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Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 13. - 14. april 2016  

på Elva Hotel & camping Tana bru.  

 

 

Møtetid kl. 09.40 – 17.30, torsdag 14. april 09.15 – 16.50 

 

Møteleder: 

Edvard Nordsletta 

 

Møtende TF medlemmer: 

Rune Aslaksen, Benn Larsen, Halfdan Næss, John Nystad, Máret Guhttor, Kjell H. Sæther 

Reidar Varsi. Jill Anne Aslaksen møtte den14. april.  

Rune Aslaksen permisjon den 14. april kl. 09.15-10.15 

 

Halfdan Næss stedfortreder for Asbjørn Guttorm, Kjell H. Sæther for Jan Egil Høgden, Jill 

Anne Aslaksen for Steinar Pedersen. 

 

Forfall fra Steinar Pedersen, Asbjørn Guttorm og Jan Egil Høgden 

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Hans-Erik Varsi og rådgiver Narve Stubbraten Johansen 

 

Tolk: Nancy Porsanger Anti 

 

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 
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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 

Edvard Nordsletta åpnet møtet. Innkalling og sakslista godkjent. 8 medlemmer tilstede ved 

møte13. april. 

 

Sak 27/2016: Godkjenning av protokoll fra TF møte 16. mars 2016  

 

Protokollen fra TF møte 16. mars 2016 enstemmig godkjent. 

 

Sak 28/2016: Valg av 2 protokollunderskrivere 

 

Rune Aslaksen og Reidar Varsi valgt til å underskrive protokollen. 

 

Sak 29/2016: Konstituering midlertidig 

 

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: 

Edvard Nordsletta fungerer som leder inntil Steinar Pedersen er tilbake.  

 

John Nystad utnevnes som representant til kontakt-/forhandlingsutvalget i reforhandlinger om 

ny overenskomst om fisket i Tanavassdraget, frem til Pedersen er tilbake. Reidar Varsi er 

leder for TF representantene i kontaktutvalget/delegasjonen frem til Pedersen er tilbake. 

 

Sak 30/2016: Orienteringssaker 
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1. Forebyggende tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris 

 

Sak 31/2016: Godkjenning av fangstrapport 2015 

 

Direktørens innstilling: 

Rapporten er klar for publisering og lokalmedia orienteres om totalfangsten.  

 

Reidar Varsi foreslår at fangstrapport tas til orientering.  

Máret Guhttor foreslår at det i forordet tas med et avsnitt om at det hefter seg stor usikkerhet 

om tidligere fangsttall. Deler av fangstene de enkelte år er beregnet, det kan skape usikkerhet 

om validiteten til fangststatistikken. 

 

Vedtak: 

Fangstrapport 2015 tas til orientering. Guhttors forslag med tillegg til forordet enstemmig 

vedtatt. Rapporten legges ut på TFs hjemmeside. 

 

Sak 32/2016: Godkjenning av skjellprøverapport 2015 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tar skjellprøverapperten til etterretning.  

 

Reidar Varsi foreslår at det skal tas prøver av vinterstøinger.  

 

Vedtak: 

Skjellprøverapport 2015 tatt til orientering. Det bør tas skjellprøver av vinterstøinger, så langt 

det er mulig innenfor gjeldende fiskeforskrifter. 

 

 

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 

 

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. 

 

Reidar Varsi vil ha en drøfting av hvordan vi skal ha behandle slike saker. Saken bør utsettes. 
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Edvard Nordsletta mener at det bør settes vilkår om at fiskeretten ikke kan leies ut. 

 

Vedtak: 

Reidar Varsis forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 34/2016: Søknader om laksebrev 

 

Saksnr.: 2016/34_1        

 

Jørn Aslaksen - Tana, søknad om bytte av fiskesone 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning avslår søknaden til Jørn Aslaksen om å bytte fiskesone fra 

sone 36 til 32 i Tana kommune. Et enstemmig sonemøte går imot at Jørn Aslaksen får flytte 

til sone 32. 

 

Vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

Saksnr.: 2016/34_2        

 

Amund Peder Teigmo - Karasjok, søknad om stengselsplass 

 

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. 

 

Reidar Varsi foreslår at sonestyret blir med på befaringen. 

Maret Guhttor, saken behandles etter § 7, i utgangspunktet skal saker behandles i sonestyret. 

Hvis det ikke blir enighet i sonen, skal saken behandles av TF. 

 

Vedtak:  

Direktørens innstilling med Varsi`s og Guhttor`s forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Saksnr.: 2016/34_3        

 

Magne Svineng - Karasjok, søknad om laksebrev 

 

Direktørens innstilling: 
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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:  

Direktørens forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Saksnr.: 2016/34_4        

 

John Yngve Persen - Tana, søknad om laksebrev 

 

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:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Saksnr.: 2016/34_5        

 

Raine Salamonsen - Tana, søknad om bytte av fiskesone 

 

Viser til: 

- Søknad om bytte av sone den 4.april 2016 

 

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:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Saksnr.: 2016/34_6        

 

Krister Halonen - Tana, søknad om laksebrev 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning foretar befaring av eiendommen i Tana kommune. Såfremt 

tilstrekkelig areal er oppdyrket og søker oppfyller bostedsvilkåret, tildeles laksebrev til 
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Krister Halonen med grunnlag i Gnr.18 Bnr. 8 i sone 2 i Tana kommune. Fiskeretten gjelder 

etter de enhver tid gjeldende bestemmelser. 

 

Vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Saksnr.: 2016/34_7        

 

Jan Harald Kokko - Tana, søknad om laksebrev 

 

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. 

 

Rune Aslaksen og Benn Larsen mener at Kokko skal få fiskerett.  

Reidar Varsi mener at det ikke gis laksebrev, med grunnlag i en eiendom som allerede har 

laksebrev. Halfdan Næss og Edvard Nordsletta mener TF ikke har mulighet til å tildele 

fiskerett til Kokko her. 

 

Vedtak:  

Saken utsettes. 

 

 

Saksnr.: 2016/34_8        

 

Rolf Inge Bjørkås - Tana, søknad om korttidsleie av fiskerett til Thor Aage Pedersen - 

Tana 

 

Direktørens innstilling: 

Etter hjemmel i forskrift § 3 sjette ledd, registrerer Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 

utleie til Thor Aage Pedersen i fiskesone 26 i perioden 20. mai til og med 30. juni 2016. 

Fiskeretten gjelder innenfor de til enhver tid gjeldende bestemmelser. 

 

Vedtak:  

Utleiesaken av laksebrev fra Rolf Inge Bjørkås til Thor Aage Pedersen registres. 

 

Utleiesak: 

 

Saksnr.: 2016/34_9        

 

Johan Olsen - Tana, fullmakt til Ove Kristiansen til fiske i sone 8 i Tana 
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Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning registrerer fullmakt til fiske fra Johan Olsen til Ove 

Kristiansen i sone 8 i fiskesesongen 2016, etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser. 

 

Vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Saksnr.: 2016/34_10        

 

Teija Irene H. Anti - Karasjok, søknad om laksebrev 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Teija Irene H. Anti laksebrev med grunnlag i Gnr. 

24 Bnr. 22 i Karasjok kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende 

bestemmelser. 

 

Vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Saksnr.: 2016/34_11        

 

Merete Svendsen - Tana, søknad om laksebrev 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Merete Svendsen laksebrev i sone 7 med grunnlag i 

Gnr. 18 Bnr. 234 i Tana kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende 

bestemmelser. 

 

Vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 35/2016: Regnskap 2015  

 

Saksfremstilling: 

Årsresultat 2014 og årsresultat 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: 



 
 

Side 8 av 12 
 

Avsetning til 2015 regnskapet Sum  

Kjøp av en stk. 6,2 m elvebåt (bestilt)           40 000   

Kjøp av 25 hk påhengsmotor           25 000   

Kjøp av en stk. ATV til Karasjok         120 000   

   

Sum avsetninger 2015         185 000   

   

Inntektsføring av tidligere avsetning 2013  Sum   

Annen driftsrelatert inntekt            77 897   

Overføres til fondskonto          -77 897   

Sum                  -     

   

   

Årsresultat 2014-15  Sum  

Årsresultat 2014         411 274  

[Årsresultat 2015]         618 491  

Resultat 2014-15 før disposisjoner      1 029 765  

Avsetning driftsutstyr         185 000  

Samlet resultat 2014-15         844 765  

  

  

Fordeling etter § 11 tredje ledd:  Sum  

75 % til fiskeberettigede etter § 3         633 500  

25 % til fondskonto         211 265  

 

 

Vedtak: 

Det avsettes kr. 185 000 til investering av driftsutstyr. Ubrukt avsetning fra 2013 kr. 77 897 

inntektsføres. Kr. 77 897 settes i fondskonto enstemmig vedtatt. 

Saken behandles igjen etter at regnskapet er revidert. 

 

 

Sak 36/2016: Årsrapport 2015 Tanavassdraget fiskeforvaltning 

  

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning vedtar fremlagte årsrapport 2015.  

 

Reidar Varsi mener at årsrapporten er enkelt og godt beskrevet. 

Benn Larsen foreslår at saken tas opp til behandling når regnskapet er revidert. 

 

Vedtak: 

Årsrapporten tas til behandling ved neste TF møte. 
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Sak 37/2016: Behandling av søknader om driftstilskudd fra fiskeforeninger 

 

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 

 

Forslag fra Benn Larsen: 

Kr. 60 000 til LBT 

Kr. 20 000 til sonestyret i Karasjok 

Kr. 20 000 til Laksefiskeforeningen i Tanavassdraget 

 

Søknaden til Tanavassdragets fiskerettshavere avslås. 

 

Vedtak: 

Benn Larsens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Sak 38/2016: Behandling av høring fiskekortpriser og fiskeregulerende tiltak i 

 

Saksfremstilling: 

Ved møte 1.-2. februar vedtok Tanavassdragets fiskeforvaltning fiskeregulerende tiltak og 

endringer av kortpriser for 2016. Saken ble sendt på høring den 25. februar.  

 

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  

 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning fastsetter endringer på fiskeforskriftene i 2016.  

Kortordningen for lokale fiskere forenkles som foreslått. 

Fiskekortprisen for tilreisende fiskere økes som foreslått. 
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Forslag fra Máret Guhttor: TF utsetter forslaget om å frede Iešjohka for turistfiske fra 2016 

sesongen. Guhttors forslag fikk 3 stemmer. Forslaget fra Karasjok møtet opprettholdes. 

 

Vedtak: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning vedtar fiskeregulerende tiltak og endringer av kortpriser for 

2016 som foreslått.  

1) Det selges ikke fiskekort til tilreisende fiskere i Iešjohka i 2016 

2) Kortordningen for lokale fiskere forenkles 

3) Døgnkortprisen økes med kr. 50,- for alle korttyper 

Vedtatt med 8 mot 1 stemme. Kjell H. Sæther stemte imot. 

 

Sak 39/2016: Utkast til avtale om fisket i Tanavassdraget, fra 2017 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Sak 40/2016: Utkast til fiskeregler, fra 2017 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. Fungerende leder og administrasjon innkaller til møte ved behov. 

 

Sak 41/2016: Feltprosjekter 2016 

 

Administrasjonens gjennomgang: 

Tidligere 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 er postbevilgningen foreløpig på kr. 

422 000,- 
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John Nystad foreslår at prosjekt 6 utviklingen av turistfisket inntas i prosjektrammen for i år.  

Direktørens innstilling: 

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

prosjektramme for tradisjonell kunnskap og predatorer.  

 

Vedtak: 

Direktørens forslag med John Nystads forslag enstemmig vedtatt. 

 

Sak 42/2016: Foreløpig regnskap 1. kvartal 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

Sak 43/2016: Budsjettrevidering 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

Sak 44/2016: Overgang til nytt salgs- og fangstrapporteringssystem 

 

Direktørens innstilling: 

Gebyret for ikke rapportert fangst økes med kr. 100 til kr. 400,- for å få inn alle 

fangstrapportene. 

Fangst av laksestøing (vuorro) skal registreres på lik linje med nyoppgått laks, sjøørret, 

sjørøye, pukkellaks og oppdrettslaks.   

 

Vedtak: 

Gebyret for ikke rapporterte fiskekort beholdes på kr. 300,- 

 

 

2) Søknad om bruk av folkeregisteret ved salg av sesongfiskekort i Tanavassdraget 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning søker om forenklet tilgang fra folkeregisteret for å 

kontrollere personens bostedsadresse ved salg av fiskekort til fastboende personer i Karasjok 
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- og Tana kommuner og til personer som bor langs lakseførende sideelver til Tana i 

Kautokeino kommune. Søknaden sendes via systemleverandør for fiskekort salget. 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak 45/2016: Neste møte 

 

Neste møte er planlagt som dagsmøte 24. mai. 

 

Vedtak: 

Møtedato fastsettes av leder og administrasjon. 

 

 

Møtet hevet kl. 16.50 

 

 

                  ____________________________     ____________________________     

Rune Aslaksen                                   Reidar Varsi    

 

 

Hans-Erik Varsi 

referent 


