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Møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 2.-3. desember 2016 på Lakselv hotel, 

møtestart 2. desember kl. 10.30 

 

Saksliste: 

Sak 90/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 91/2016: Godkjenning av protokoll fra TF møte 25. oktober 2016  

Sak 92/2016: Valg av 2 protokollunderskrivere 

Sak 93/2016: Foreløpig regnskap pr. 31.10.2016 

Sak 94/2016: Tilbud på regnskapsføring 

Sak 95/2016: Tilbud på 2 stk. utenbordsmotorer 

Sak 96/2016: Møteplan 2017 

Sak 97/2016: Godtgjørelser for TF medlemmer 

Sak 98/2016: Budsjettramme 2017 

Sak 99/2016: Avtale om fiskekortsalg 2017, videreføring 

Sak 100/2016: Forslag til intensjonsavtale fra Jakt & Turisme AS, om å lage en helhetlig 

løsning for desinfisering (register og stasjoner), samt kontroll verktøy for oppsyn og 

forvaltningen 

Sak 101/2016: Feltprosjekter 2017 

Sak 102/2016: Laksebreveiere i Tanavassdraget SA, krav om tilbakebetaling av penger i 

forbindelse med oppstart av Tanavassdragets fiskeforvaltning 

Sak 103/2016: TF`s standpunkt til innspill fra sentralt hold om ny avtale om fisket i 

Tanavassdraget og forslag til nye fiskeforskrifter 

Sak 104/2016: Finnmarkseiendommen, høring – Laksehytte ved Tanavassdraget 

Sak 105/2016: Forhåndsvarsel – behandling av laksebrev på Gnr. 21, Bnr.187, 83 i Karasjok 

kommune 

Sak 106/2016: Forhåndsvarsel – behandling av laksebrev på Gnr. 21, Bnr. 54 i Karasjok 

kommune 

Sak 107/2016: Forhåndsvarsel – behandling av laksebrev på Gnr. 20, Bnr. 11 i Karasjok 

kommune 

Sak 108/2016: Søknad om tilskudd for utgivelse av Ottar hefte nr. 3 2017,  Norsk institutt for 

naturforskning  

Sak 109/2016: Orienteringssaker 

1) Ny søknad om interregprosjekt. Kort oppdatering 
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2) Status for kulverter som vandringshinder  

3) Ny vurdering av bestandsstatus fra FOU-gruppa 

4) Finnmarkseiendommen, møte angående smittebegrensende tiltak 8. november i Vadsø 

5) Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune, møte om risiko for spredning av 

lakseparasitten Gyrodactylus salaris på Nordkalotten 23. november i Karasjok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Saksliste: 

Sak 90/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

 

 

Sak 91/2016: Godkjenning av protokoll fra TF møte 25. oktober 2016  

 

 

 

 

Sak 92/2016: Valg av 2 protokollunderskrivere 
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Sak 93/2016: Foreløpig regnskap pr. 31.10.2016 

 

Foreløpig regnskap ettersendes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 94/2016: Tilbud på regnskapsføring 

 

Saksfremstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning har innhentet tilbud på komplett regnskap, årsoppgjør og 

lønnskjøring. 

Totalregnskap AS har etter forespørsel levert tilbud den 16.11.2016 på kr. 71 500 eks. mva. 

(Vedlegg 1).  Firmaet er etablert i Karasjok, og har avdeling i Tana. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning aksepterer tilbud fra Totalregnskap AS for levering av 

regnskapstjenester fra 1.01.2017, iht. tilbud. 

 

Vedtak: 
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Sak 95/2016: Tilbud på 2 stk. utenbordsmotorer 

 

Saksfremstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning har innhentet tilbud på kjøp av to stk. påhengsmotorer 

Tana bilglass AS har levert tilbud den 17.11.2016 på to stk. Suzuki påhengsmotorer 30ATS  

62kg, med el tilt og elstart. riggarbeid, gass- og girvaiere for kr. 86 400,- (vedlegg2). 

Tana Motorsenter AS (vedlegg 3) 

Direktørens innstilling: 

Innstillingen legges frem ved møtet. 

 

Vedtak: 
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Sak 96/2016: Møteplan 2017 

Direktørens innstilling: 

 

Møte Uke/dato Type 

TF 3.-4. februar  2 dagers møte 

TF 4.-5. april 2 dagers møte 

TF 9. mai Dagsmøte 

TF 21. september Dagsmøte 

Laksemøte 3. oktober Strategiplan 

Laksemøte 4. oktober Strategiplan 

TF 24. oktober Dagsmøte 

TF 8.-9. desember 2 dagers møte  

 

Det foreslås at TF holder i alt seks møter i plenum, hvorav tre av møtene planlegges til to-

dagers møter, og tre av møtene planlegges som dagsmøter. I tillegg er det planlagt åpne 

laksemøter, hvor utkast til strategiplan fremlegges. 

 

Kurser/seminarer: 

Det foreslås at TF holder kurs om «TF som forvaltningsorgan» i forbindelse med TF`s første 

møte i 2017.  Det foreslås at TF inviterer to foredragsholdere, en fra offentlige myndigheter 

(KLD) om opprettelsen av TF som forvaltningsorgan, og om rollene, statens rolle og TFs 

rolle i lakseforvaltningen av Tanavassdraget. 

Videre bestiller TF et juridisk foredrag som belyser TFs oppgaver, ansvarslinjer med 

forskjellene til andre forvaltninger i Finnmark. Følgende temaer foreslås belyst, og 

opplistingen er ikke uttømmende: 

- Om etableringen, TF er opprettet som et lokalt fiskeforvaltningsorgan 

- Lakseforvaltningen i Norge 

o Statens oppgaver og ansvar 

o TFs oppgaver, og rolle i lakseforvaltningen i Tanavassdraget 

o Grensegangen mellom statens ansvar og TF`s ansvar i forvaltningen av 

Tanavassdraget 

  

- Generelt om forskriften og TFs organisasjonsform.  
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o TF er registrert i offentlig registre under annen juridisk person.  

 Hvorfor – og har dette noen praktisk betydning 

- TF som et særopprettet organ  

o hva innebærer dette? 

- Er TF et offentlig organ? 

- Oppgaver 

- Vedtak etter § 9, § 10, § 11, § 12, § 13 og § 14 krever kvalifisert flertall (2/3). Det 

samme gjelder budsjettvedtak. 

- Fellesmøtet, jf. §8 

- Laksemøter 

- Økonomi - og finansiering 

o budsjett - og regnskapsansvar 

- Nærmere om reglene for valg av medlemmer til TF 

- Medlemmenes oppgaver og ansvar 

- Forvaltningslovens regler som er gitt anvendelse 

- Henvisningen til offentlighetsloven 

- Forholdet til Finnmarkseiendommen (FeFo) 

- Nærmere om FeFo’s forvaltning 

- Evt. andre lokale forvaltninger 

 

Kurset planlegges som ½- dags kurs. 

Etter valg av neste TF, dvs. høsten 2019, bør kurset «TF som forvaltningsorgan» avholdes i 

løpet av første ½- år, dvs. i løpet av vinteren 2020 

 

Kurs 2: 

TF har ved møte bedt om planlegging av kurs/seminar om hvordan bruke «lokal tradisjonell 

kunnskap i laksefisket» til forvaltningen av laksebestandene i Tanavassdraget, og hvordan 

tradisjonell kunnskap i laksefisket kan bidra til vitenskapelig kunnskap av laksebestandene i 

Tanavassdraget.  

Det er behov for å fremskaffe grunnlag for hvordan tradisjonell kunnskap komplementerer 

forvaltningen av laksefisket i Tanavassdraget, i samsvar med forvaltningens formål.  

Bestemmelsen fastslår som overordnet mål at laksebestandene skal bevares, og at 

forvaltningen av elva må skje på en bærekraftig måte, slik at kommende generasjoner skal ha 

nytte og glede av vassdraget og dets fiskeressurser. 

- Kort innledning 

- Definisjon på tradisjonskunnskap i laksefisket relatert til Tanavassdraget 

 

Kurset planlegges som dags kurs, i forbindelse med TF`s andre møte i 2017. 



Side 7 av 30 
 
 

Utarbeidelse av strategiplan 

TF setter i gang prosessen med utarbeidelse av strategiplan for Tanavassdraget. Strategiplan 

vil være på overordnet nivå. Inndelingen kan være etter emner og er ikke uttømmende: 

- Innledning 

- Visjon? 

- TFs hovedmål 

- Strategi 

o Strategisk prinsipp 

o Forvaltning av laks, sjøørret og sjørøye 

o Forvaltning av andre fiskearter 

o Overvåkning 

o Oppsyn 

o Forebygging mot fiskesykdomer 

o Forsøpling 

- Informasjon 

- Økonomi 

 

Strategiplanen fremlegges på åpne laksemøter i Karasjok og Tana høsten 2017, og vedtas på 

TF møtet i desember neste år. 

Etter at strategiplanen er utarbeidet, settes arbeidet med delplaner, som bl.a. 

gjenoppbyggingsplaner av utsatte laksebestander i gang. 
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Sak 97/2016: Godtgjørelser til TF medlemmer, jf. 11 i TFs reglement  

Saksfremstilling: 

Ved TF møte i desember 2015, vedtok TF honorarer – og godtgjørelsessatser for 2016. 

I år har TF bl.a. kjøpt fri to TF medlemmer og samtidig utbetalt møtegodtgjørelser. Eventuelt 

dekking av mellomlegg mellom arbeidsinntekt pr. dag og møtegodtgjørelser pr. dag kan til en 

viss grad forsvares. Da hvert medlem har personlig stedfortreder, er det vanskelig å 

videreføre dekningen av fravær for arbeidsdag til arbeidsgiver, og samtidig utbetale full 

møtegodtgjørelse til møtende medlem. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning viderefører satsene for honorarer og godtgjørelsene 2016. 

Ved deltagelse på TF møter, dekker TF eventuell mellomlegg mellom arbeidsinntekt pr. dag 

og møtegodtgjørelser pr. dag, direkte til TF medlem. Deltagelse ved åpne laksemøter og 

deltagelse ved møter hos fiskeforeninger eller fiskesoner, er inkludert i honorarsatsene til 

leder, nestleder og TF medlemmer.  

 

TF godtgjørelser 2017 

 

Leder honorar          118 750  

Nestleder honorar            36 250  

Andre medlemmer, honorar            15 000  

Møtegodtgjørelse heldag              2 400  

Møtegodtgjørelse halvdag                  950  

 

Tlf. godtgjørelse kr. 200 pr. mnd. til leder, kr. 100 pr. mnd. til nestleder. 

 

Vedtak: 
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Sak 98/2016: Budsjettramme 2017 

 

Saksfremstilling: 

Forslag til rammebudsjett for 2017 (vedlegg 4) fremlegges på grunnlag av TFs drift de seks 

foregående år, og med det forbehold om at gjeldende fiskeforskrifter videreføres. Ved forslag 

til ny overenskomst om fisket i Tanavassdraget, med forslag til nye fiskeforskrifter har TF 

bedt om forslaget settes til side, og at forhandlingene begynner på nytt. Hvis dette tas til 

følge, betyr det at gjeldende fiskeforskrifter og kortpriser videreføres i 2017 sesongen. 

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

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

feltprosjekter.  

Fiskekortinntektene utgjør hoveddelen av TFs driftsgrunnlag. I år var det over 6 % nedgang i 

salgsvolum av fiskekort på finsk side av riksgrensen. I alt ble det solgt 31300 døgnkort på 

finsk side, fordelt på 7300 personer. Nedgangen kan tolkes til at det finske 

sportsfiskemarkedet i større grad i år har søkt etter laksefiske i andre vassdrag. I forslag til 

salgbudsjett 2017 forventes nedgangen i salgsvolum på finsk side å fortsette. 

På norsk side ble det samlet solgt noe over 2600 døgnkort, over 400 døgnkort mindre enn i en 

2015, eller12,5% nedgang. En av årsakene til såpass stor nedgang, antas å være stengingen av 

Iešjohka for tilreisende fiskere. I 2015 ble det solgt 130 døgnkort i Iešjohka (samme nivå i 

2014), det tilsvarte 4,2 % av døgnkortsalget i 2015. Det er grunn til å anta at nedgangen i 

salgsvolum av fiskekort på norsk side kan fortsette. 

Det vurderes ikke realistisk å foreslå økning av fiskekortpriser i nedre norsk del og i norske 

sidevassdrag, da fiskekortprisene på riksgrensestrekningen med gjeldende forskrifter er 

fastlåst. 

 

Prosjekter 

TF prioriterte 6 prosjekter/temaer i 2016. Administrasjonen har tatt utgangspunkt i temaene 

ved utarbeidelsene av forslag til prosjekter for 2017.  

1) Tradisjonell kunnskap og predatorer på laks 

2) Overvåking av Iešjohkabestanden med sonar 

3) Skjellprøveprosjektet 

4) Sjøørretprosjektet 

5) Prosjekt som sikrer kunnskap om laks og laksefiske blant barn 

6) Rapport om utvikling av turistfisket 

 

I tillegg til de tidligere prioriterte prosjektene ble TF tildelt midler til tre prosjekter i 2016. 

Deler av disse midlene blir overført til 2017 og fordrer gjennomføring av prosjektene da.  

- Ungfiskeregistrering i Iešjohka 

- Drivtelling og oppgangsovervåking i Baišjohka 

- Rapport om flergangsgytere i Tana 
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Post reduksjoner / økninger: 

 

1) Salgsinntekter eget salg fiskekort og overføring fra finsk side er beregnet med 

reduksjon på 5 % i forhold til 2016 inntektene. 

2) Det er beregnet 29 % mindre i prosjekttilskudd.  

3) Samlete inntekter med fiskekortsalg, prosjekttilskudd og inntektsførte prosjekter 

2016 er beregnet med 6,8% reduksjon i forhold til 2016 

4) Lønnsutgifter administrasjon, oppsyn og prosjektutgifter er beregnet med økning 

på 1,2 % 

5) Godtgjørelser til TF medlemmer er beregnet med reduksjon på 18,5 % i forhold til 

2016 budsjettet. 

6) Det er beregnet økninger på avskrivninger, honorar juridisk bistand, kjøp andre 

tjenester, inkl. oppgradering av TFs hjemmeside, prosjekter/fiskeundersøkelser 

driftsutgifter oppsyn, diett og bilgodtgjørelser. 

7) Det er beregnet reduksjoner for leie lokaler, leie av datasalgsprogram, honorar 

regnskap + fremmed tjeneste, møte -, kurs og reisekostnader  

8) Det er ikke funnet dekning for støtte til lag og foreninger 

 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning vedtar budsjettramme for 2017 til kr. 6 260 000,-  

 

Vedtak:  
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Sak 99/2016: Avtale om fiskekortsalg 2017, videreføring 

Saksfremstilling: 

I februar i år inngikk Tanavassdragets fiskeforvaltning avtale med Fortuna fiskekort Lakselv 

for levering av salgs – og rapporteringssystem for 2016.  

Fortuna Software AS Lakselv, har levert tilbud på elveadministrasjonssystemet fortuna 

fiskekort for 2017, (vedlegg 5). 

 

Tilbudet er delt inn i to alternativer, felles for begge alternativer er: 

Fortuna Fiskekort videreutvikler kontinuerlig basert på de behov som meldes inn av 

eksisterende og nye kunder. Blant annet vil følgende nye funksjoner være lagt til i forkant av 

2017-sesongen: 

- Samisk vil bli lagt til som nytt språk.  

- Fiskekortenes utforming: TF kan selv definere ulike fiskekortregler (tekster) for de 

forskjellige korttypene. Reglene kan om ønskelig legges inn på alle språk (norsk, 

engelsk, finsk, tysk, samisk). F.eks. kan de spesielle reglene for Boratbokca-Jalve 

trykkes på angjeldende fiskekort med det språket som er valgt i fiskerens profil. 

- I fiskesoner hvor det er et begrenset antall kort tilgjengelig så vil 

“fiskekortkalenderen” vise hvor mange ledige kort som finnes pr dag (evt. pr uke, jf 

alternativ 2). 

- Kortselgerne kan legge flere fiskekort i en “handlekurv” slik at de kan reserveres og 

utstedes samtidig. Dette vil bli viktig dersom det blir et begrenset antall kort pr sone 

pr uke. Da vil man kunne unngå situasjoner hvor én fisker får kjøpt kort, mens når 

kompisen skal kjøpe fem minutter senere så har sonen blitt fullbooket. Det vil også bli 

mulig for kortselgeren å sende en lenke på epost til kjøperen, slik at kjøperen kan gå 

inn og gjennomføre betalingen av fiskekortet/-ene på nett. 

Det kommer en ny rapport hvor man kan se hvem og hvor mange som har 

kjøpt/reservert fiskekort for en gitt sone i en gitt periode. 

- Når påminnelse om fangstrapportering sendes på epost så vil systemet fange opp 

eventuelle ugyldige epostadresser automatisk, slik at disse kan rettes opp før ny 

utsendelse. 

- Det vil bli mulig å slå sammen profiler (Dersom man ved et uhell har opprettet flere 

profiler på én person). 

 

ALTERNATIV 1 

(Fiskekortsalg omtrent tilsvarende 2016-sesongen, det vil si uten behov for ny funksjonalitet i 

Fortuna Fiskekort) 

- Abonnement på bruk av elveadministrasjonssystemet Fortuna Fiskekort. I lisensen 

inngår salg av fiskekort fra et ubegrenset antall fysiske utsalgssteder, såvel som salg 

fra internett. 

- Brukerstøtte på telefon, epost og chatten i Fortuna Fiskekort. Vi vil gjøre vårt absolutt 

beste for å være tilgjengelig for TF og deres utsalgssteder på telefon, epost og chat så 

mye som mulig. Spesielt fokus på dette i oppstartsfasen og i høysesongen. 
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- Mindre endringer i layout på fiskekort, eposter mv inngår uten ekstra kostnad. 

 

ALTERNATIV 2 

(Fiskekortsalg i henhold til den finsk/norske avtalen, jf. tilbudsforespørselen) 

Abonnement på bruk av elveadministrasjonssystemet Fortuna Fiskekort. I lisensen 

inngår salg av fiskekort fra et ubegrenset antall fysiske utsalgssteder, såvel som salg 

fra internett. 

 

Brukerstøtte på telefon, epost og chatten i Fortuna Fiskekort vil være tilgjengelig for TF og 

utsalgsstedene på telefon, epost og chat så mye som mulig. Spesielt fokus på dette i 

oppstartsfasen og i høysesongen. 

 

Det vil ikke bli klart hvilket alternativ som velges før i mars 2017, hvilket for Fortuna 

Software AS innebærer begrenset tid til å forberede ny funksjonalitet som beskrevet i 

alternativ 2. Firmaet starter utviklingen av funksjonaliteten før avgjørelsen tas, TF belastes 

ikke ekstra godtgjørelse for dette, da funksjonaliteter kan være interessant også for andre 

elveforvaltere (potensielle kunder). 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning viderefører avtalen om leie av elveadministrasjonssystemet 

fra Fortuna fiskekort AS for 2017, etter vilkår iht. tilbud av 17.11.2016. 

 

Vedtak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 13 av 30 
 
 

Sak 100/2016: Forslag til intensjonsavtale fra Jakt & Turisme AS, om å lage en helhetlig 

løsning for desinfisering (register og stasjoner), samt kontroll verktøy for oppsyn og 

forvaltningen 

 

Saksfremstilling: 

Jakt og Fiske AS Molde jobber med utvikling å lage en helhetlig løsning for desinfisering 

(register og stasjoner), samt kontroll verktøy for oppsyn og vassdrag administrasjonen,  

Jakt og fiske AS har fremlagt forslag til intensjonsavtale (vedlegg 6), med begrenset varighet. 

Formålet med samarbeidet er utvikling av forvaltningsmoduler på området anadrom fiske 

gjennom et Industrielt Forsking- og Utviklingsprosjekt (IFU).  

Intensjonsavtalen gjelder et mulig samarbeid mellom partene om videre planlegging, 

gjennomføring og bruk for følgende tiltak:  

o desinfisering  

o Utarbeiding av desinfiseringsplan / oppsett 

o Utvikling av ubemannede desinfiseringsstasjoner  

o Utvikling av desinfiseringsregister som kan brukes i butikker, hos bensinstasjoner og 

av andre med registreringsrettigheter  

o Utvikling av oppsynsapplikasjon  

o Informasjonsarbeid  

o Utarbeidelse av informasjon for sluttbrukeren med som mål å øke andelen 

innrapporterte aktiviteter og fangster  

Et av målene er å komme frem til en plattform som kan brukes på kryss og tvers av 

vassdragene, og som i større grad skal bidra til at oppsynet har innsyn i desinfiseringer både 

før og etter ankomst i vassdrag med desinfikasjon 

Partene er klar over at de i denne innledende fasen av sitt samarbeid, frem til en endelig 

avtale er inngått, i vesentlig grad bygger på intensjoner som ikke er rettslig forpliktende.  

Partene er ikke erstatningsansvarlige for tap eller andre forhold som måtte skyldes opphør av 

intensjonsavtalen.  

 

Prosjektkostnadene vil omfatte deltagelse ved lab-forsøk, med reise/opphold våren 2017. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning inngår intensjonsavtale med Jakt og Fiske AS, for utvikling 

av desinfeksjonsmoduler og mobile stasjoner, iht. intensjonsavtale med vilkår og begrenset 

varighet. 

  

Vedtak: 
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Sak 101/2016: Feltprosjekter 2017 

 

Saksfremstilling: 

TF prioriterte 6 prosjekter/temaer i 2016. Administrasjonen har tatt utgangspunkt i temaene 

ved utarbeidelsene av forslag til prosjekter for 2017.  

1) Tradisjonell kunnskap og predatorer på laks: 

Lokale fiskere viser til at ulike bestander av arter som beiter på lakseyngel har økt. Mens 

flere av disse bestandene ble holdt nede tidligere av lokale fiskere, skal regelverk og en 

begrenset interesse fra en ny generasjon fiskere ha ført til at bestander av ulike 

laksepredatorer har økt. Forskning og overvåkingsgruppa har ikke vurdert predasjon som en 

trussel for laksebestanden, men har derimot pekt på at predasjon kan ha en regulerende 

effekt. I trusselvurderinga for Tanalaksen er likevel predasjon ført opp som en mulig 

menneskeskapt trussel, men da som følge av overbeskatning av laksebestanden. Mens en 

fullrekruttert laksebestand er tilpasset predatorpress, vil predasjon kunne bidra til at en 

svak bestand blir redusert ytterligere av predatorer i systemet. 

I 2016 har prosjektet hatt to fokusområder; kartlegging av minkbestanden i Lákšjohka og 

kartlegging av diett til sjøørret som tilbringer sommeren oppe i vassdraget. Mens den første 

delen av prosjektet har gitt ny kunnskap om tettheten til den svartelistede minken, ble det 

samlet inn for få magesekker fra ørret til å kunne si noe spesifikt om dietten til ørreten. Det 

legges opp til en videreføring av begge disse to delprosjektene. 

Det er satt opp en fellerekke i Lákšjohka nå på senhøsten på bakgrunnen av kartleggingen 

gjort i vår. Vi legger opp til oppfølging med ny kartlegging med hundeekvipasje i Lákšjohka 

neste vår, og fellefangst drevet av fiskeoppsynet neste sommer. TF har tidligere signalisert 

at det er ønskelig å videreføre prosjektet med kartlegging av en strekning i Iešjohka. Det 

legges opp til 3 dagers kartlegging (20-25 km) med hundeekvipasje og innkjøp av flere feller 

for å følge opp prosjektet, antallet avklares i løpet av vinteren..  

Budsjett: Utarbeides til første budsjettrevidering 2017 

I diettkartleggingen av sjøørret inviteres flere fiskere til å delta i prosjektet, og vi satser på å 

gjennomføre det etter mønster fra skjellprøveprosjektet. Det innebærer at deltagerne får 

betalt for antall prøver de fanger. Aktuelle deltagere blir plukket ut med bakgrunn i 

anbefaling fra TF-medlemmene og med bakgrunn i fangstrapporteringen.   

Budsjett: 

2) Overvåking av Iešjohkabestanden med sonar. 

TF krevde at Iešjohka skulle overvåkes med sonarteller i 2016. Det var ikke kartlagt noen 

lokalitet for overvåking i Iešjohka tidligere og det ble derfor ikke gjennomført. Les om årets 

kartlegging i vedlagt notat.  
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Det er nå satt av mer midler over statsbudsjettet for overvåking av laksebestandene, og det 

legges opp til større overvåkingsaktivitet i Tana neste år. Blant de aktuelle lokalitetene for 

overvåking er Máskejohka/Masjok og Kárášjohka, men det er ikke tatt noen avgjørelse på 

dette enda. Overvåkingen av Kárášjohka kan f.eks gjøres i Kentán, på nedsiden av samløpet 

med Iešjohka slik at oppgangen til de to elvene blir oppgitt samlet.   

TF har tidligere signalisert at det kan være aktuelt å bidra til sonarovervåking ved å stille 

med lokal kunnskap, arbeidskraft, og at TF kan organisere driften gjennom sesongen. 

Sistnevnte kan innebære at personer som går gjennom datamateriale kan være ansatt av TF, 

men det forutsetter at lønnen betales av midler som kommer fra statlig hold. Angående den 

daglige driften kan dessuten oppsynet ha et særlig ansvar for å se til ledegjerder og 

lignende.  

Budsjett: Foreløpig uklart 

Skjellprøveprosjektet. 

Det legges opp til at skjellprøveprosjektet gjennomføres som i 2016, dvs at det er TF-

administrasjonen som er ansvarlig for gjennomføringen. I år har vi hatt 17 

skjellprøvesamlere, og vi satser på å rekruttere noe nye fiskere slik at vi får inn tilstrekkelig 

med prøver. Norsk side har et særlig ansvar for å samle inn prøver fra nedre norske del, og 

norske sideelver, men fiskere fra grensestrekningen blir også invitert til å delta videre.   

Budsjett, som i de siste årene. 

3) Sjøørretprosjektet 

Prosjektet går ut på å samle all kunnskap om sjøørreten i vassdraget i en rapport. Dette 

innebærer også innsamling av lokal kunnskap. Denne jobben er ikke kommet i gang for 

alvor. 

Rapporten vil gi en kortere versjon av fangstmønstrene til ørreten presentert i den store 

sjøørretrapporten (Niemelä mfl. 2015). 

Forskere som har gjennomført relevante prosjekter de siste årene er dessuten blitt invitert 

til å skrive kapittel i rapporten. Dette gjelder Panu Orell som var ansvarlig for 

radiomerkeprosjektet (2011-13) og Timo Ruokonen som har studert andel ørret som er 

stasjonær/sjøørret i ulike deler av vassdraget.   

Til sist er Fou-gruppa bedt om å gi beskatningsråd på bakgrunn av den samlede kunnskapen 

om ørreten.  

Fristen for levering av prosjektrapporten er forskjøvet fra årsskiftet til utgangen av april. 

Prosjektet er fullfinansiert av Miljødirektoratet (90 000,-).  Mesteparten av prosjektet 

overføres til gjennomføring i 2017 

4) Prosjekt som sikrer kunnskap om laks og laksefiske blant barn. 
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Det arrangeres en laksedag for 5. klasse i Tana og Karasjok kommune. Prosjektet har blitt en 

tradisjon. Statens Naturoppsyns (SNO) var igangsetter (2014) og er samarbeidspartner. Det 

er også Fefo. I Tana har Tana museum vært samarbeidspartner, og Tana videregående stilte 

opp i 2014 og 2015. Dagen følger et fast program, og arrangørene er etter hvert rutinert i 

gjennomføringen, og kjenner sine roller 

Budsjett  

5) Rapport om utvikling av turistfisket 

Arbeidet med en felles norsk-fisk rapport om utviklingen av turistfisket i Tanavassdraget er 

så smått i gang, men blir ikke ferdig før i 2017. TF fikk støtte fra Kjell Moens minnefond for å 

oversette den finske delen til norsk. Disse midlene blir overført til 2017. Videre benytes en 

del arbeidsinnsats på dette temaet i desember, og over nyttår. 

 

I tillegg til de tidligere prioriterte prosjektene ble TF tildelt midler til tre prosjekter i 2016. 

Deler av disse midlene blir overført til 2017 og fordrer gjennomføring av prosjektene da.  

Ungfiskeregistrering i Iešjohka  

TF ble innvilget 90 000,- for å gjennomføre ungfiskregistrering i Iešjohka når det viste seg at 

det ikke var mulig å gjennomføre test av sonar i september 2016. Det ble gjennomført en 

todagers ungfiskregistrering i september på strekning Soššjávre-Jergul. Det meste av 

bevilgningen blir overført til 2017 slik at hele Iešjohka med sideelver kan undersøkes.  

Drivtelling og oppgangsovervåking i Baišjohka 

TF ble innvilga 50 000,- for undersøkelse av gytebestanden i sideelva Baišjohka i 2016 og 

2017. Sideelva har spesielt god sikt i Tanasammenheng, og ut fra undersøkelser i nedre del i 

2014-15 var det forventet at man kunne oppnå svært god kontroll på gytebestanden ved 

drivtelling. Erfaringen fra 2016 viste imidlertid at de øvre strekningene kan være vanskelig å 

få god kontroll på, og understreket dessuten hvor viktig det er å gjennomføre tellingene på 

riktig tidspunkt, nemlig i første halvdel av september.  

Det planlegges å utvide prosjektet ved å teste ut oppgangsovervåking ved hjelp av et time-

laps kamera (brinno TCL200) i nedre del av sideelva. Planen er å ta i bruk oppsynsressurser 

på å laste over data fortløpende i sesongen, og at deler av materialet gås gjennom i 

sesongen, og resterende materiale i etterkant av sesongen, nærmere ressursbruk beregnes. 

(Kameraet vil gi god kunnskap om oppgangstidspunkt, og vil sannsynligvis i kombinasjon 

med drivtellinga gi en god oversikt over gytebestanden i sideelva. Dette er metodikk som 

kan være mulig å benytte også i Leavvajohka senere, som er ei større sideelv hvor man pr i 

dag har lite kunnskap om bestandsstatusen. Det søkes om ytterligere midler til investeringer 

og gjennomføring av oppgangstellinga.  

Rapport om flergangsgytere i Tana  
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TF ble innvilget 250 000,- for å produsere en rapport hvor all kunnskap om flergangsgytende 

laks i vassdraget skulle presenteres i en rapport. Prosjektet er et samarbeid med Eero 

Niemelä, og det meste av jobben skal utføres på finsk side. Videre skal rapporten oversettes 

til norsk. Den største oppgaven som tilligger TF er innsamling av relevant lokal kunnskap om 

flergangsgytere i Tanavassdraget.  

 

Tradisjonell kunnskap i laksefisket 

Det er behov for å fremskaffe grunnlag for hvordan tradisjonell kunnskap komplementerer 

forvaltningen av laksefisket i Tanavassdraget, i samsvar med forvaltningens formål. 

Det holdes seminar våren 2017 om hvordan bruke «lokal tradisjonell kunnskap i laksefisket» 

til forvaltningen av laksebestandene i Tanavassdraget, og hvordan tradisjonell kunnskap i 

laksefisket kan bidra til vitenskapelig kunnskap av laksebestandene i Tanavassdraget.  

 

Prosjektramme 2017 

Prosjekt 
Budsjettert 

utgift 
Tilskudd 

TF-
bevilgning 

Beregnet 
EA 

Kommentar 

1a) Minkprosjekt 70 000 0 50 000 20 000 Investering feller, sporing mink 

1b) Diett sjøørret 25 000 5 000 5 000 15 000 tilskudd fra skjellprøveprosjekt 

2) Bidrag 
sonarovervåking 

50 000 0 0 50 000 
Oppsett og vedlikehold 
oppgangstellere 

3) Skjellprøveprosjekt 120 000 80 000 30 000 10 000 Årlig tilskudd fra direktoratet 

4) Sjøørretprosjekt 90 000 90 000 0 0 Overføres fra bevilgning i 2016 

5) Laksedag 5. klasse 20 000 0 5 000 15 000   

6) Rapport om utvikling 
av turistfiske 

70 000 30 000 0 40 000 
Tilskudd til oversettelse, betydelig 
egeninnsats 

7) Ungfiskregistrering i 
Iesjohka 

70 000 70 000 0 0 Overførte midler fra 2016 

8) Drivtelling & 
oppgangsovervåking 
Bais 

80 000 70 000 0 10 000 
Budsjettert tilskudd (35 000 overf. fra 
2016) 

9) Rapport om 
flergangsgytere 

250 000 250 000 0 0 
Overførte midler 2016, EA. lokal 
kunnskap 

Samlet        845 000         595 000        90 000      160 000    

 

Sammendrag:   

Overførte pro. 2016         445 000  

Prosjekter 2017         400 000  

Sum prosjekter         845 000  
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Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning fastsetter prosjektrammen for 2017. Prosjektrammen 

revideres ved behov i forkant av felt sesongen. 

 

Vedtak: 
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Saksbehandler: Máret Guhttor 

Sak 102/2016: Laksebreveiere i Tanavassdraget SA, krav om tilbakebetaling av penger i 

forbindelse med oppstart av Tanavassdragets fiskeforvaltning 

Saksfremstilling: 

1.1 Bakgrunn for kravet fra LBT 

Fylkesmannen i Finnmark LBT ga LBT i brev av 16.2.2011 tilsagn om utbetaling av  

kr 800 000 for et halvt års drift i 2011, til dekning av utgifter i forbindelse med planlegging 

og forarbeider for lokal forvaltning. På grunnlag av prosjektregnskapet Lokal forvaltning for 

halvårsperioden anmodet LBT om tilleggsutbetaling fra TF på kr 82 221 til dekning av 

merutgifter. Beløpet ble utbetalt i desember 2011. 

 

Etter fornyet gjennomgang av regnskap 2011 av nytt styre i 2012, gjenåpner LBT regnskapet 

for ny revisjon og årsmøtebehandling. Ny gjennomgang viser at LBTs bankkonto er fra 29.3.- 

1.7.2011 belastet med utgifter til anskaffelse av bla. elvebåt, elvebåtmotor, kontormøbler og -

utstyr, byggevarer mm, samt reise- og opphold i fbm TFs møter. LBT fremmer krav 

2.11.2012 om tilbakebetaling av kr 516 439. I tillegg er kr 56 581 beregnet til renter, 

merarbeid, regnskapsrevisjon. 

Kravet ble gjentatt via advokatfirmaet Rekve Pleym i brev av 12.11.2012. Det hevdes her at 

fylkesmannens bevilgning ikke medfører noen plikt til å finansiere driften av TF, og at det 

bevilgete beløpet skal gå til planlegging og forarbeider for ny forvaltning. Det påpekes at det 

ikke finnes avtaler, pålegg eller andre forpliktelser for at LBT skal finansiere driften av TF. 

Det bes opplyst på hvilke grunnlag TF direktør og TF leder har hatt til å disponere LBTs 

bankkonto.   

1.2 TFs behandling av LBTs krav  

TF viser i svarbrev av 20.11.2012 til advokatfirmaet Rekve Pleym at det på møte mellom 

fylkesmannen og LBT i januar 2011, ble oppnådd enighet om at LBT påtar seg å planlegge, 

forberede og gjennomføre overgangen fra statlig til lokal forvaltning. Begrunnelsen var at 

LBT hadde administrasjon med 2 ansatte, og at en bemannet administrasjon var 

forutsetningen for at LBT kunne påta seg oppgaven.  

I TFs svarbrev heter det at oppgaven er bla å administrere fellesmøtet og TF styremøter frem 

til sommeren, praktisk arbeide for forvaltningen slik at salgsopplegg, fiskeoppsyn, 

administrasjon, mm er på plass til fiskesesongen starter. Spørsmålet om disponering av LBTs 

bankkonto, blir avvist som grunnløs. Det vises til at det er LBT som har gjennomført 

forarbeid for lokal forvaltning, og disponert LBTs konti i 2011 i hht LBTs prokura.  

Det opplyses at TF ble godkjent i offentlige registre med prokura og signatur 1. juni 2011, og 

at administrasjon og konti ble opprettet umiddelbart.  

TF behandlet LBTs krav i TF møte 7.- 8.12.2012, sak 76/2012. Kravet ble avvist. LBT 

meldte pr brev 7.02.2013 at deres krav står ved lag.  
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Etter henvendelse fra TF, gjentar fylkesmannen i brev av 19.03.2013 formålet med tilsagnet 

gitt i brev av 16.02.2011. Fylkesmannen presiserer at tildelte midler er “ikke til ordinær drift 

av LBT.” LBTs krav ble behandlet på nytt av TF i møte 19. – 20. mars 2013, sak 27/2013 

Orienteringssaker, pkt. 2. Vedtaket lyder: “Tidligere TF vedtak i saken opprettholdes, kravet 

avvises.” TF orienterte LBT om sakens fremstilling og vedtak i brev av 4.4.2013.  

1.3 Forlik 

Advokatfirma Hegg & Co (for saksøker LBT) og Advokatfirma Haavind AS (for saksøkt TF) 

meldte i felles prosesskrift 9.10.2014 til Indre Finnmark tingrett at forlik er inngått i en annen 

sak; Spørsmålet om plikt til å innkalle til fellesmøte.      I forliksavtalen, punkt 4 heter det: 

“LBT bekrefter at det i inneværede periode ikke vil inngis søksmål mot TF på bakgrunn av 

krav man per i dag er kjent med, heller ikke i anledning varslet krav i brev 12.11.2012 fra 

advokatfirma Rekve, Pleym & Co DA.” 

1.4 Fornyet krav fra LBT 

LBTs nye gjennomgang av posteringene i 2011 regnskapet, fører til at kravet om 

tilbakebetaling av 2.11.2012 blir redusert med utgifter til husleie, lønn, feriepenger, 

pensjonsinnskudd, annonseringer, telefoni, oa utgifter som midlene fra fylkesmannen skal 

dekke. Utgifter til lønn for 2 ansatte inkl. feriepenger og pensjonsinnskudd utgjør den største 

posten med ca kr 100 000 pr. måned. 

LBT reiser et fornyet krav på kr 251 876 som utgjør utgifter til anskaffelser; kjøp av 

elvebåtmotor, elvebåt, utstyr til oppsyn, kontormøbler, -utstyr og -rekvisita, snekkerarbeid, 

byggevarer, bedriftsprofilering oa, samt honorarer og reiser i fbm TF-møter. Det heter at 

disse utgifter og anskaffelser ikke tilhører LBTs drift, men TFs. Tidligere utbetaling fra TF til 

LBT i desember 2011 for merutgifter, er trukket i fra. LBT fremmer i tillegg krav på kr 99 

019 i renter beregnet fra 1.1.2012 og utgifter til advokattjenester på kr 112 656 i 2012, 2013 

og 2014 i denne saken.  

2 Vurdering 

Det fremkommer ikke av fylkesmannens tilsagnsbrev av 16.2.2011 at midlene er øremerket 

til investeringer og TF møter i prosjektperioden. Fylkesmannen gjentar tilsagnsvilkårene og 

presiserer i brev av 19.3.2013 at midlene ikke er beregnet til ordinær drift av LBT.  

Utgifter til større investeringer/anskaffelser og honorarer og reiser i fbm TF møter, er belastet 

LBTs bankkonto og postert i LBTs prosjektregnskap.  

Fylkesmannens tilsagnsvilkår er avgrenset til planlegging og forarbeider for lokal forvaltning. 

Det er ikke nevnt i tilsagnsbrevet at midlene skal dekke investeringer og TF møter. Disse 

utgiftene kan dermed ikke defineres som rettsmessige utgifter tilhørende LBTs ordinære drift 

eller prosjektet Lokal forvaltning.  

Det er ikke tvil om at fylkesmannens bevilgning skal brukes til å dekke prosjektets 

driftsutgifter for et halvt år; som husleie, lønn for 2 ansatte, inkl. feriepenger og 

pensjonsinnskudd, telefoni, annonseringer og andre utgifter til å løse oppgaven med 
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planlegging og forarbeider for overgang til lokal forvaltning. LBT foretar fratrekk av disse 

utgiftene og fremmer et nytt krav til TF 7.9.2016 om tilbakebetaling av utgifter til TF møter 

og investeringer/anskaffelser. Kravet er redusert til kr 251 876. I tillegg fremmes krav på 

renter kr 99 019 og kr 112 656 til advokatbistand i saken.    

Tidspunktet for nytt krav fra LBT, har bakgrunn i punkt 4 i forliket 9.10.2014 mellom TF og 

LBT i en annen sak, jf 1.3. Avtalen innebærer at saken med LBTs krav om tilbakebetaling 

stilles i bero til TFs funksjonsperiode er utløpt i 2015. LBT følger opp forliksavtalen i ny 

funksjonsperiode og fremmer et nytt krav 7.9.2016. 

Beløp belastet LBTs bankkonto til større investeringer/anskaffelser og møteutgifter i perioden 

29.3.-1.7.2011, må betraktes som rettsmessige utgifter tilhørende TFs drift. Utgiftene faller 

inn under det formålet som inntekter fra salg av fiskekort skal benyttes til i følge 

Tanaforskriften § 11, 1. og 2. ledd. Det samme gjelder renter påløpt fra 1.1.2012 og utgifter 

til advokattjenester. 

Sakens dokumenter: 

1. LBT, brev 1.02.2011 til Fylkesmannen i Finnmark 

2. Fylkesmannen i Finmmark, brev 16.2.2011 til LBT 

3. LBT, brev 2.11.2012 til Tanavassdragets Fiskeforvaltning (TF) 

4. Advokatfirmaet Rekve Pleym, brev 12.11.2012 til TF 

5. TF, brev 20.11.2012 til advokatfirmaet Rekve Pleym 

6. LBT, brev 7.02.2013 til TF 

7. Fylkesmannen i Finnmark, brev 19.03.2013 til TF 

8. TF, brev 4.04.2013 til LBT 

9. Forliksavtale mellom LBT og TF, undertegnet hhv 9.10.2014 og 13.10.2014 

10. LBT, brev 7.9.2016 med vedlegg til TF  

11. Advokatfirmaet Rekve Pleym, brev av 1.11.2016, vedlagt faktura 

 

Leders innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) innfrir krav av 7.9.2012 fra Laksebreveiere i 

Tanavassdraget SA (LBT) om tilbakebetaling av midler som gjelder TF møter, 

investeringer/anskaffelser i første halvår 2011 med kr 251 876 + renter kr 99 019.  

TF innfrir i tillegg LBTs krav om dekking av utgifter til advokattjenester i saken på  

kr 112 656. TF utbetaler totalt kr 463 551 til LBT innen 9.12.2016. 

 

Vedtak: 
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Sak 103/2016: TF`s standpunkt til innspill fra sentralt hold om ny avtale om fisket i 

Tanavassdraget og forslag til nye fiskeforskrifter 

 

Saksfremlegg med innstilling ettersendes. 
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Sak 104/2016: Høring – Laksehytte ved Tanavassdraget 

Saksfremstilling: 

Finnmarkseiendommen har sendt på høring søknad fra Jorunn og Seppo Sottinen i Tana 

kommune, om å kjøpe - eller feste areal for fiskehytte på østsiden av Tanaelva, ca. 1 km V 

for Geaidnogeahčče, (vedlegg 18).   

Under henvisning til Finnmarksloven og Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark 

ber FeFo om uttalelse til saken snarest og senest innen 22.09.2016. 

 

 

 

Det søkes om feste eller kjøp av areal til å sette opp en laksehytte på 8m2, øst for Tanaelva. 

Gården på Gnr. 38 Bnr. 34 i Tana kommune har tidligere hatt både fiskerett i fiskesone 32 og 
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hytte ved fiskesonen. Sottinen har overdratt eiendommen etter arveoppgjør, og viderefører 

fisket i samme fiskesone. Etter overdragelsen, følger ikke tidligere fiskehytte med 

eiendomsoverdragelsen. 

Sottinen`s stengselsplass ligger like ved siden av omsøkte areal til fiskehytte, og de bruker 

hytta i fiskesesongen til oppbevaring av tilhørende fiskeutstyr for stengselsfisket.  

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning har ikke merknader til søknaden fra Jorunn og Seppo 

Sottinen i Tana kommune, om fradeling eller feste av areal til fiskehytte på 8m2 øst for 

Tanaelva, som omsøkt. 

 

Vedtak: 
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Sak 105/2016: Forhåndsvarsel – behandling av laksebrev på Gnr. 21, Bnr.187, 83 i 

Karasjok kommune 

Saksfremstilling: 

Viser til FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget. 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) foretok befaring av eiendommer med fiskerett etter § 3 

i Tanavassdraget i uke 34. Etter merknad ved første befaring, ble andre gangs befaring 

foretatt i uke 39. 

Etter befaring er vurderingen at eiendommen tilhørende Frode Grønmo ikke er tilstrekkelig 

bearbeidet til at høstet avling utgjør 2000 kg høy. Eiendommen fremstår som ikke slått/ikke 

høstet.   

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.  

Eventuelle bemerkninger til dette bes sendt innen 3- tre-uker, innen 20. desember 2016. 

Saken behandles ved TF møte i februar 2017. 

 

Vedtak: 
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Sak 106/2016: Forhåndsvarsel – behandling av laksebrev på Gnr. 21, Bnr. 54 i Karasjok 

kommune 

Saksfremstilling: 

Viser til FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget. 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) foretok befaring av eiendommer med fiskerett etter § 3 

i Tanavassdraget i uke 34. Etter merknad ved første befaring, ble andre gangs befaring 

foretatt i uke 39. 

Etter befaring er vurderingen at eiendommen tilhørende Nils Anders Kildedam, ikke er 

tilstrekkelig bearbeidet til at høstet avling utgjør 2000 kg høy. Eiendommen fremstår som 

ikke slått/ikke høstet.   

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.  

Eventuelle bemerkninger til dette bes sendt innen 3- tre-uker, innen 20. desember 2016. 

Saken behandles ved TF møte i februar 2017. 

 

Vedtak: 
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Sak 107/2016: Forhåndsvarsel – behandling av laksebrev på Gnr. 20, Bnr. 11 i Karasjok 

kommune 

 

Saksfremstilling: 

Viser til FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget. 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) foretok befaring av eiendommer med fiskerett etter § 3 

i Tanavassdraget i uke 34. Etter merknad ved første befaring, ble andre gangs befaring 

foretatt i uke 39. 

Etter befaring er vurderingen at eiendommen tilhørende Klemet Ingolf Kildedam, ikke er 

tilstrekkelig bearbeidet til at høstet avling utgjør 2000 kg høy. Eiendommen fremstår som 

ikke slått/ikke høstet.   

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. 

Eventuelle bemerkninger til dette bes sendt innen 3- tre-uker, innen 20. desember 2016. 

Saken behandles ved TF møte i februar 2017. 

 

Vedtak: 
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Sak 108/2016: Søknad om midler til utgivelse av Ottar-hefte om Tanalaksen, Norsk 

institutt for naturforskning 

 

Saksfremstilling: 

Tromsø museum planlegger å gi ut Ottar-hefte om Tana som eventuelt utgis våren/sommeren 

2017.  Tromsø museum har tilbudt Martin Svenning NINA å være hefteredaktør. Tidsfristen 

for utkast til artikler er at de er utarbeidet i løpet av desember 2016, mens fristen til ferdige 

manus til museet er 26. januar. Heftet blir gitt ut som Ottar Nr. 3, 2017. Svenning har 

utarbeidet foreløpig ingress, med titler med ansvarlige leverandører: 

         

1. Tanalaksen fra krybbe til død (MAS ansvarlig) 

Hvor gyter Tanalaksen, hvor mange smolt går ut i havet hvert år, hvor beiter den og 

hvor mange kommer tilbake for å gyte?  

 

2. Hvorfor sliter Tanalaksen? (MF ansvarlig) 

Tanavassdraget var for bare et par tiår siden rangert som et av verdens beste 

laksevassdrag. I de siste årene har imidlertid fangstene avtatt, samtidig som de fleste 

nabovassdragene klarer seg bra. Hvorfor sliter Tanalaksen og kan trenden snus igjen? 

 

3. Genetikk – et nytt redskap i lakseforvaltningen (MF/MAS ansvarlig) 

Genetiske analyser av Tanalaksen viser at det finnes nærmere 30 atskilte 

laksebestander i vassdraget. All laks som fanges kan identifiseres til hjemelv, og 

dermed kan en beregne hvordan ulike fangstredskaper og fisketider påvirker/beskatter 

de ulike bestandene.  

 

4. Er både lokal og vitenskapelig kunnskap viktig for forvaltningen av Tanalaksen? (GW 

ansvarlig) 

Hovedtanken bak medforvaltning er å dele forvaltningsmyndigheten mellom lokale 

brukere og myndigheter, og på denne måten styrke legitimiteten. I medforvaltning 

skal også lokal kunnskap få mer plass i forvaltningen. Hvordan kan lokal kunnskap 

tas inn i kunnskapsgrunnlaget for Tanavassdraget og trenger vi både lokal og 

vitenskapelig kunnskap for å få til en god lokal forvaltning av Tanalaksen?  

 

5. Hvem bør beskatte Tanalaksen? Sjølaksefiskerne, lokale elvefiskere eller tilreisende 

sportsfiskerne? (SP ansvarlig) 

I et historisk perspektiv har Tanalaksen blitt beskattet av både sjølaksefiskere, lokale 

norske og finske fiskere med bruk av stengsel, settegarn, drivgarn og/eller 

stangfiskerne, samt av tilreisende sportsfiskere. Men hvordan fungerer 

rettighetsforholdene i Tana og hvem bør prioriteres i framtiden – de «lokale» 

fiskerne» eller de «rike» tilreisende fiskerne? 

 

6. Hvordan skal vi klare å gjenoppbygge Tanalaksen? (AE/SB ansvarlig) 
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Tanaelva er grensevassdrag mellom Norge og Finland. Dette gjør forvaltningen av 

Tanalaksen spesielt utfordrende, og den gamle avtalen fyller ikke kravene til moderne 

villaksforvaltning. I de siste årene har det vært jobbet med å endre fiskeforskriftene, 

og høsten 2016 ble det undertegnet en ny norsk-finsk avtale for å gjenopprette 

laksebestandene i Tanavassdraget.  

 

7. Tanalaksen i klimaendringens tidsalder (PF ansvarlig) 

Lakseforskere verden over betrakter klimaendringene som menneskehetens kanskje 

største utfordring de neste 100 årene, spesielt i de nordligste områdene. Hvordan vil 

Tanaelva påvirkes av klimaendringene og hvilke konsekvenser vil dette ha for 

Tanalaksen? 

 

8. Tanalaksen på spisebordet (NN ansvarlig) 

Tanalaksen har vært brukt som matfisk i flere tusen år, men hvordan bør en egentlig 

foredle og tilberede denne delikatessen. Kokkemester NN gir oss her noen 

velmenende råd.   

  

Norsk institutt for naturforskning søker om inntil kr. 30 000 for å dekke deler av utgiftene til 

å utarbeide Ottar-heftet.   

 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning innvilger tilskudd kr. 25 000,- til Norsk Institutt for 

naturforskning, for utgivelse av Ottar-hefte nr. 3, 2017. Prosjektet belastes konto 

prosjekter/fiskeundersøkelser, med dokumentasjon av tradisjonell kunnskap. 

 

Vedtak: 
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Sak 109/2016: Orienteringssaker 

1) Ny søknad om interregprosjekt. Kort oppdatering 

2) Status for kulverter som vandringshinder  

3) Ny vurdering av bestandsstatus fra FOU-gruppa 

4) Finnmarkseiendommen, møte angående smittebegrensende tiltak 8. november i Vadsø 

5) Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune, møte om risiko for spredning av 

lakseparasitten Gyrodactylus salaris på Nordkalotten 23. november i Karasjok 


