Saksliste TF møte 13. – 14. april 2016
Møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 13.- 14. april 2016 på Elva Hotel & camping
Tana bru. Møtestart 13. april kl. 09.30
Saksliste:
Sak 26/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 27/2016: Godkjenning av protokoll fra TF møte 16. mars 2016
Sak 28/2016: Valg av 2 protokollunderskrivere
Sak 29/2016: Konstituering midlertidig
Sak 30/2016: Orienteringssaker
Sak 31/2016: Godkjenning av fangstrapport 2015
Sak 32/2016: Godkjenning av skjellprøverapport 2015
Sak 33/2016: Laksebrevsaker etter befaring 2015
Sak 34/2016: Søknader om laksebrev
Sak 35/2016: Regnskap 2015
Sak 36/2016: Årsrapport 2015 Tanavassdraget
Sak 37/2016: Behandling av søknader om driftstilskudd fra fiskeforeninger
Sak 38/2016: Behandling av høring fiskekortpriser og fiskeregulerende tiltak i
Sak 39/2016: Utkast til avtale om fisket i Tanavassdraget, fra 2017
Sak 40/2016: Utkast til fiskeregler, fra 2017
Sak 41/2016: Feltprosjekter 2016
Sak 42/2016: Foreløpig regnskap 1. kvartal
Sak 43/2016: Budsjettrevidering
Sak 44/2016: Overgang til nytt salgs- og fangstrapporteringssystem
Sak 45/2016: Neste møte

Behandling:
Sak 26/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 27/2016: Godkjenning av protokoll fra TF møte 16. mars 2016
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Sak 28/2016: Valg av 2 protokollunderskrivere

Sak 29/2016: Konstituering midlertidig
Saksfremstilling:
Ved konstituerings møte 17.11 2015 ble Steinar Pedersen valgt til leder for perioden
november 2015 - november 2017. Pedersen er oppnevnt av Tana kommune. Edvard
Nordsletta valgt til nestleder for perioden november 2015 - november 2017.
Steinar Pedersen har ved e-post 28. mars bedt om pause fra ledervervet i TF i noen måneder
fremover.
Funksjonstiden i TF er fire år og følger kommunevalgperioden, jf. forskrift 2011-02-04 § 6
sjette ledd. Leder og nestleder velges av Tanavassdragets fiskeforvaltning. De
fiskeberettigede etter § 3 velger leder for perioden fra opprettelsen av forvaltningsorganet til
utløpet av første hele periode. Deretter skal leder og nestleder rulleres hvert annet år mellom
representanter for de fiskeberettigede og representanter oppnevnt av kommunene.
Møter som innkalles av TF, ledes av TFs leder eller dens stedfortreder. TF lederen skal sørge
for behandling av aktuelle saker som hører inn under TF. Det antas at Pedersens permisjon
blir midlertidig frem til sommeren.
Pedersen er medlem i kontaktutvalget for reforhandlinger av avtale mellom Norge og Finland
om laksefisket mv. i Tanavassdraget
Direktørens innstilling:
Nestleder Edvard Nordsletta konstitueres som leder frem til 30. juni 2016.
TF møtet oppnevner nytt medlem til kontaktutvalget, jf. Tana forskriftens § 13 første ledd.

Vedtak:

Sak 30/2016: Orienteringssaker
1. Forebyggende tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris
2. Fiskeoppsynet 2016
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Sak 31/2016: Godkjenning av fangstrapport 2015
Saksfremstilling:
TF fikk presentert den norske fangsten for 2015 under en orienteringssak ved februarmøtet
(TF-sak 4/2016), og den samlede norsk-finske fangsten ved marsmøtet (TF-sak 24/2016).
Fangstrapport for Tanavassdraget sendes til TF-medlemmene i løpet av uke 14, og rapporten
justeres etter kommentarer, slik at endelig versjon presenteres på TF-møtet. Vedlegg 1
ettersendes.
Direktørens innstilling:
Rapporten er klar for publisering og lokalmedia orienteres om totalfangsten.
Vedtak:
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Sak 32/2016: Godkjenning av skjellprøverapport 2015
Saksfremstilling:
Skjellprøverapporten etter prosjektet i 2015-sesongen har ligget klar siden november 2015,
men er enda ikke offentliggjort på hjemmesida til TF, jf. vedlegg 2. TF har tidligere ytret
ønske om at fangstrapporten skal fremlegges og godkjennes av TF. Administrasjonen legger
nå også skjellprøverapporten frem til godkjenning.
TF mottar tilskudd fra Miljødirektoratet som dekker en del av kostnadene ved
skjellprøveprosjektet, og direktoratet stiller som krav at det blir levert en rapport som
summerer opp og evaluerer jobben som er gjort. I 2015 har TF mottatt kr. 150 000,- i
tilskudd. Årets tilskudd gjelder som tilskudd for 2014-15.
I årets rapport er det ikke presentert noen resultater fra skjellprøveavlesning, eller
genetikkundersøkelser, men det er fokusert på når og hvor skjellprøvene er samlet inn, om det
er samlet inn tilstrekkelig med prøver og hvordan prosjektet kan bedres til neste sesong.
Både i 2014 og 2015 var det Tanavassdragets Rettighetshavere som gjennomførte prosjektet
på vegne av TF. I 2015 ble det samlet inn 1 403 skjellprøver, noe som er et av de laveste
antallene i perioden prosjektet har pågått. Det konkluderes med at det er en fordel å prøve å
rekruttere enkelte fiskere som tidligere var en del av prosjektet for å sikre at det blir samlet
nok prøver, særlig i begge endene av sesongen.
Det leses smolt - og sjøvinteralder av alle skjellprøvene som leveres inn, mens genetikken er
undersøkt kun for årene 2006-08 og 2011-12. Det er et mål at den genetiske analyseringen
senere skal skje på årlig basis.
Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning tar skjellprøverapperten til etterretning.
Vedtak:
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Sak 33/2016: Laksebrevsaker etter befaring 2015

Saksnr.: 2016/33_1
Aslak Varsi - Tana, behandling av laksebrev på gnr. 6, bnr. 25 og 27 i Tana kommune
Saksfremstilling:
Viser til FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i
Tanavassdraget, og tidligere forhåndsvarsel av12.12.2014, sak 2014/66_13.
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) foretar årlige befaringer etter fiskesesongen av
eiendommer med fiskerett etter § 3 i Tanavassdraget. Til befaringene brukes personell som
er aktive gårdbrukere eller har tilknytning til landbruket. Etter merknad ved befaringen
høsten 2014 ble det ble foretatt ny befaring i oktober 2014. Etter andre gangs befaring var
vurderingen at eiendommen ikke er tilstrekkelig bearbeidet til at høstet avling utgjør 2000 kg
høy. Eiendommen fremstår ikke som slått. Etter samråd med Aslak Varsi, fikk vi forståelse
for at tilstrekkelig stort areal skulle vendes og sås på nytt til 2015 sesongen. Etter befaring av
eiendommen høsten 2015 er ikke eiendommen slått eller ny sådd. Også i 2012 fikk Aslak
Varsi forhåndsvarsel om tilbakekallelse av laksebrev. Varsi`s tilsvar ble tatt til etterretning
den gang.
Ett av vilkårene for å inneha fiskerett er at eiendommen som hjemler retten høstes årlig, med
minst 2000 kg høy eller annet grovfor. Jf. §3 i Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket
i Tanavassdraget. Det er hjemmelshavers ansvar å påse at eiendommen er oppdyrket slik at
det er mulig å avle minst 2000 kg høy i året, eller en tilsvarende mengde grovfôr av annet
slag.
Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning sender forhåndsvarsel om behandlingen av laksebrev på
gnr. 6, bnr. 25 og 27 i Tana kommune. Laksebrevet med grunnlag i Gnr. 6 Bnr 25 og 27 i
Tana kommune inndras. Hjemmelshaver kan søke om laksebrev igjen når tilstrekkelig areal
er bearbeidet og nysådd.
Vedtak:
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Sak 34/2016: Søknader om laksebrev
Saksnr.: 2016/34_1
Jørn Aslaksen - Tana, søknad om bytte av fiskesone
Viser til:
- Søknad om bytte av sone 23. juni 2015
- Uttalelse fra sone 32 den 17.02.2016
Saksfremlegg:
Jørn Aslaksen har laksebrev på grunnlag i Gnr. 36 Bnr. 18 i Tana kommune. Aslaksen søker
om overflytting fra sone 36 til sone 32 i Tana kommune med begrunnelse av at sonen egner
seg dårlig til drivgarnsfiske. Våren 2015 overtok Aslaksen sammen med søsken deres fars
fiskehytte et par km fra Skiippagurra mot Polmak. Aslaksens far fisket tidligere i sonen.
Aslaksen skriver videre at det ikke er aktuelt for han å sette stengsel, eller gjøre krav på noen
spesielle garnplasser.
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har fremlagt saken for sone 32. Et enstemmig
sonemøte går imot at Jørn Aslaksen får flytte til sone 32, jf. vedlegg 3. Sonemøtet begrunner
det med at de er allerede 11 laksebreveiere i sonen, og at gården etter overdragelse allerede
har fiskeplass i sonen.
Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning avslår søknaden til Jørn Aslaksen om å bytte fiskesone fra
sone 36 til 32 i Tana kommune.
Vedtak:
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Saksnr.: 2016/34_2
Amund Peder Teigmo - Karasjok, søknad om stengselsplass
Viser til:
- Søknad om bytte av sone 24. juni 2015
- Uttalelse fra Karasjok fiskesone den 25.02.2016
Saksfremlegg:
Amund Peder Teigmo har laksebrev med grunnlag i Gnr. 22 Bnr. 13 i Karasjok kommune.
Teigmo søker om stengselsplass mellom Karralgargu og Holgaluhppu i Karasjok kommune,
jf. vedlegg 4. Teigmo skriver at stedet er tidligere benyttet av farfar og far, men har i flere år
brukt som stengselsplass av andre.
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har fremlagt saken for Karasjok fiskesone. Sonestyret
i Karasjok frarår å tildele stengselsplass mellom Karralgargu og Holgaluohppu. Sonestyret
begrunner det med at omsøkte plass er tidligere brukt som not- og stågarnsplass, og det vil
etter sonestyrets oppfatning være uheldig med tildeling av stengselsplass ved Karralgargu.
Tildeling av stengselsplass vil stenge for bruk av not og stågarn ved fiskeplassen.
Det er behov for å avklare vilkårene for å fiske med faststående bruk i nevnte område.
Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning foretar befaring av stengselsfiske plassen mellom
Karralgargu og Holgaluohppu før årets stengselsfiske begynner. Etter befaringen fremlegges
saken for TF møte for behandling.
Vedtak:
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Saksnr.: 2016/34_3
Magne Svineng - Karasjok, søknad om laksebrev
Viser til:
- Deres søknad av 13.08.2015
- FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i
Tanavassdraget
Saksfremlegg:
Magne Svineng søker om fiskerett med grunnlag i Gnr. 20 Bnr 7 i Karasjok kommune, jf.
vedlegg 5. Oppdyrket areal er ca. 39 daa som høstes årlig. Gården har tidligere hatt laksebrev.
Eiendommen er høstet, jf. befaring høsten 2015. Søker oppfyller vilkårene for å ha fiskerett i
Tanavassdraget, jr. forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget § 3.
Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Magne Svineng laksebrev med grunnlag i Gnr. 20
Bnr. 7 i Karasjok kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser.
Vedtak:
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Saksnr.: 2016/34_4
John Yngve Persen - Tana, søknad om laksebrev
Viser til:
- Deres søknad av 17.02.2016
- FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i
Tanavassdraget
Saksfremlegg:
John Yngve Persen søker om fiskerett med grunnlag i Gnr. 36 Bnr 77, 111 i Tana kommune,
jf. vedlegg 6. Gården har tidligere hatt laksebrev. Eiendommen er høstet, jf. opplysning.
Oppdyrket areal er oppgitt til ca. 10 daa, slåtta leies ut. Etter opplysningene, oppfyller søker
vilkårene for å ha fiskerett i Tanavassdraget, jr. forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket
i Tanavassdraget § 3.
Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning foretar befaring av eiendommen Gnr. 36 Bnr. 77, 111 i
Tana kommune. Såfremt tilstrekkelig areal er oppdyrket og søker oppfyller bostedsvilkåret,
tildeles laksebrev til John Yngve Persen med grunnlag i Gnr. 36 Bnr. 77 i Tana kommune.
Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser.
Vedtak:
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Saksnr.: 2016/34_5
Raine Salamonsen - Tana, søknad om bytte av fiskesone
Viser til:
- Søknad om bytte av sone den 4.april 2016
Saksfremlegg:
Raine Salamonsen har laksebrev med grunnlag i Gnr. 36 Bnr. 41/59 i Tana kommune jf.
vedlegg 7. Salamonsen søker om overflytting fra sone 22 til sone 18 eller sone 19 i Tana
kommune. Begrunnelsen for Salamonsens søknad er at det er mange som fisker i sone 22 og
at det er dårlig med garnplasser i sone 22. I sone 22 er det seks fiskeberettigede. Salamonsen
har tidligere søkt om flytting til sone 18.
Etter bestemmelse kan Tanavassdragets fiskeforvaltning dele elva inn i soner for grupper av
fiskeberettigede. Det forutsettes at de fiskeberettigede må fiske i en sone som ligger nær
eiendommen, jf. Kgl. res. rapporten av 4.02.2011 § 7 første ledd. Etter dette har TF innført
som retningsgivende for innvilgning at 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.
Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning ber om innspill fra sone 18 og sone 19 for mulig flytting av
fiskesone til Salamonsen. Søknaden behandles ved neste TF møte.
Vedtak:
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Saksnr.: 2016/34_6
Krister Halonen - Tana, søknad om laksebrev
Viser til:
- Deres søknad av 4. april.2016
- FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i
Tanavassdraget
Saksfremlegg:
Krister Halonen søker om fiskerett med grunnlag i Gnr. 18 Bnr 8 i Tana kommune, jf.
vedlegg 8. Gården har tidligere hatt laksebrev. Eiendommen høstes, jf. opplysning.
Oppdyrket areal er oppgitt til ca. 25 daa, slåtta leies ut. Etter prioritet søkes det om fiskeplass
i sone 2. Etter opplysningene, oppfyller søker vilkårene for å ha fiskerett i Tanavassdraget, jr.
forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget § 3.
Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning foretar befaring av eiendommen i Tana kommune. Såfremt
tilstrekkelig areal er oppdyrket og søker oppfyller bostedsvilkåret, tildeles laksebrev til
Krister Halonen med grunnlag i Gnr.18 Bnr. 8 i sone 2 i Tana kommune. Fiskeretten gjelder
etter de enhver tid gjeldende bestemmelser.
Vedtak:
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Saksnr.: 2016/34_7
Jan Harald Kokko - Tana, søknad om laksebrev
Viser til:
- Deres søknad av 31. mars 2016
- FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i
Tanavassdraget
Saksfremlegg:
Jan Harald Kokko søker om fiskerett med grunnlag i Gnr. 15 Bnr. 23 i Tana kommune, jf.
vedlegg 9. Gården har i dag laksebrev. Ved generasjonsskifte har Kokko overdratt
eiendommen Gnr. 15 Bnr. 23 og 66 i 2013.
Søker har inngått10 års leieavtale med hjemmelshaver Runar Helgesen Kokko av eiendom
Gnr. 15 Bnr 23. Leien utgjør 9,1 daa. Leietakers eiendom Gnr. 15 Bnr. 125 grenser til
eiendom Gnr. 15 Bnr. 23.
Gnr. 15 Bnr. 23 er grunnlag for eksisterende laksebrev i sone 16. Etter tidligere langvarig
praksis, gis det ikke laksebrev med grunnlag i en leid part av en eiendom som allerede er
grunnlag for laksebrev til vedkommende eier.
Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning avslår Jan Harald Kokkos søknad om laksebrev med
grunnlag av en leid part av en eiendom som allerede er grunnlag for laksebrev til utleier.
Vedtak:
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Utleiesaker:
Saksnr.: 2016/34_8
Rolf Inge Bjøkås - Tana, søknad om korttidsleie av fiskerett til Thor Aage Pedersen Tana
Viser til:
- Deres søknad å få leie ut fiskerett datert av 15. mars 2016
- FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i
Tanavassdraget
Saksfremlegg:
Rolf Inge Bjørkås søker om å få leie ut fiskeretten i sone 22 Tana til Thor Aage Pedersen, i
perioden 20. mai til 30. juni 2016, jf. vedlegg 10.
I henhold til For. 2011-02-04 nr. 119 forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i
Tanavassdraget § 3 sjette ledd kan retten til å fiske med garnredskaper leies bort inntil ett år
til personer bosatt i elvedalen når alle de fiskeberettigede i sonen er samtykker i dette.
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) kan samtykke til at retten til å fiske med garnredskaper
utøves av en annen enn et husstandsmedlem en begrenset periode dersom særlige grunner
foreligger jfr. For. 2011-02-04 nr. 119. § 3 tredje ledd.
Utleieforholdet er fremlagt annen fiskeberettiget i sonen. Joachim Henriksen har ikke
innsigelser til leieforholdet.
Karasjok fiskesone har ved sonemøte 15. februar 2016 behandlet leie av fiskerett. Sonestyret
foreslår at retten til å leie ut fiskeretten, begrenses til kun å gjelde bruken av stengsel, not og
stågarn. Karasjok fiskesone betrakter det som fiskebesparende tiltak, dersom det ikke gis
mulighet til å leie ut retten til å bruke drivgarn.
Thor Aage Pedersen er folkeregistret i Tana kommune.
Direktørens innstilling:
Etter hjemmel i forskrift § 3 sjette ledd, registrerer Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)
utleie til Thor Aage Pedersen i fiskesone 22 i perioden 20. mai til og med 30. juni 2016.
Fiskeretten gjelder innenfor de til enhver tid gjeldende bestemmelser.
Vedtak:
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Sak 35/2016: Regnskap 2015
Saksfremstilling:
TFs regnskap for 2015 legges frem ved møtet, jf. vedlegg 11.
Samlete inntekter for 2015 er før andre driftsrelaterte inntekter er kr. ____________
Samlet driftskostnder er kr. _______________
Inntekter fra salg av fiskekort benyttes av Tanavassdragets fiskeforvaltning i samsvar med
forskriftens formål, jf. § 2, herunder til overvåking av fiskebestandene, tilrettelegging av
fisket, oppsyn, fangstrapportering, informasjon og administrasjon.
Overføring fra Finland av fiskekortsalget i riksgrensestrekningen utgjør vesentlig del av
inntektene i 2015.
Resultat før årsoppgjørsdisposisjoner er kr. _____________ .
Resultat 2014 kr. 394 427 ble avsatt til et mulig byggeprosjekt.TF møte i februar 2016 har
lagt byggeprosjektet til side.
Deler av driftsmidlene for det enkelte år skal settes av til et avsetningsfond som sikkerhet for
fremtidig forvaltning og drift, i minst to år fremover. Fondet kan også benyttes til
ekstraordinære tiltak, og skal i slike tilfelle bygges opp til opprinnelig beløp så raskt så mulig.
Ubrukte driftsmidler det enkelte år skal fordeles med 75 % til de fiskeberettigete, jf. § 3, og
25 % til avsetningsfondet. Eventuell fordeling til de fiskeberettigete skal skje minst hvert
annet år, forskriftens § 11 tredje ledd.

Årsresultat 2014 og årsresulat før årsoppgjørsdisposisjoner 2015 legges sammen. Etter mulig
avsetning i 2015 fordeles ubrukte driftsmidler med 75 % til de fiskeberettigede, jf. § 3, og 25
% til avsetningsfondet.
Direktørens innstilling:
Innstillingen legges frem ved møtet.
Fond
Samlet fondskonto pr. 31.12.2015 er kr. _______________

Vedtak:
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Sak 36/2016: Årsrapport 2015 Tanavassdraget fiskeforvaltning

Årsrapport 2015
Årsrapport 2015 Tanavassdragets fiskeforvaltning

Lokal forvaltning av fisket i Tanavassdraget
Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget ble vedtatt 4.02.2011 av
Kongen i Statsråd. Forskriften følger opp finnmarksloven, der det er slått fast at
lokalbefolkningen langs Side 2 av 9 Tanavassdraget har særskilte rettigheter til fiske på
grunnlag av lov, historisk bruk og lokal sedvane.
Forskriften hjemler et lokalt forvaltningsorgan for Tanavassdraget, Tanavassdragets
fiskeforvaltning (TF). Forvaltningsoppgaver er bl.a. tilrettelegging av fisket,
fiskeoppsyn, fangstrapportering og salg av fiskekort, informasjon mm. Regler for fisket
etter laks i vassdraget følger imidlertid i all hovedsak av en norsk-finsk overenskomst,
og den norske og finske staten vil fortsatt ha ansvaret for å sikre en bærekraftig
utnyttelse av fiskeressursene.
Tanavassdragets fiskeforvaltning – Deanučázádaga guolástanhálddahus
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) består av ni medlemmer med personlig
stedfortredere. Fiskeberettigede velger fem medlemmer, mens kommunestyrene i Tana
og Karasjok oppnevner to medlemmer hver blant personer med rett til stangfiske.
2015 var et overgangsår. Første TF periode var over etter kommunevalgene høsten 2015,
og nye medlemmer og stedfortredere ble da valgt inn.
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Fisk og fisket
Endringer av fiskeregler
TF vedtok følgende innstramminger i fiske reguleringen foran 2015-sesongen:
 Fredning av en oppsamlingskulp i øvre del av Lákšjohka, samt at
fredningsstrekningen i nedre del ble opprettholdt.


Fredningssone rundt Šhorbmugorži i øvre del av Kárášjohka.



Båtfiskeforbud i øvre del av Kárášjohka fra Buksaluhččenguoika til Šhorbmugorži



Garnforbud i øvre del av Kárášjohka og Iešjohka.



Notfiskeforbud i Kárášjohka og Iešjohka.



Forkortet fiskesesong for tilreisende fiskere i nedre, norsk del av vassdraget
(sesongavslutning 10.8).

Endret grense sjø-elv
Forut for sesongen 2015 vedtok Tana kommune å flytte grense sjø-elv lenger ut i
Tanamunningen. Dette medførte at forvaltningsområdet til TF økte noe. Et område på
vestside av Tanamunningen som tidligere har vært et friområde for sjøørretfiske, er nå
regulert som en del av fiskekortsonen Langnes-Tanamunningen med fisketid 15.7-31.8.

Bilde: Merking av ny grense sjø-elv på Grønneset. Fiskeoppsynet satt opp ei siktelinje slik at fiskere i Tanamunningen kan
orientere seg om de er på ratt siden av grensa

Kortpriser
Prisene for fiskekort ble økt med kr 100,- til kr. 400,- døgnet i nedre norsk del og i sideelver med
storlaksbestander. Kortprisen i Tanamunningen ble økt til 200,- pr døgn fra 150,-. Det ble
vedtatt at unge voksne fra 19-23 år skulle få tilgang til billigere kort.
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Døgnkort bare fra land
400,- 400,- 200,Døgnkort båt og land
200,320,Døgnkort båt 2 stenger
600,- 600,Døgnkort Ektefelle/samboer
40,Ung voksen 19-23 år (land) 200,- 200,- 200,- 200,Ungdom 16-18 år (land)
50,- 50,- 50,- 40,-

200,- 200,- 200,- 80,- 300,- 300,- 300,- 400,320,- 320,- 320,600,40,- 40,- 40,- 40,200,- 200,- 200,- 80,- 200,- 200,- 200,- 200,40,- 40,- 40,- 40,- 50,- 50,- 50,- 50,-

Válljohka

Polmakelva

Máskejohka

Luovvtejohka

Leavvajohka

Láksjohka

Kárásjohka ovenfor Skáidigeacci

Kárášjohka nedenfor Skáidigeacci

Iešjohka

Goššjohka

Geaimmejohka

Baisjohka

Anárjohka ovenfor Matinköngäs

Anárjohka

Tanaelva ovenfor Levajok Fjellstue

Boratbokca - Jalve

Tana bru- Riksgrensen

Tanaelva fra riksgrensen til Levajok
Fjellstue

Tana munning til Tana bru

Tana munning - Langnes

Tabell 1: Samlet oversikt over fiskekortpriser pr. døgn for tilreisende fiskere i Tanavassdraget 2015.

400,- 400,- 300,- 300,- 100,- 400,- 300,- 300,600,- 600,200,- 200,- 200,- 200,- 100,- 200,- 200,- 200,50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-

Prisene for sesongfiskekort til lokale fiskere ble også økt. Sesong fiskeortet for hele
vassdraget ble økt til kr. 600,-. Med bakgrunn i et ønske om å få et bedre bilde på det lokale
fisketrykket ble vassdraget stykket opp i mange soner, slik at fiskere som kun fisker i mindre
deler av vassdraget kunne kjøpe kort til disse spesifikke strekningene.
Kortsalg
Av til sammen 330 personer med garnfiskerett på norsk side var det 230 personer som
kjøpte fiskekort, eller leide ut sin fiskerett i 2015. Blant den øvrige befolkningen i Tana og
Karasjok kommune, samt ved lakseførende sideelv i Kautokeino kommune, var det 1 192
fiskere som kjøpte sesongkort.
Det ble solgt til sammen 3 033 døgnkort til 993 tilreisende fiskere på norsk side av
Tanavassdraget i 2015. Antall solgte fiskedøgn ble redusert noe fra 2014 (3 065 fiskedøgn).
Det har vært en kraftig reduksjon i antall solgte døgn siden toppåret 2002 (9055 fiskedøgn). I
2015 ble 40 % av fiskedøgnene solgt til norske sideelver, mens 34 % ble solgt til den nedre
norske delen av Tanaelva, og 25 % ble solgt til riksgrensen.
Fangst
I vassdraget sett under ett, ble det fanget 79 tonn laks i 2015. det er en betydelig reduksjon
siden 2014 (100 tonn), men på samme nivå som 2011 og 2013. Fordelingen mellom Norge og
Finland var 55/45 i favør Finland, som den har vært de siste årene. På norsk side er den
beregnede totalfangsten på 8 919 laks på til sammen 35 958 kg, hvorav ca 1 tonn var
gjenutsatt laks. Det var en reduksjon i alle størrelsesklasser i forhold til 2014, men det var
størst utslag for smålaksen. For vassdraget sett under ett er det beregnet at 56 % av laksen
ble fanget på stang og 44 % ble fanget på ulike garnbruk.
For detaljer angående fangst og fiskekortsalg; se fangstrapporten for 2015.
Overvåking
På norsk side av Tanavassdraget er det Miljødirektoratet som har hovedansvaret for
overvåkingen av lakseoppgangen. Den norsk-finske forsknings- og overvåkingsgruppa gir
råd om hvordan en skal legge opp overvåkingen. Skjellprøveprosjektet har over mange år
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vært en grunnstein i overvåkingen, sammen med innsamling av fangstdata,
videoovervåking av lakseoppgang til enkelte sidevassdrag og drivtelling i andre sideelver.
På finsk side har en dessuten overvåket ungfisketettheten på faste lokaliteter siden 1970tallet, mens en også har utført ekspedisjoner i sideelver for å undersøke tettheten ved ujevne
mellomrom.
TF har en viktig rolle i overvåkingen av laksebestandene. TF har stått ansvarlig for
skjellprøveprosjektet på norsk side av vassdraget og er ansvarlig for innsamlingen av
fangstdata.
Videoovervåkningen i Utsjoki og Lákšjohka ble som vanlig gjennomført i regi av Finsk
naturressursinstitutt (LUKE). De sto også for videoovervåkingen av oppgangen til Váljohka.
Videoovervåkingen av de norske sideelvene ble finansiert av midler fra Miljødirektoratet.

Bilde: Videolokaliteten i Váljohka (foto: Panu Orell).

Prosjekter
Skjellprøveprosjektet
Skjellprøveprosjektet er et norsk-finsk samarbeid om å samle inn skjellprøver fra laks fanget
i Tanaelva. Prosjektet er en grunnstein i overvåkingen av laksebestandene i Tanavassdraget.
Skjellprøvene gir kunnskap om blant annet alderssammensetningen, og tidspunkt for
lakseoppgang i de ulike laksebestandene.
I 2015 ble skjellprosjektet administrert av fiskeforeningen Tanavassdragets fiskerettshavere.
Det var totalt 18 skjellprøvetagere som samlet inn skjellprøve etter forhåndsavtale. De fleste
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var laksebreveiere og fanget laks med tradisjonelle redskaper i hovedelva, mens noen av
skjellprøvetagerne var stangfiskere som fanget laks i sideelver, eller i hovedelva.
Andre prosjekter
For tredje året på rad gjennomførte TF drivtellinger i ulike norske sideelver. Målet med
tellingene i 2015 var både oppfølging av tidligere tellinger, og undersøkelser på
elvestrekninger som det var lite oppdatert kunnskap om. På finsk side har LUKE (tidligere
RKTL) fulgt opp de samme elvestrekningene siden 2003. Resultatene fra norsk side er
publisert i en rapport (TF-rapport 2015-05 Drivtelling i Tanavassdragets sideelver 2015).

Bilde: Observasjoner av laks i Baisjohka. På den undersøkte strekningen var det langt færre laks enn ved de tidligere
undersøkelsene i 2006 og 2014 (foto: Narve S. Johansen).

For andre år på rad arrangerte TF i samarbeid med SNO barnas laksedag for 5. klassene i
Tana og Karasjok kommune. Arrangementene holdes på Ajonjarg i Karasjok kommune og
ved Tana museum i Polmak i Tana kommune. Arrangementet i Tana gjennomføres også i
samarbeid med Tana videregående skole (landbruksskolen) og Tana museum.
Selprosjektet (SEALSAL 2013-15) skulle avrundes i løpet av 2015. I løpet av året ble det
jobbet med bearbeiding av resultatene. Sluttrapporten kommer i 2016.
TF bevilget midler til oversettelse av den finske sjøørretrapporten som summerer resultater
fra 40 år med innsamling av fangstdata og skjellprøver fra ørret i Tanavassdraget.
Miljødirektoratet bevilget midler til oppdatering av figurer frem til 2014. Rapporten ble gitt
ut i mars 2016.
Fiskeoppsynet
Tanavassdragets fiskeforvaltning har jf. § 12 i forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i
Tanavassdraget ansvaret for å organisere oppsyn med fisket. På riksgrensestrekningen skal
oppsynet skje i samråd med Fylkesmannen i Finnmark- som har ansvar for å ha kontakt
med finske myndigheter, og Statens naturoppsyn (SNO).
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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.
TF hadde i 2015 ansatt 12 oppsynsbetjenter; 6 betjenter i Karasjok og 6 i Tana. Oppsynet
ledes av administrasjonen i TF, mens en av betjentene i hver kommune har vært
kontaktperson for sitt team. Tonje Halvari, som var kontakt for Tanateamet, hadde ansvar
for oppsett av vaktplanene, og planla oppsynstjenesten i samråd med de to teamene og
administrasjonen. Sammol J. Nystad fungerte som teamleder for Karasjokteamet.
I løpet av sommeren ble i alt 14 saker anmeldt til politiet, hvorav 11 av disse var ble
opprettet i Karasjok kommune. Oppsynet har som linje at brudd på fiskeforskrifter og TFvedtatte fiskeregler rapporteres til politiet.

Bilde: t.v. Oppsynsbetjent Nils Mattis Eira på padlende oppsyn i Váljohka. T.h. Oppsynsbetjent Iver Boine ved nyoppsatt
postkasse for skjellprøvekonvolutter (foto: oppsynet).

Møter og representasjon
Møter i 2015
2015 var et overgangsår, første TF periode var over etter kommunevalgene høsten 2015.
Frem t.o.m. oktober ble det avholdt tre plenumsmøter, to åpne laksemøter og fellesmøte.
Etter fellesmøtet 31. oktober har TF avholdt to plenumsmøter. I alt 75 saker er behandlet
med vedtak i henhold til forskriftens krav. TF medlemmenes fremmøte har vært 98 %.

Reforhandlinger om fisket i Tanavassdraget mellom Norge og Finland
Norge og Finland igangsatte i 2010 arbeid med reforhandling av overenskomsten om fisket i
Tanavassdraget. Det første forhandlingsmøte mellom Norge og Finland om laksefisket i
Tanavassdraget ble avholdt i Polmak i juni mnd. 2012.
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Etter mer enn tre års forhandlinger, har ikke forhandlinger ført frem.. Forhandlingene har
vart i altfor lang tid.
Det ble tatt sikte på at ny avtale skulle være på plass i 2015, men da forhandlingene ikke
førte fram, justerte man tidsprognosen med ferdigstillelse i 2016. Denne tidsprognosen holdt
heller ikke, så nå har man utsatt dette til 2017.
Ved møte mellom statssekretærene den 27. august i Helsingfors ble det oppnådd enighet om
å redusere fiskedødeligheten med 1/3 – del. Reduksjon på 1/3 – del skaper betydelige
utfordringer, og vil merkes.
Åpne laksemøter
Det ble holdt åpne laksemøter i Karasjok og Tana 22. og 23. september henhold til
Tanaforskriften

§ 6, femte ledd. Møtene skal være rådgivende for TF, og er beregnet både

på fiskere med stang og garnfiskerett i vassdraget.
Under møtene ble det orientert om statusen i forhandlingene med Finland. Videre ble det
gitt en kort gjennomgang av TFs formål og oppgaver, lovhjemmel og krav,
funksjonsperiode, driftsrammer og driftsgrunnlag. For å ivareta daglig drift har TF hatt 5
årsverk i de to siste årene.
Det ble gitt en foreløpig oppsummert fra fiskesesongen 2015. Det ble først gått inn på siste
års utvikling i salg av døgnkort, med spesielt fokus på endringen fra 2014. Det ble også sett
på antall solgte sesongkort inneværende år. Det ble satt fokus på utviklingen i fiskeutøvelse.

Fellesmøte
Fellesmøtet er en videreføring av tidligere to lakseting hvert 4. år i Tana og Karasjok. Det
som er endringen er at møtet skal omfatte alle de fiskeberettigede etter § 3 i forskriften.
Møtet kan kun behandle de saker som er kunngjort.
Fellesmøtet ble holdt på samfunnshuset i Karasjok lørdag 31. oktober. Det møtte til sammen
90 fiskeberettigede, jf. Tanaloven § 4. Under møtet orienterte TF ved leder og administrasjon
for driften i første driftsperiode, og status for laksebestandene i vassdraget. Innkommende
saker ble drøftet. Advokat Herman Roksund fra Haavind AS orienterte om TF som
forvaltningsorgan. Avslutningsvis ble medlemmer til TF for perioden 2015-19 valgt.
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Bilde: TF-direktør orienterer om driften i første TF-periode (2011-15) under fellesmøtet på Karasjok samfunnshus
31.10.2015 (foto: Narve S. Johansen).

Generell orientering fra driften
Første periode fra 2011 – 15. TF er opprettet etter hjemmel i kongelig resolusjon 4. februar
2011:
• Kgl.res. FOR 2011-02-04 nr. 119 ga hjemmel for å etablere lokal forvaltning i
Tanavassdraget, (erstatter Kgl.res. av 1.04.1911)
•

Forskriften gir TFs rammer og grunnlag
–

FOR 2014-06-20-787: Forskrift om endring i forskrift om lokal
forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget

•

Lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven) av 2014-06-20-51:
–

Medførte til endringer i om laksefisk og innlandsfisk mv. Lov
1992 nr. 47 og i Finnmarksloven av 2005.

TF ble registrert 31.05.2011 i offentlig registre:
• TF er et selvstendig forvaltningsorgan
–

er et særorgan

•

Registrert i offentlig registre under annen juridisk person

•

Er underlagt regnskaps – og revisjonsplikt
–

•

har ikke innleveringsplikt til offentlige registre

Er ikke underlagt lov om offentlige anskaffelser

Videre ble det gitt en orientering om status ved overtakelsen i 2011, om
forvaltningsoppgavene og ressursbruk i forvaltningen i perioden 2011 -14.
Del to av oppsummeringen av TFs første driftsperiode omhandlet to temaer; organiseringen
av oppsynet og prosjekter TF har drevet eller deltatt i.
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Fangst og fangstrapport
To laksebreveiere som rapporterte innen fristen i 2015 har blitt trukket ut som vinner av
gavekort til en verdi av 2 500,- til Ingvald Fredrik Guttorm og Svein Arnfinn Pedersen.
Valg av nye medlemmer til TF
Det var 90 stemmeberettigede til stede ved valgets åpning. Valgkomiteen bestående av Jan
Gunnar Johansen (leder), Tormod Nilsen og Per Andreas Mathisen stod for
gjennomføringen av valget.
Tabell 2: Valgte medlemmer fra de fiskeberettigede etter § til TF 2015-19:
Navn
Personlig stedfortreder
Medlem
Benn Larsen, Tana
Raymond Dervola
Medlem
Edvard Nordsletta, Karasjok
Dan Vidar Rasmus
Medlem
Rune Aslaksen, Tana
Jorunn A. Sottinen
Medlem
Asbjørn Guttorm, Karasjok
Halfdan Næss
Medlem
Reidar A. Varsi, Tana
Oskar Trosten

Konstituering av nytt TF
Ved TF-møte 17. november 2017 ble det nye Tanavassdragets fiskeforvaltning konstituert. Steinar R. Pedersen
ble valgt til leder for perioden november 2015 - til november 2017. Edvard Nordsletta ble valgt til nestleder.
Leder og nestleder rulleres hvert annet år mellom representanter for de fiskeberettigede og representanter
oppnevnt av kommunene.
Tabell 3: Tanavassdragets fiskeforvaltning etter konstituering 17. november 2015.

Rolle

Navn

Personlig stedfortreder

Valgt av

TF-leder

Steinar R. Pedersen

Jill Anne Aslaksen

Tana kommune

Nestleder

Edvard Nordsletta

Dan Vidar Rasmus

Fiskeberettigede

Medlem

Benn Larsen

Raymond Dervola

Fiskeberettigede

Medlem

Rune Aslaksen

Jorunn A. Sottinen

Fiskeberettigede

Medlem

Asbjørn Guttorm

Halfdan Næss

Fiskeberettigede

Medlem

Reidar A. Varsi

Oskar Trosten

Fiskeberettigede

Medlem

John Nystad

Johan Anders Bær

Karasjok kommune

Medlem

Jan Egil Høgden

Kjell Harald Sæter

Karasjok kommune

Medlem

Máhret Guhttor

Hartvik Hansen

Tana kommune

Antall fiskeberettigede etter § 3
31.12.2015 har 331 personer fiskerett etter forskriftens § 3.
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Administrasjon
Direktøren er øverst administrative leder i TF, og ivaretar ansvaret i samsvar med
delegasjon fra TF til direktør. I fiskesesongen engasjeres i tillegg oppsynsbetjenter. For å
ivareta forvaltningsoppgaver inklusive oppsynstjenesten har TF i 2015 5 årsverk. Av dette
utgjør oppsynstjenesten 3 årsverk.


Hans-Erik Varsi, direktør



Narve S. Johansen, rådgiver



Kari Gaski, seniorkonsulent, engasjert til 1. juni 2015

Økonomi
Årets resultat etter salg av driftsmidler og finansposter er kr _________,Kr _________,- avsettes til …………...
Fond
Samlet fondskontoer pr. 31.12.2015 er kr. ____________,-

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til
stede.
Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning vedtar fremlagte årsrapport 2015.

Vedtak:
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Sak 37/2016: Behandling av søknader om driftstilskudd fra 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. Ved TF møte 1.-2. februar 2016, ble retningslinjene fastsatt.
Fiskeforeninger og andre lag som har laksefiske i Tanavassdraget innen sitt arbeidsfelt kan
søke om tilskudd.
Innen søknadsfristen 31. mars 2016, er det kommet inn fire søknader på drifts tilskudd.
Søknader:
Søkere

Adresse

Søknad

Laksebreveiere i Tanavassdraget SA (Vedl. 12)

v/Rune Aslaksen, 9845 Tana

100 000

50 000

Tanavassdragets fiskerettshavere (Vedl. 13)

v/Brynly Ballari, 9845 Tana

40 000

20 000

Sonestyret i Karasjok (Vedl. 14)
Laksefiskeforeningen for Tanavassdraget (Vedl.
15)

v/Hagbart Grønmo, 9730 K.jok

20 000

10 000

v/Hartvik Hansen, 9845 Tana

40 000

20 000

200 000

100 000

Sum

Forslag

Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler tilskuddsmidler til fiskeforeninger i Tana og
Karasjok i henhold til retningslinjene og søknadsgrunnlaget.
Kr. 50 000 til Laksebreveiere i Tanavassdraget SA v/Rune Aslaksen
Kr. 20.000 til Tanavassdragets fiskerettshavere v/Brynly Ballari
Kr. 10 000 til sonestyret i Karasjok v/Hagbart Grønmo
Kr. 20 000 til Laksefiskeforeningen for Tanavassdraget v/Hartvik Hansen
Vedtak:
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Sak 38/2016: Behandling av høring fiskekortpriser og fiskeregulerende tiltak i
Saksfremstilling:
TF sendte 25. februar ut høring om endring av fiskekortpriser og fiskeregulerende tiltak i
Tanavassdraget 2016. Høringsfristen ble satt til 30. mars.
TF ba om innspill på følgende tre punkter:
1. Fredningen av Iešjohka for turistfiske
2. Endringen av kortordningen og fiskekortpris for lokale fiskere
3. Økningen av fiskekortprisen for tilreisende fiskere
Tre innspill kom innen fristen; fra Karasjok fiskesone (KFS), Nattvann hytteforening (NH)
og Tana jeger- og fiskeforening (TJFF). Høringssvaret fra Dalabogi Guovlu (DG) kom inn
etter fristen (2.4) etter avtale.
Innspill
1. Fredningen av Iešjohka for turistfiske
KFS og NH uttaler seg positivt til fredningen.
KFS uttaler at «laksebestanden i elva er på et meget lavt nivå og tiltak for å bygge opp
laksebestanden må iverksettes. … fredningsperioden settes til 5 år».
NH uttaler at «Iešjohka og Kárášjohka må fredes for turistfiske. Lokale fiskere
(bostedsadresse Karasjok) og de som har hytte/eiendom i Karasjok kan fiske fritt etter
gjeldende regler».
DG uttaler at turistfiske også bør stenges også i nedre del av vassdraget hvis meningen er å
øke laksebestanden. De kommenterer videre; «Det er lite turister som fisker i Iešjohka og det
klages på at det er lite laks i elva, som automatisk begrenser fisket. Dessuten ved å stenge
turistene ute vil dette medføre at andre vassdrag blir belastet med flere turister, at vinningen
går opp i spinningen».
2. Endringen av kortordningen og fiskekortpris for lokale fiskere
TJFF og KFS stiller seg bak endringene i kortordningen for lokale fiskere. NH uttaler at de
«ikke ser at det er nødvendig å endre kortordningen og fiskekortpriser for lokale fiskere og de
som har hytte/eiendom i Karasjok». DG uttaler «I de nye fiskekortprisene har man ikke tatt
hensyn til de fastboende fiskere, fordi det ikke eget familiekort, mens for turistfiskere har
man gitt rabatt for ektefeller». DG foreslår følgende kortpriser: Enkel kort – 200,-, familie
300,-, hele vassdraget 400,- og ungdom 100,-.
3. Økningen av fiskekortprisen for tilreisende fiskere
THFF, NH og KFS uttaler seg i utgangspunktet positiv til kortprisene.

Side 26 av 34

TJFF støtter TFs forslag, men kommer med et tilleggsforslag om at utenbys hytteeiere langs
vassdraget får kjøpe sesongkort. De foreslår at 3 000,- kan være en grei pris for et slikt kort.
NH uttaler at; «Fiskekortpriser for tilreisende fiskere beholdes på dagen nivå med normal
prisstigning». KFS uttaler at; «forslag til fiskekortpriser for tilreisende fiskere tiltres, med
unntak av døgnkort for ektefelle/samboer, denne settes til kr 100».
DG foreslår et enklere og billigere døgnkort for hele vassdraget for tilreisende fiskere:
døgnkort: 300,- døgnkort m/båt 300,-, ektefelle/samboer 100,- og ungdom 100,-.
4. Øvrige innspill
TJFF foreslår en kvoteordning for laksefiske i vassdraget, både for stangfiskere og
laksebreveiere. Kvoten for lokale stangfiskere foreslås å være 2 laks i døgnet og 12 laks i
sesongen.
Både TJFF og NH kommer med uttalelser til fordel for å ta spesielt hensyn til personer med
hytteeiendom i Tana og Karasjok. TJFF fremmer forslag om at det opprettes et eget
sesongkort for hytteeiere. NH uttaler at fredningen av Iešjohka ikke bør gjelde for hytteeiere.
DG uttaler at de har også har medlemmer som ikke er fast bosatt i Karasjok kommune. De
foreslår: «Dalabogi guovlu kjøper sesongkort, som disponeres av foreningen og at
medlemmene kan låne kortet over kortere periode, kjøper f.eks 2 voksne- og 2 ungdomskort».

Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning fastsetter endringer på fiskeforskriftene i 2016. Endringene
medfører at det ikke åpnes for fiskekortsalg i Iešjohka for tilreisende fiskere, kortordningen
for lokale fisker forenkles og at fiskekortprisen for tilreisende fiskere økes som foreslått.

Vedtak:
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Sak 39/2016: Utkast til avtale om fisket i Tanavassdraget, fra 2017
Saksfremstilling:
Saken ettersendes.

Sak 40/2016: Utkast til fiskeregler, fra 2017
Saksfremstilling:
Saken ettersendes.
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Sak 41/2016: Feltprosjekter 2016
Saksfremstilling:
Ved TF møte 11.-12. desember vedtok TF prosjektrammen for 2016. Etter gjennomgang av
TF møtes vedtak, kan det se ut som det er behov for gjennomgang av prosjektbudsjettene, for
å sikre at alle prosjektkostnadene er medregnet.
Direktørens innstilling ved desembermøtet:
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.
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
1
2 a-c
3
4 a-b
5
6
7
8
9

Prosjekt
Skjellprøveprosjektet
Sjøørretprosjekt
Drivtelling
Ungfisktetthet & elvekartlegging
Kartlegging av andre arter
Rapport - utviklingen av turistfisket
Laksens dag
Diett steinkobba
Tradisjonell kunnskap predator
Uforutsette utgifter

Samlet
TFutgift
Tilskudd bevilgning Tilskudd fra
135 000
75 000
60 000 Miljødirektoratet
97 200
67 200
30 000 Kystverket
30 000
0
30 000
40 000
0
40 000
30 000
0
30 000
40 000
30 000
10 000 Kjell Moens minnefond
10 000
0
10 000
20 000
0
20 000
30 000
0
30 000
40 000
472 200 172 200
260 000
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Etter møtets drøfting prioriteres prosjektene:
1) Tradisjonell kunnskap og predatorer
2) Overvåking i Iešjohka med sonartelling
3) Skjellprøveinnsamling
4) Sjøørretprosjekt
5)
6) 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. TF møtets prioritering av prosjekter ble enstemmig vedtatt.
Oppdatert status (april)
Administrasjonene har i brev av 21.01.16 meddelt TFs klare ønske om å prioritere
oppgangsovervåking av Iešjohka. Administrasjonen har hatt dialog med både Fou-gruppa
som rådgir Miljødirektoratet, og med direktoratet direkte, både forut og i etterkant av at
brevet ble sendt. Statusen i dag er at det trolig kun gjennomføres full skala
oppgangsovervåking av Lákšjohka på norsk side. Finsk side har finansiert overvåking av
både Vetsijoki/Veahčajohka og Utsjoki/Ohčejohka. Luke har dermed ikke kapasitet til å
gjennomføre ytterligere overvåking på norsk side. Det planlegges imidlertid
befaring/uttesting av lokaliteter for overvåking i Iešjohka inneværende sommer. Status og
omfang av dette blir det orientert om på TF-møtet.
TF er tildelt midler for sjøørretprosjektet av direktoratet. Prosjektskissa er utviklet noe siden
det ble presentert for TF i desember. Prosjektet innebærer også en del egeninnsats fra TF jf.
vedtaket fra desember.
Kun en runde med prøvefiske i munningen er for øvrig gjennomført så langt, og det
planlegges ytterligere to runder før sesongstart.
Hovedpunkter prosjekt:





Sommeren 2016 er det planlagt en diettundersøkelse av ørret fanget oppe i vassdraget.
Sjøørreten tilbringer gjerne et helt år oppe i vassdraget før den gyter. På denne tiden
tar den til seg næring, og ifølge lokale kilder er det mye lakseparr og smolt i
ørretmagene.
Vår og sommer 2016 er det planlagt innhenting av lokal kunnskap om
sjøørretbestanden.
Høsten 2016 skal all tilgjengelig kunnskap om sjøørreten i Tanavassdraget
sammenfattes i en lettere tilgjengelig rapport på 20-30 sider. Her vil også resultatene
fra telemetriprosjektet (2011-13) bli tatt med. Avslutningsvis vil TF invitere forskere
som har jobbet med sjøørretprosjekt til å komme med forvaltningsråd basert på det
samlede kunnskapsgrunnlaget.
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Administrasjonen har søkt om prosjektmidler fra Miljødirektoratet for utredninger ved
drivtelling. Dette gjelder for det første oppfølging av midtveisvurdering i Lákšjohka og
dernest utreding om årlig telling i den lakseførende strekningen i Baisjohka er verd å følge
opp. Det er ikke tildelt midler til prosjektet enda (ikke behandlet), men vi har fått positive
signaler.
Administrasjonens gjennomgang:
A) Vedtaket til TF-sak 64/2015 overlot til administrasjonen å forvalte prosjektmidlene i
henhold til prioriteringslista i vedtaket.
B) TF valgte å prioritere prosjektet om tradisjonell kunnskap og predatorer på topp.
Administrasjonen har ikke satt opp mål for prosjektet enda, og mener det er naturlig at
den sakkyndige gruppa for lokal kunnskap er inne i planleggingen av prosjektet (se
punkt D).
C) TF gikk ikke inn for foreslåtte prosjekter 3, 4 a-b, 5, 6 og prosjekt 8, jf. møtets vedtak.
Ved å ikke kunne bidra til prosjekt 3 og 4a, går en bort fra prosjektene som levere
mest håndfast data til bruk i evalueringen av laksebestandene (ut over fangststatistikk
og skjellprøveprosjekt). Dette representerer også et brudd i oppbygning av
kompetanse innen denne type undersøkelse. Prosjekt 6 (rapport om turistfiske) er godt
i gang på finsk side, mens vi henger noe etter på norsk side. Det bør settes av mindre
beløp for å være sikker på at rapporten realiseres. Prosjekt 8 er ikke aktuelt å gå
videre med, og administrasjonen registrerer at TF ikke ønsker å prioritere
kartleggingen av andre arter (prosjekt 5).
D) Vedtak om 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, og 6 beregnes til kr. 130 000, eller 100 000
netto. Prosjekt 5 Kartlegging av andre arter og prosjekt 8 Diett steinkobbe
prioriteres ikke i 2016. Etter dette blir postbevilgningen ikke ble justert, er
posten foreløpig på kr. 422 000,Da prosjektene er sesongbasert og administrasjonen bør ha oversikt over planlagte prosjekter
i god tid før sesongstart, var saken opprinnelig satt opp på første møte på nyåret.
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Direktørens innstilling:
Prosjekt 6 rapport fra utviklingen i turistfisket foreslås inntatt i arbeidsplanen. Det utarbeides
prosjektramme for tradisjonell kunnskap og predatorer.
Vedtak

Sak 42/2016: Foreløpig regnskap 1. kvartal
Saksfremstilling:
Foreløpig regnskap pr. 31.03.2016 legges frem ved møtet.
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Sak 43/2016: Budsjettrevidering
Saksfremstilling:
Budsjett revideringen legges frem ved møtet.
Det er levert inn to fakturaer for frikjøp av TF medlemmer, for deltaking ved TF møter. Ved
lønnstrekk av arbeidsgiver, dekkes eventuelt differansen mellom trekt lønn –
møtegodtgjørelser.

Sak 44/2016: Overgang til nytt salgs- og fangstrapporteringssystem
Saksfremstilling:
TF har gjort avtale med Fortuna Software om drift av salgs- og fangstrapporteringssystem.
Det er jobbet med å gjøre systemet klart for sesongen, og det legges opp til at laksebreveiere
kan kjøpe kort over nett allerede fra 9. mai, mens det åpnes for salg over disk til lokale
fiskere (stangfiskere og laksebreveiere) og tilreisende fiskere fra onsdag 18. mai.
Vi legger opp til demonstrasjon av systemet på møtet.
For å sikre at fiskere rapporterer fangst, vurderes det å være nødvendig å videreføre
gebyrordningen for ikke rapporterte kort. Vi legger inn navneliste på fiskere som ikke
rapporterte fangsten i 2015, og de vil bli trukket 300,- i tillegg til kortpris.
Gebyrordningen er vurdert som den mest praktiske måten å sanksjonere fiskere som ikke
rapporterer fangst også med mulighetene Fortuna tilbyr. Fiskeren må bli orientert om
konsekvensen ved ikke å rapportere ved kjøp av kort. Gebyrsatsen må økes nå, hvis den skal
få konsekvenser i sesong 2017.
TF har tidligere tatt til ordet for at støing også bør registreres. Vi legger opp til denne
muligheten i Fortuna.
Direktørens innstilling:
Gebyret for ikke rapportert fangst økes med kr. 100 til 400,- for å få inn alle
fangstrapportene.
Fangst av laksestøing (vuorro) skal registreres på lik linje med nyoppgått laks, sjøørret,
sjørøye, pukkellaks og oppdrettslaks.
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Vedtak:

Sak 45/2016: Neste møte
Neste møte er planlagt som dagsmøte 24. mai.
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