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Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 25. oktober 2016 på Beassi 

Karasjok.  

 

Møtetid kl. 09.30 – 18.20 

 

Møteleder: 

Steinar Pedersen 

 

Møtende TF medlemmer: 

Benn Larsen, Máret Guhttor, Reidar Varsi, Rune Aslaksen, Kjell H. Sæther,  

Edvard Nordsletta, John Nystad, Halfdan Næss frem til 10.20, Asbjørn Guttorm fra kl. 10.20 

 

Forfall fra Jan Egil Høgden, Kjell H. Sæther møtte for Høgden. 

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Hans-Erik Varsi og rådgiver Narve S. Johansen 

 

 

Sak 80/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 81/2016: Godkjenning av protokoll fra TF møte 10. august 2016  

Sak 82/2016: Valg av 2 protokollunderskrivere 

Sak 83/2016: Foreløpig regnskap pr. 30.09.2016 

Sak 84/2016: Budsjettrevidering 

Sak 85/2016: Status i arbeidet om ny overenskomst mellom Norge og Finland om fisket i 

Tanavassdraget og i forslag til fiskeregler på grenseelvstrekningen 

Sak 86/2016: Foreløpig prioritering av prosjekter 2017  

Sak 87/2016: Orienteringssaker 

1) Befaringer av eiendommer med fiskerett etter § 4 

2) Fiskekortsalget 2016 

3) Foreløpig oppsummering av oppsynssesongen 2016 

4) Anmodning om refusjon av oppsynsutgifter for 2011-15 

5) Møte 26.09.2016 med næringskomiteen i Sametinget 

6) Andre prosjekter 

7) Åpne laksemøter 18.-19. oktober 

 

Sak 88/2016: Neste TF møte 
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Behandling: 

 

Sak 80/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 

 

Sak 81/2016: Godkjenning av protokoll fra TF møte 10. august 2016  

 

Etter Steinar Pedersens merknad til sak 74 og 75, ble protokoll for TF møte 10. august 2016 

enstemmig godkjent.  

 

Sak 82/2016: Valg av 2 protokollunderskrivere 

 

Benn Larsen og Kjell H. Sæther valgt til å underskrive protokollen. 

 

Sak 83/2016: Foreløpig regnskap pr. 30.09.2016 

 

Saksfremstilling: 

Vedlagt fremlegges foreløpig resultatrapport pr. 30. september 2016. TFs driftsinntekter kommer 

av fiskekortsalg, salg av tjenester og prosjekttilskudd. 

TFs driftsutgifter består av lønns – og prosjektutgifter til administrasjon og oppsynstjenesten, 

møteutgifter, administrasjons - og andre driftsutgifter for administrasjon - og feltutgifter oppsyn 

og feltprosjekter. 

 

Vedtak: 

Direktørens orientering om foreløpig regnskapsstatus pr. 30. september tas til etterretning. 

 

Sak 84/2016: Budsjettrevidering 

 

Akkumulert forbruk drift pr. 30. september med lønns - og driftsutgifter m/avskrivinger utgjør kr. 

4 649 000,- 

Salg fiskekort og salg tjeneste utgjør - kr. 1 957 000,- 

Foreløpige driftsutgifter pr. 30. september er finansiert med - kr. 3 695 000 fra PL konto. 

Volumet på salg av fiskekort på finsk side i grenseelvstrekningen i år, er uklart pr. i dag. Det 

skaper noe usikkerhet i rammebudsjettet. 
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Prosjekter 

TF er innvilget tilskudd til diettinnsamling av sjøørret i Tanavassdraget og innsamling av lokal 

kunnskap om sjøørret, rapport om flergangsgytende laks i Tanavassdraget, skjellprosjekt 2016, 

prosjekt ungfiskkartlegging i Iešjohka og gytefisktelling i Baišjohka.  

Rapport om flergangsgytende laks har leveringsfrist i mai 2017. Samlet utgjør prosjekttilskuddene 

kr. 565 000,- Prosjekter eller del av prosjekter som ikke utføres i år, overføres til 2017. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning justerer postutgifter med økning kr. 123 500,- Justeringen foretas 

med økning i enkelte postutgifter, med reduksjon av andre postutgifter.  

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak 85/2016: Status i arbeidet om ny overenskomst mellom Norge og Finland om fisket i 

Tanavassdraget og i forslag til fiskeregler på grenseelvstrekningen  

 

Drøfting: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning gikk gjennom status i arbeidet med ny tanaavtale, etter at den er 

oversendt Stortinget i Norge, og Riksdagen i Finland til behandling.  

 

Ledelsen står fast på at TF ikke kan delta i forberedelsene til å gjennomføre den foreslåtte avtalen, 

slik vi er bedt om fra KLD´s side. Det henger sammen med at vi er uenige i store deler av det som 

i siste instans ble fremforhandla på embetsnivå mellom Norge og Finland, uten vår viten og 

medvirkning. Det vil derfor virke rart om vi deltar i forberedelsene til å gjennomføre den, før 

Stortinget har sagt sitt endelig ord. 

 

I vårt videre arbeid har vi behov for å vite og eventuelt benytte dokumenter fra 

forhandlingsprosessen. Blant annet gjelder det protokollene fra forhandlingsmøtene. Direktøren 

retter en henvendelse til KLD om en snarlig nedgradering av disse dokumentene. 

 

Spørsmålet om ytterligere juridisk bistand ble drøfta. Leder ble bedt om å vurdere dette nærmere. 
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Man var enige om at fokus på arbeidet fremover må være opplysningsvirksomhet i forhold til 

Stortinget, med tanke på den proposisjonen som ble bebuda av KLD på konsultasjonsmøte med 

Sametinget i slutten av august 2016.  

 

Sak 86/2016: Feltprosjekter 2016, med foreløpig prioritering av prosjekter 2017  

 

Narve orienterte om feltprosjekter som er utført i år. Bakgrunnen er prioriteringene gjort av TF 

møtet i desember 2015. 

1. Vurdering av sonarlokalitet for oppgangstelling av laks til Iešjohka 

2. Skjellprøveprosjektet 

3. Sjøørretprosjektet 

Kystverket finansierer prøvefiske i Tanamunningen på vinterhalvåret. 

Direktoratet finansierer innsamling av lokal kunnskap, diettundersøkelser på sjø ørret i 

vassdraget og utgivelse av samlerapport om sjøørreten i Tanavassdraget. 

4. Laksedagene i Tana og Karasjok (undervisning for 5. klasse) 

5. Minkprosjektet (kartlegging og uttak i Lákšjohka) 

6. Ungfiskkartlegging ved el-fiske (finansiert av Miljødirektoratet) 

a. Váljohka med sideelver 

b. Iešjohka (Soššjávre-Jergul) 

7. Kulverter som vandringshindre. Kartlegging av kommunale veier på oppdrag fra Karasjok 

kommune.  

8. Gytefisktelling (drivrivtelling) Baišjohka (finansiert av Miljødirektoratet). 

 

Både prosjektrapportene, med forslag til prosjekter 2017 settes opp til behandling ved desember 

møtet. 

 

Aktuelle prosjekter til 2017, forslag: 

Følg opp teamet hvordan lokal kunnskap kan implementeres i den årlige vurderingen av 

gytebestanden > samarbeid med fou gruppa + andre forskningsmiljøer. 

TF bør initiere til fagseminar om bruk av tradisjonell kunnskap kan brukes i lakseforvaltningen. 

Skisse bør utarbeides til desember møtet. Overvåkingsgruppa bør inviteres til seminaret. 

 

Skjellprosjektet > finansiert av Miljødirektoratet + TF. Videreføres. 

 

Overvåking med sonar; Krav fra TF; fokus på Iešjohka. Sannsynlig med mer en sonarovervåking i 

2017. Aktuelt med bidrag fra TF, videre; 

- Vurdere og innhente eventuelle tilbud på leie av sonar, og drift av sonar  

- Bruke lokale krefter i opprigging av sonar, og om mulig leie folk, eller bruke 

oppsynsressurser til røkting gjennom sesongen 
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- To oppsynsbetjenter kan f.eks være ansatt både som røkter og oppsyn 50/50. En 

forutsetning er at midlene kommer fra statlig hold. 

 

Sjøørret prosjektet 

TF ønsker som de tidligere har gitt uttrykk for, å utvide fiskesesongen i munningen på vår og 

høstsida + utvide mulighetene til garnfiske oppe i vassdraget utover høsten. 

 

Minkprosjektet bør følges opp med kartlegging og uttak i Lákšjohka og Iešjohka.  

 

Rapport om flergangsgytere skrives i samråd med det finske Naturressursintituttet (Luke). 

 

Ungfiskeregistrering Iešjohka; oppfølging av årets registrering. Finansiering fra direktoratet.  

 

Teste ut oppgangsovervåking ved hjelp av time-laps kamera i sideelver med klart vann (Baišjohka 

og Levajok). 

 

Gytefisktelling i Baišjohka; oppfølging av årets registrering. Finansiering fra Miljødirektoratet.  

 

Til desembermøtet: 

 Skaffe til veie full oversikt over kartlegging av kulverter; hvilke er utbedret, og hvilke 

utgjør hindring=utbedringspotensiale. 

 Inviter direktoratet angående tildeling av midler  

 Sette opp forslag til seminar på nyåret med tema lokal kunnskap og forskerkunnskap. 

 Følg opp sonarovervåking 

 

 

Sak 87/2016: Orienteringssaker 

1) Befaringer av eiendommer med fiskerett etter § 4 

2) Fiskekortsalget 2016 

3) Foreløpig oppsummering av oppsynssesongen 2016 

4) Anmodning om refusjon av oppsynsutgifter for 2011-15 

 

Orienteringssaker 5-6-7 ble utsatt. 

 

Driftsmateriell for fiskeoppsynet. Utrangerte motorer bør skiftes ut. Administrasjonen fremlegger 

behovet ved desember møtet. 

 

Sak 88/2016: Neste TF møte 
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Desember møtet var planlagt til 9.-10. desember. Det foreslåes at møtet flyttes til 2.-3. desember 

2016. 

 

Vedtak: 

TF møtet 2.-3. desember avholdes på Lakselv hotel. 

 

Møtet hevet kl. 18.20 

 

______________________________           ______________________________ 

Benn Larsen                                          Kjell H. Sæther 

 

 

Hans-Erik Varsi referent 


