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Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 1.-2. februar 2016 på Scandic hotel 

Karasjok.  

 

Møtetid 1. februar kl. 10.00 - 18.05       2. februar kl. 08.00 – 16.20 

 

Møteleder: 

Leder Steinar Pedersen 

 

Møtende TF medlemmer: 

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

Asbjørn Guttorm og Máret Guhttor.  

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Hans-Erik Varsi og rådgiver Narve Stubbraten Johansen 

 

Tolk: Johán NiillasWigelius 

 

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 - 

Sak 17/2016: Revidering av møteplan 
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Behandling: 

 

Sak 01/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Behandlingen av sak og 5 og sak 6 skifter plass, sakslista suppleres med sak 17 revidering av 

møteplan. Sakslista og innkalling med supplering ble godkjent. 

 

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

 

Protokoll av 11. og 12. desember 2015 enstemmig godkjent. 

 

Sak 03/2016: Valg av 2 protokoll underskrivere  

 

Benn Larsen og Jan Egil Høgden valgt til å underskrive protokollen. 

 

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. Fangstrapport for 2015   

4. Gytebestandsmål  

 

Sak 5/2016: Oppfølging av forhandlinger om nye fiskeregler, overenskomst mellom Norge og 

Finland, status og oppfølging  

 

Etter drøftinger ble det fremmet en omforent innstilling: 

TF - ledelsens overordnete mål er at laksebestandene skal bevares i hele elvedistriktet og at 

forvaltningen av vassdraget skal skje på en bærekraftig måte, ut fra et kunnskapsgrunnlag bygd på 

tradisjonell og vitenskapelig kunnskap. Dét vil sikre at også kommende generasjoner vil ha nytte 

og glede av vassdraget. Vi er derfor positivt innstilt til å redusere dødeligheten fra garnfisket, men 

finner at den foreslåtte nedskjæringen i dette fisket langt overstiger reduksjonen på 1/3 som de nye 

fiskereglene skal bygge på. Dette gjelder både i forhold til stengsel, drivgarn og stågarn. Det er 

derfor vanskelig å hevde at de nye reguleringer fortsatt gir gode muligheter for fiske med garn i 

vassdraget. 

 

De foreslåtte nedskjæringene for garnredskaper står heller ikke i forhold til de relative 

fangsttallene mellom garn og stangfiske. Disse forteller at garn tar 39 prosent av fangstene i 

hovedelva (derav 4 % på drivgarn), mens 61 % tas på stang. 

 

file:///F:/Møter/2012/Desember/Saksmappe.docx


Side 3 av 12 

 

Anárjohka, Kárášjohka og Iešjohka, særlig sistnevnte, har i flere år blitt definert som elver med 

lite gytefisk. Tallene viser også der at stangfisket i hovedløpet har utgjort og fortsatt utgjør den 

største trusselen.  Av laks som skal til disse elvene men som fanges i hovedelva, tar stangfisket 62 

prosent for Anárjohkas vedkommende og 50 prosent for de to øvrige elvenes. 

 

Det er ingen tvil om den aller største delen av dette stangfisket er turistfisket fra finsk side, hvor 

antallet solgte døgnkort var mer enn 30 000 også i 2015.  

 

Nå ser vi resultatet av at norske og finske myndigheter har latt det finske turistfisket øke helt 

ukontrollert, fra første halvdel av 1970-tallet frem til i dag. I denne perioden dreier det seg om 1 

million solgte turistfiskekortdøgn og en samlet fangst på minimum tusen tonn. 

 

Til nå er det de tradisjonelle garnfiskerne som blir hengt ut som de som driver overfiske, og som 

nå må tåle smertelige kutt i sitt fiske. Slik kan det ikke fortsette. 

 

TF vil derfor be om at de ansvarlige norske myndigheter tar kontakt med Finland, og ber om at de 

mulighetene som ligger i den foreliggende avtalen brukes til å begrense det finske turistfisket 

kraftig allerede fra kommende sesong.  

 

Særlig tilstanden i Iešjohka krever umiddelbare tiltak, før de ny fiskereglene evt. trer i kraft i 

2017. 

 

De fiskeberettigede må kunne utnytte hele sesongen. 

Et annet bekymringsfullt forhold som vi finner grunn til å påpeke, er at enkelte laksebreveiere kan 

bli uten mulighet til å fiske laks i perioden mellom 1. og 15. juni. Det gjelder soner hvor det 

vanskelig eller umulig å fiske med drivgarn. I forhold til den foreslåtte regelen om at det kun er 

tillatt å fiske med ett redskap samtidig, og verken stengsel eller stågarn tillates før 15. juni, vil 

fiskere i slike soner bli satt på land i denne perioden. Dette bør rettes opp. 

 

Dét henger sammen med at alle fiskeberettigede må kunne utnytte sin lovfestede fiskerett i hele 

sesongen – en sesong som i tillegg blir svært sterkt nedkortet i det foreliggende utkastet.  

 

Et annet forhold som også kan hindre utnyttelsen av fiskeretten er fastsettelse av terskelverdier for 

vannføring i drivgarnsesongen (som skal kuttes til 4 dager totalt). En terskelverdi på under 350 

kubikkmeter pr. sekund for stenging av drivgarnsfisket, kan resultere i at dette fisket reguleres bort 

i sin helhet. Det er en kjent sak at vannføringen i elva kan være under denne grensen i 

begynnelsen av juni måned. 

 

Finske hytteeiere må betale full døgnkortpris for stangfiske. 

Tanavassdragets fiskeforvaltning støtter prinsippet om maksimalt antall døgnkort for turistfiske på 

riksgrensestrekningen, og forutsetter at dette taket også innbefatter utenbygdsboende som har 
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hytter/hyttetomter langs vassdraget. Dette kan dreie seg om flere tusen døgnkort, og det bør 

nedfelles eksplisitt i avtalen at disse inngår i de 11 000 kortene som kan selges til turister på finsk 

side. Dvs. at ikke-fastboende hytteeiere skal betale samme pris for døgnkort som andre turister.  

 

Det er meget viktig at dette prinsippet blir slått fast nå, pga. av planene om en fortsatt storstilt 

utvidelse av antall hytteeiere i nabokommunen på finsk side av grensen. 

 

TF´s plass i avslutningsfasen i forhandlingene må styrkes. 

Når det gjelder forhandlingene viser vi til e-post av 9. november 2015 fra Klima- og 

miljøverndepartementet hvor det orienteres om at det ikke er behov for forhandlingsdelegasjoner i 

den videre prosessen i forhold til Finland, men at det i stedet opprettes en kontaktgruppe som skal 

følge sluttfasen av arbeidet med forhandlingene.   

 

Vi går ut fra at dette ikke betyr noen innskrenkning i vår lovbestemte rett til å delta i 

forhandlingene med Finland, og at TF gjennom sine representanter i kontaktgruppen har den 

samme innflytelse og status som i en ordinær forhandlingsdelegasjon. Jf. Tanalovens § 6 hvor 

TF´s innflytelse er nedfelt. 

 

I og med at TF er det rettighetsbaserte forvaltningsorgan for Tanavassdraget, finner vi det også 

riktig at vi får plass i ledergruppen i den norske delegasjonen, i forhold til avklaringen av 

gjenstående spørsmål i sluttforhandlingene med Finland. 

 

En slik posisjon burde TF for øvrig hatt i forbindelse med hele forhandlingsopplegget. I den 

anledning vises også til brev av 5. mars 2015 fra Tanavassdragets fiskeforvaltning til Klima- og 

miljøverndepartementet, hvor det rettes en anmodning om endring av forhandlingsopplegget og 

om deltakelse i ledergruppen.  

 

Ekspertgruppen må styrkes med tradisjonell kunnskap. 

Spørsmål som fortsatt står som uavklarte er blant annet ekspertgruppen og vårt krav om at den 

skal inneha erfaringsbasert tradisjonell kunnskap. Videre gjelder det midtveisevalueringer, 

forhåndsavtalte vilkår for avbrudd i fiskeseongen, og fangstrapportering som ikke skal bryte med 

den gamle kulturen på dette området, m.v.  

 

Tradisjonell kunnskap må reflekteres klart i avtalen med Finland. 

Ett viktig forhold som vi vil knytte noen merknader til, er kunnskapsgrunnlaget for de omfattende 

innskrenkningene som skal gjøres i fisket.  I de bio-vitenskapelige rapportene som har dannet 

kunnskapsgrunnlaget for forhandlingene, hevdes det at omtrent den eneste kjente negative 

trusselfaktoren i vassdraget er overbeskatning.  

 

Dette hevdes samtidig med at bruken av ulike typer garnredskaper både i sjø og elv er blitt meget 

sterkt regulert og innskrenket de siste 30-40 årene. Likeledes har antallet garnfiskere gått sterkt 
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tilbake, og i Tanavassdraget har de fiskeberettigede også på eget initiativ redusert sitt fiske svært 

sterkt. Fra 1984 til 2015 ble antallet faststående redskaper på norsk side av vassdraget i den beste 

fisketiden midt på sommeren, redusert med nesten 70 prosent. Samlet sett vil dette si at 

beskatningen fra garnredskaper over en relativt kort tidsperiode er blitt meget sterkt redusert, og vi 

finner det påfallende at søkelyset ikke rettes mot andre mulige forklaringer eller delforklaringer 

enn overbeskatning.  

 

Derfor er det nødvendig at det etableres en mer komplett kunnskapsbase for bestandsutviklingen i 

vassdraget, hvor tradisjonell kunnskap får sin rettmessige plass som grunnlag for 

forvaltningsmessige grep ved siden av vitenskapelig kunnskap. Et slikt grep er også nødvendig for 

å oppnå bedre legitimitet i forhold til forvaltningen av laks og andre fiskeslag i Tanavassdraget. 

TF vil komme tilbake med opplegget for et prosjekt for større involvering av tradisjonell 

kunnskap, hvor vi retter hovedsøkelyset på at den tidligere lokalbaserte forvaltningen av 

predatorer er blitt forbudt over noen tiår. 

 

Vi forutsetter at vi får en konstruktiv dialog om et slikt prosjekt, selv om overvåkingsgruppen for 

Tanavassdraget totalt avviser at predasjon kan ha noen innvirkning på laksebestanden, og advarer 

mot at det iverksettes nye prosesser for å inkludere tradisjonell kunnskap. (Jf. Status of the River 

Tana Salmon Populations – 2012). 

 

Avtalepartene bør også ta konkret høyde for en slik utvidelse av kunnskapsgrunnlaget. Vi vil 

derfor foreslå at det i konvensjonen tas inn et punkt hvor Norge og Finland i fellesskap forplikter 

seg til prosesser for å gjøre laksefiskernes erfaringsbaserte kunnskap til en likeverdig del av 

kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av Tanavassdraget.  

 

Fiske etter andre arter vår og høst. 

I en tidligere kontakt med departementet har vi ytret ønske om at det bør åpnes for fiske etter 

sjøørret og hvitfiskarter etter første september, slik det var frem til 1990. Vi ser dette som viktig i 

forhold til å redusere predasjon på lakseyngel og laksesmolt. Et slikt fiske bør det også åpnes for 

et om våren, slik det har vært vanlig tidligere. Vi håper det kan gjøres noe med det i denne 

forhandlingsrunden. Hvis ikke bør det tas inn et punkt om det i avtalen med Finland, hvor det 

legges opp til videre arbeid med dette i avtaleperioden. 

 

En ny redskapsavgift fra 2017? 

Vi vil også peke på et annet forhold som meget overraskende er dukket opp ganske nylig, nemlig 

at det fra og med 2017 skal innføres en redskapsavgift for garnredskaper brukt i ferskvatn. (Jf. 

Prop 1 S (2015-2016) for Klima- og miljødepartementet, omtale av kap. 5578 post 2 

Fiskeravgifter, side 121-122». 
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I sjøen skal denne avgiften gjelde allerede fra i år med kr. 600,- pr. redskap. Vil dette si at 

myndighetene samtidig med en meget sterk nedkutting av fiskemulighetene i tillegg innfører en 

betydelig avgift for en substansielt kortere sesong? 

 

Konstruktivt at konvensjonen og fiskereglene sendes på høring. 

Tanavassdragets fiskeforvaltning er glad for at forslaget til overenskomst og nye fiskeregler 

mellom Norge og Finland skal sendes på høring. Uansett er det en stor fordel at det oppnås størst 

mulig enighet mellom oss og fagmyndighetene, før høringsrunden tar til. 

 

Uttalelse: 

Tanavassdragets fiskeforvaltnings uttalelse er enstemmig. 

 

 

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

 

Saksbehandling: 

Ved TF møte 11.-12. desember 2015 drøftet TF feltprosjekter som forvaltningen skal involvere 

seg i år.  TF møtet vedtok bl.a. følgende; «I alle prosjektene hvor TF bidrar, skal man sikre 

ivaretakelse av tradisjonell kunnskap. På den bakgrunn fremmet leder en skisse til et større 

prosjekt for ivaretakelsen av tradisjonell kunnskap: 

 

Tradisjonell kunnskap om laks og laksefiske blant laksefiskere i Deatnu/Tanavassdraget.  

Prosjektet tar sikte på å fremskaffe og dokumentere tradisjonell kunnskap blant laksefiskere langs 

Tanavassdraget, om forhold som påvirker laksebestandene.  

 

Gjennomføring av et slikt prosjekt er helt nødvendig i forhold til forvaltningen av laks og andre 

fiskeslag i Tanavassdraget, hvor denne type kunnskap har vært ganske fraværende i de 

bestandsanslag som er gjort de siste årene. Det foreliggende kravet om en kraftig nedskalering av 

det tradisjonelle garnfisket bygger i det alt vesentlig på postulatet om at det har vært et 

“overfiske”.  Det til tross for at garnfiskeintensiteten i både sjø og elv har gått kraftig ned de siste 

om lag førti år. Alternativ kunnskap er derfor helt påkrevd. 

 

Et prosjekt med fokus på tradisjonell kunnskap vil også være en oppfyllelse av norsk lov, hvor 

man har bestemmelser om at tradisjonell kunnskap skal være med som en del av 

beslutningsgrunnlaget ved reguleringer av naturbruk. Det er heller ikke uvesentlig at lovverket 

også vektlegger den samiske dimensjonen i en slik forbindelse. 

 

Tradisjonskunnskap skal være en selvsagt del av grunnlag for administrative og politiske 

beslutningsprosesser som regulerer laksefisket i Tanavassdraget. Målsettingen er å etablere en 
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kunnskapsbase hvor erfaringsbasert tradisjonell kunnskap blir likeverdig med biologisk kunnskap 

som grunnlag for forvaltningsmessige grep. 

 

Vedtak:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) legger stor vekt på at befolkningens kunnskap og erfaring 

om laks og laksefiske blir en integrert del av grunnlaget for forvaltningen av laks og andre 

fiskearter i vassdraget.  Det foreslås et prosjekt om tradisjonell kunnskap blant laksefiskere i langs 

Tanavassdraget, om forhold som påvirker laksebestandene.  

 

Hittil er ikke den tradisjonelle kunnskapens potensial for å forklare svingninger i laksemengden, 

blitt vektlagt. Det finnes lite forskningslitteratur om fiskernes tradisjonelle, erfaringsbaserte 

kunnskap om hvilke forhold som påvirker bestanden(e). Hittil, i de bestandsvurderingene som er 

gjort, og de forvaltningsrådene som er gitt, er denne delen av kunnskapsgrunnlaget ikke tatt med i 

vurderingene. Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 07/2016: Prosjekter 2016 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til TF møte i april. 

 

 

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

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning inngår forhandlinger med Fortuna Software Lakselv for leie av 

elveadministrasjonssystemet til kortsalg og fangstrapportering 2016. Hvis ikke forhandlinger med 

Fortuna Software Lakselv fører frem, innledes forhandlinger med Jakt og Fiske Molde. 

 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 09/2016: Elveoppsyn 2016 

 

Direktørens orientering tas til etterretning 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning delegerer driften av oppsynet til direktøren, herunder også 

ansettelse/engasjering av personell til oppsynstjenesten. 
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Forslag fremsatt ved møtet: 

Reidar Varsi foreslår at direktøren undersøker muligheten til faste ansettelser av personell som har 

flere sesongers erfaring. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling med Reidar Varsis forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 10/2016: Behandling av laksebrevsaker, videre opplegg 

 

Direktørens orientering tas til etterretning. 

 

Forslag fremsatt ved møtet: 

Reidar Varsi foreslår at laksebrevsakene behandles ved TF møter. 

Edvard Nordsletta foreslår at ved utleie av fiskerett unntas retten til å bruke drivgarn. 

Jan Egil Høgden foreslår at utleie av fiskerett kan bare skje for hele sesongen. 

Máret Guhttor foreslår at befaring av eiendommer som har laksebrev foretas hvert fjerde år, jfr. 

Tanaforskriftene § 7 andre ledd om gjennomgang av soneinndeling og utvisningene. Befaring av 

enkelt eiendommer kan foretas ved tvilstilfeller eller ved behov. 

 

Vedtak: 

Reidar Varsis forslag til videre behandling av laksebrevsaker enstemmig vedtatt. Forslagene til 

Nordsletta, Høgden og Guhttor sendes til organisasjonsutvalget. 

 

 

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

 

Direktørens innstilling: 

Retningslinjer for søknad av tilskudd til fiskeforeninger fremlegges ved møtet. 

 

Forslag fremsatt ved møtet: 

Steinar Pedersen foreslår at fiskeforeninger som organiserer fiskerettshavere som har laksefiske i 

Tanavassdraget kan søke om tilskudd. Pedersen foreslår å bevilge Laksebreveierne i 

Tanavassdraget SA kr. 20 000 i forskudd. Søknadene behandles ved april møtet. 

 

Etter Pedersens forslag fratrer TF medlem Rune Aslaksen møtet før TF fatter vedtak. Aslaksen er 

styreleder i Laksebreveierne i Tanavassdraget SA. 

 

Vedtak: 
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Retningslinjene med Steinar Pedersens forslag godkjent som fremlagt. Tilskuddet kunngjøres på 

TFs hjemmeside. Pedersens forslag om forskudd til LBT vedtatt enstemmig, med 8 stemmer. 

 

 

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. 

 

Vedtak: 

Direktøren fikk i oppdrag å oppdatere høringsuttalelsen i tråd med innspill fra TF medlemmer, slik 

at høringsuttalelsen sendes innen 1. mars. Uttalelsen sendes sammen med protokollen og 

godkjennelsen i etterkant av møtet.  

 

 

Sak 13/2016: Fiskekortpriser og fiskereguleringer 2016 

 

Saksfremstilling: 

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: 

• Laksebreveiere får tilgang til fiske i hele det lakseførende området i egen kommune på et 

kort. 
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• Det opprettes en ny kortkategori for husstandsmedlemmer til laksebreveiere som også får 

anledning til å rapportere garnfangst. 

 

Prisene for fiskekort i riksgrensestrekningen kan ikke 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.   

 

Direktørens innstilling: 

TF beholder fiskereguleringer innført foran 2014 og 2015 sesongen. 

 

Kortprisene for tilreisende fiskere beholdes som i 2015 med flg. 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 for lokale 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 lokal 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,-.  

 

Forslag fremsatt ved møtet: 

Rune Aslaksen foreslår at det ikke selges fiskekort i Iešjohka til tilreisende fiskere i 2016. 

Edvard Nordsletta foreslår å stoppe fisket for tilreisende fiskere 1. august i Iešjohka.  

Rune Aslaksen med flere fremmet følgende forslag: kr. 600 pr. døgn for fiske fra båt for 

tilreisende fiskere, kr. 400 for fiske fra strand, ungdomskort 16-18 år kr. 100 pr. døgn, 

ungdomskort 19-23 år videreføres ikke. 

Lokale fiskere: Munning til riksgrensen med sideelver kr. 400,- Norsk del øvre med sideelver kr. 

400,-. Ungdomskort kr. 200 

 

Reidar Varsi foreslår å øke døgnkortprisene med 50 kr,- på samtlige kort. 

 

Rune Aslaksen med flere fremmet nytt forslag: Administrasjonens forslag økes med kr 50,- for 

sesongkort for to korttyper; sesongkort nedre med sideelver (Tana kommune) kr. 350,- 

Sesongkort øvre med sideelver (Karasjok kommune) kr. 350,- Sesongkort hele vassdraget 

videreføres som i 2015 ( kr.600,-). 



Side 11 av 12 

 

 

Vedtak: 

1) Rune Aslaksens forslag om å stenge Iešjohka for tilreisendes fiske vedtatt med 7 mot to 

stemmer.  

2) Direktørens forslag til priser for sesongkort og døgnkort med supplering ved møtet vedtatt 

enstemmig. Priser for 2016: 

Sesongkort nedre med sideelver (Tana kommune) kr. 350,- 

Sesongkort øvre med sideelver (Karasjok kommune) kr. 350,-  

Sesongkort hele vassdraget videreføres som i 2015, kr. 600,- 

Sesongkort ungdom 16-18 år kr. 100,- pr. hovedområde. Kr. 200,- for hele vassdraget. 

 

Pris døgnkort: 

Døgnkort for fiske fra strand kr. 450,- for fiske i nedre norsk del, Masjok, Kárášjohka og 

Iešjohka. 

Døgnkort for fiske fra strand kr. 350,- for fiske i andre sideelver på norsk side i 

Tanavassdraget, Buolbmátjohka, Lákšjohka, Leavvajohka, Baišjohka, Válljohka, 

Geaimmejohka og Goššjohka 

Døgnkort for fiske fra båt kr. 650,- for fiske for fiske i nedre norsk del, Kárášjohka og 

Iešjohka. 

Døgnkort for fiske etter sjøørret i Tanamunningen kr. 250,-  

Døgnkort for fiske etter harr i Luftjohka kr. 100,- 

Døgnkort ungdom 16-18 år kr. 100,- pr. hovedområde.  

 

 

Sak 14/2016: Budsjett 2016, revidering  

 

Vedtak: 

Saken utsettes til TF møte i april. 

 

Sak 15/2016: Vurdering av TFs administrasjonssted 

 

Forslag fremsatt ved møtet: 

Rune Aslaksen foreslår at TF blir i lokalene i Polmak inntil videre. Ved et eventuelt kjøp av bygg 

ved Tana bru, må bygget renoveres ytterligere, og det vil det påføre oss årlige drifts- og 

vedlikeholdskostnader. 

 

Vedtak: 
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Rune Aslaksens forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 16/2017: Priser for fiskeravgift 2016 - 

 

Leders innstilling: 

TF anser at forslaget om å innføre en redskapsavgift fra 2017 mangler hjemmel i Tanaloven og i 

forskriften om lokal forvaltning, og bør trekkes tilbake umiddelbart. 

Saken sendes til Energi- og miljøkomiteen med kopi til Sametinget. 

Vedtak: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning ber om at planene om en ny redskapsavgift legges til side, og ber 

om en bekreftelse på det fra sentrale myndigheter. Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 17/2016: Revidering av møteplan 

 

Forslag fremsatt ved møtet: 

Asbjørn Guttorm foreslår å legge møtene til helgene fra nå av og frem til sommeren. 

 

Vedtak: 

Asbjørn Guttorms forslag tiltres, neste TF møte blir avholdt 16. – 17. april. Enstemmig vedtatt.  

 

 

Møtet hevet kl. 16.20 

 

 

________________________________        ______________________________ 

Benn Larsen                                                Jan Egil Høgden 

 

 

Referent: Hans-Erik Varsi 

 


