i 2015. 

Sone 
Døgnkort 
bare fra 
land 

Dk båt 
Dkort 
b&l 

Gkort EF 19-23 år 16-18 år Gebyr Totalsum 

Anárjohka       4 600                     40    4 640 

Boratbokca - Jalve      65 000  
     

         600  65 600 

Goššjohka       4 200  
      

4 200 

Iešjohka     50 400        2 400            52 800 

Kárášjohka nedenfor Skáidigeacci     18 000        1 200  
  

         400           100  
 

19 650 

Kárášjohka ovenfor Skáidigeacci   122 000        1 200  
  

      5 600           800           300  130 950 

Lákšjohka      36 600  
    

      1 050           300  37 950 

Leavvajohka          900                   100    1 000 

Máskejohka   191 600  
   

         400           100           600  192 400 

Tana bru til riksgrensen   208 800      32 400  
  

      3 000           300        2 100  246 600 

Tana munning – Langnes   
 

    74 800  
  

         550        2 100  77 450 

Tana munning til Tana bru     16 400        6 600               800             50    23 850 

Tanaelva: riksgrensen - Levajok 
Fjellstue 

    57 800  
 

    18 560           520        2 000           200  
 

79 080 

Tanaelva ovenfor Levajok Fjellstue       5 600  
 

      2 240           400           600             40  
 

8 880 

Válljohka     12 300  
      

12 300 

Harrkort (Luftjohka + soner Tanaelva)       1 200  
      

1 200 

Totalsum   795 400      43 800      95 600           920      12 800        3 330        6 000  958 550 

 

Direktørens innstilling: 

TF beholder fiskereguleringer innført foran 2014 og 2015 sesongen. 

 

Kortprisene for tilreisende fiskere beholdes som i 2015 med unntak.  

 Harrfiskekortet er ikke et tilbud fra og med 2016 sesongen, men 

Luftjok/Luovvtejohka opprettes som et eget kortområde for tilreisende fiskere for 

100,- døgnet. 

 

Kortordningen for lokale kort forenkles. Alle lokale fiskere har fortsatt anledning til å kjøpe 

sesongkort for hele vassdraget (600,-). Lokale fiskere kan for øvrig kjøpe kort en begrenset 

del av vassdraget; nedre norsk del (300,-), riksgrensestrekningen (50,-) og norske sideelver 

(300,-).  

 

Ungdomskortet endres til å gjelde fra fylte 16 år og frem til fylte 18 år, og sesongkortet for 

hele vassdraget settes til 50,-. 

 

Prisen for ung voksen gjelder fra fylte 18 år og frem til fylte 23 år. Prisen for hele vassdraget 

settes til 200,-, og prisen kun for riksgrensestrekningen er 50,-.  

 

 

Drøfting: 

 

 

 

 

Vedtak: 
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Sak 14/2016: Budsjett 2016, revidering 

 

Saksfremstilling: 

Ved TF møtet 11.-12. desember ble TFs rammebudsjett 2016 vedtatt. Ved møtet ble eventuell 

ekstramøte og seminar drøftet. Saksutvalg ble oppnevnt. Oppnevning av kompetanseutvalg til 

alle prosjekter som TF engasjerer seg i ble vedtatt. Budsjettjusteringene legges frem på 

bakgrunn av de opplysninger som ligger til grunn. 

 

Inntektene fra salg av fiskekort i grenseelvdelen, med overføring fra Finland beregnes til 

overføringskurs som i 2015.  Det kan medføre risiko, da kronekursen ikke har vært så lav i 

forhold til €uro i de fire foregående årene.  

Tabell 5: Årsbudsjett TF 2016 
  

Årsbudsjett TF 2016 2015 

      

Salg av fiskekort            1 543 500             1 785 000  

Overføring fra Finland             4 436 500             3 944 600  

Prosjekttilskudd                172 000                150 000  

Driftsinntekter            6 152 000             5 879 600  

      

Driftskostnader:     

Lønn innkl. pensjon og sosiale kostnader          (3 026 000)          (3 148 600) 

Avskrivning             (107 000)               (97 600) 

Andre driftskostnader          (3 029 000)          (2 367 100) 

Sum driftskostnader 
         (6 162 000)          (5 613 300) 

Budsjettert driftsresultat               (10 000)               266 300  

Netto finansposter                 21 000                  56 000  

 
    

Budsjettert resultat før disposisjon                 11 000                322 300  

 

Direktørens innstilling: 

Det beregnes økte inntekter på kr. 243 500,- av fiskekortsalg i forhold til budsjettet. 

Driftskostnader foreslås økt med kr. 253 500,- Det beregnes økte kostander for avvikling av 

ekstramøte i vinter, kjøp av feltutstyr og materiell, konsulenttjenester og kontorutstyr.  

Etter dette blir TFs budsjett 2016 kr. 6 162 000 i balanse. 

 

Drøfting: 

 

 

 

Vedtak: 
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Sak 15/2016: Vurdering av TFs administrasjonssted 

 

Saksfremstilling: 

TF har kontrakt i Polmak frem til 30. juni 2017, med mulighet for forlengelse.  Utleier har 

spurt om TF vil vurdere lengre leiekontrakt.  

 

TFs rombehov: 

- 3 kontorer 

- fellesareal med kjøkken 

- fellesareal med 2 stk. toaletter 

- lagerplass 

Inntil sommeren 2015 ble dette løst med leie av kontorlokaler og leie av lagerrom ved Tana 

bru, med utstyrslager i Holmfjell, fordelt på 76 m² på kontorlokaler, 20m² lager og ca. 100 m² 

utstyrslager. 

 

Fra 1. juli 2015 er kontorer og lager på 140 m² i Polmak og 100 m² utstyrslager i Holmfjell. 

 

Ved Tana bru legges det ut på salg bolig og «industribygg» som kan være verdt å vurdere.  

Etter tidligere forespørsel, er vi blitt kontaktet. Bygget er renovert nå og ny takst foreligger 

nå. 12. januar fikk TF uforpliktende visning av bygget. 

 

Foreløpig vurdering: 

I et langsiktig perspektiv er det fordel å eie bygget, fremfor å leie. Ved vurdering av konkrete 

bygg ved Tana bru, kan hele andre etasje med leiligheter leies ut. Det vil reise spørsmål om 

TF skal drive med eventuell utleievirksomhet. 

 

Ved eventuell eiendomskjøp, vil det medføre til årlige forpliktelser, med bl.a. 

vedlikeholdskostnader og betjening av lån. Det vil medføre til langsiktig lånebehov (12-15 

år) og kapital bindes. 

 

Oversikt over eventuelle lån – og driftskostnader medregnet leieinntekter utarbeides etter at 

TF møtet tar standpunkt til om TF vil fortsette med å leie lokaler til administrasjon med lager, 

eller går inn for å vurdere investering i eget bygg.  

 

Drøfting: 

 

 

 

 

Vedtak: 
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Sak 16/2017: Priser for fiskeravgift 2016 - 

 

Saksfremstilling: 

Fisketrygd eller fiskeravgift er en avgift som betales av alle over 18 år som skal fiske i Norge 

etter laks, sjøaure og sjørøye i vassdrag, eller fiske etter nevnte arter med faststående redskap 

i sjøen. Årsavgiften gjelder fra 01.01.til 31.12. Betalingsmottaker er miljødirektoratet, 

inntektene tilfaller Statens fiskefond.  

 

5578 
 

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet: 

 
72 Fiskeravgifter -1 684 000 p119/14-15 i360/14-15 

 
 

Fra og med 2016 skal det betales en avgift per redskap for fiske med faststående redskap i 

sjøen. Dette erstatter det tidligere ordningen med en avgift per fisker.  

Tabell 6: Priser for fiskeravgift 2016  

Årsavgift for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye:   

Årsavgift enkeltperson for fiske i vassdrag kr 247 

Årsavgift familie for fiske i vassdrag* kr 394 

Redskapsavgift for fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart før 1. juli kr 600 

Redskapsavgift for fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart etter 1. juli kr 350 

* Ektepar/samboere med eventuelle barn mellom 18 og 20 år eller enslige med barn i samme 

aldersgruppe 

Hvorvidt en avgift per redskap for fiske med faststående redskap har relevans for fiske i 

Tanavassdraget er uklart. Direktoratet har signalisert overfor Stortinget at dette også skal 

gjøres gjeldende for redskaper i ferskvatn fra og med 2017. 

Nærmere opplysninger og innstilling legges frem ved møtet. 

 

Drøfting: 

 

 

 

 

Vedtak: 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Avgift
https://no.wikipedia.org/wiki/Laks
https://no.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B8aure
https://no.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B8r%C3%B8ye
https://no.wikipedia.org/wiki/Direktoratet_for_naturforvaltning
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Statens_fiskefond&action=edit&redlink=1

