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Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 2.-3. desember 2016 på Lakselv 

hotel 

 

Møtetid 2. desember kl. 10.30 – 18:30       3. desember kl. 10:00 – 17:30 

 

Møteleder: 

Steinar Pedersen 

 

Møtende TF medlemmer: 

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

Guttorm og Edvard Nordsletta 

 

Forfall fra Jan Egil Høgden, Kjell H. Sæther møtte for Høgden den 2. desember. Høgden møter fra 

kl. 16.00. 

 

Raymond Dervola møtte for Benn Larsen på sak 102/2016 fra kl 13:00 - 13:25 den 3.12. 

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Hans-Erik Varsi (t.o.m. sak 98/2016) og rådgiver Narve S. Johansen 

 

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 95/2016 II Statens Naturoppsyn - forespørsel om kjøp av to stk. elvebåter 

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 
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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: Tanamunningen, mudring – konsekvensutredning, elveforbygning, drøftingssak 

 

Sak 110/2016: Orienteringssaker 

1) Status for kulverter som vandringshinder  

2) Ny vurdering av bestandsstatus fra FOU-gruppa 

3) Oppsummering fra møte med Finnmarkseiendommen angående smittebegrensende tiltak 

(Gyrodactylus salaris) 8. november i Vadsø. 

4) Oppsummering fra folkemøte i Karasjok om risiko for spredning av lakseparasitten G. 

salaris på Nordkalotten 23. november i regi av Finnmark fylkeskommune og Karasjok 

kommune. 

 

 

Behandling: 

 

Saksliste: 

 

Sak 90/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 

 

 

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

 

Protokoll fra TF møte 25. oktober enstemmig godkjent. 

 

Sak 92/2016: Valg av 2 protokollunderskrivere 

 

Edvard Nordsletta og Reidar Varsi valgt til å underskrive protokollen. 

 

Sak 93/2016: Foreløpig regnskap pr. 30.11.2016 

 

Vedtak: 

Direktørens orientering om foreløpig regnskapsstatus pr. 30. november tas til etterretning. 
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Sak 94/2016: Tilbud på regnskapsføring 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning aksepterer tilbud fra Totalregnskap AS for levering av 

regnskapstjenester fra 1.01.2017, iht. tilbud. 

 

Rune Aslaksen foreslår å terminere dette tilbud. TF evaluerer regnskapskontoret før TF forespør 

om nytt fra minst 2 tilbydere. 

 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling vedtatt med 8 mot en stemme for Aslaksens forslag. 

 

 

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

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning kjøper to stk. Suzuki påhengsmotorer 30ATS  62kg, med el tilt 

og elstart. riggarbeid, gass- og girvaiere fra Tana bilglass AS, iht. tilbud. Investeringen belastes 

konto utstyr, driftsmateriell og aktiveres. 

 

Benn Larsen foreslår at TF stiller rammer til disposisjon, til investering av driftsutstyr, og at det 

samtidig tegnes 3-5 års serviceavtale. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling med Larsens forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 95/2016 II Statens Naturoppsyn - forespørsel om kjøp av to stk. elvebåter 

 

Direktørens instilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning selger 2 stk elvebåter til Statens Naturoppsyn etter forespørsel, 

til markedspris for nye båter. 

 

Kjell H. Sæther støtter forslaget, under forutsetning at TF får dekt salgskostnadene. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling med Sæthers forslag enstemmig vedtatt. 
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Sak 96/2016: Møteplan 2017 

 

Direktørens innstilling: 

 

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. 

 

Kurs/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. Kurset planlegges 

som ½- dags kurs. 

 

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. 

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

 

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: 

 

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 i gang, som bl.a. 

gjenoppbyggingsplaner av utsatte laksebestander. 
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Drøfting: 

Máret Guhttor foreslår at TFs vedtekter og regler settes opp til behandling ved første møte. Steinar 

Pedersen foreslår at kurs om lokal tradisjonell kunnskap i laksefisket prioriteres og at kurs om “TF 

som forvaltningsorgan” utsettes. Rune Aslaksen foreslår at et punkt om etikk bør komme inn. 

 

Vedtak: 

Direktørens instilling til møteplan, med forslag fra Guhttor, Pedersen og Aslaksen enstemmig 

vedtatt. 

 

Møte Uke/dato Type 

TF 10.-11. 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  

 

 

 

Sak 97/2016: Godtgjørelser til TF medlemmer, jf. 11 i TFs reglement  

 

Direktørens instilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning viderefører satsene for honorareerog 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. 

 

 

 

 



Side 6 av 11 

 

Drøfting: 

Benn Larsen, Rune Aslaksen, Asbjørn Guttorm, Reidar Varsi, John Nystad, Máret Guhttor og 

Edvard Nordsletta mener at TF bør godtgjøre alle TF medlemmene for merarbeid, og de støtter 

ikke direktørens forslag om at lokale møter inngår i medlemmenes honorarsats. 

 

Máret Guhttor, Reidar Varsi og Edvard Nordsletta foreslår å øke møtegodtgjørelser for ½- dag, 

(møter under 4 timer), til kr. 1500,- pr. møte 

 

Vedtak: 

Direktørens forslag til honorarer – og møtegodtgjørelser med forslagene fra Larsen, Aslaksen, 

Guttorm, Varsi, Nystad, Guhttor og Nordsletta enstemmig vedtatt. 

 

Sak 98/2016: Budsjettramme 2017 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning vedtar budsjettramme for 2017 til kr. 6 276 000,- Årsbudsjett 

2017 revideres ved TFs andre møte i 2017. 

 

Drøfting: 

Máret Guhttor og Reidar Varsi foreslår at det settes av kr. 100 000 som tilskudd til 

fiskeforeninger. 

 

Møtet støtter ikke direktørens vurdering av mulig nedgang av salg fiskekort på 5 %. Salg av 

fiskekort beregnes til 2016 nivå. Beregning av økt fiskekortsalg vil dekke inn for postøkninger til 

møtegodtgjørelser og tilskudd til fiskeforeninger.  

 

Vedtak:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning vedtar TFs budsjettramme 2017 til kr. 6 562 000,-  

 

 

Sak 99/2016: Avtale om fiskekortsalg 2017, videreføring 

 

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:  

Direktørens innstilling om videreføre elveadministrasjonssystem fra Fortuna fiskekort AS 

enstemmig vedtatt. 
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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 

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: 

Direktørens instilling vedtatt med følgende tillegg: TF ønsker et desinfeksjonsopplegg som er best 

mulig og ser positivt på utviklingsprosjektet, men er i utgangspunktet skeptisk til ubemannede 

desinfeksjonsstasjoner. 

 

Lakseforvaltningen i Lakselva 

Som avslutning for dag én holdt Egil Liberg, daglig leder i Lakselv Grunneierforening, framlegg 

om hvordan Lakselva forvaltes.  

 

Sak 101/2016: Feltprosjekter 2017 

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 og tradisjonell kunnskap i laksefisket» til 

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

laksefisket kan bidra til vitenskapelig kunnskap av laksebestandene i Tanavassdraget.  
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Prosjektramme 2017 

Prosjekt 
Budsjettert 

utgift 
Tilskudd Beregnet EA 

1a) Minkprosjekt 70 000 0 70 000 

1b) Diett sjøørret 25 000 0 25 000 

2) Bidrag sonarovervåking  50 000 0 50 000 

3) Skjellprøveprosjekt 130 000 80 000 50 000 

4) Sjøørretprosjekt 90 000 90 000 0 

5) Laksedag 5. klasse 20 000 0 20 000 

6) Rapport om utvikling av turistfiske 70 000 30 000 40 000 

7) Ungfiskregistrering i Iesjohka  70 000 70 000 0 

8) Drivtelling & oppgangsovervåking Bais 80 000 70 000 10 000 

9) Rapport om flergangsgytere 250 000 250 000 0 

10) Interregprosjekt 132 000 66 000 66 000 

11) Lokal kunnskap i forvaltninga 100 000 0 100 000 

Samlet 1 087 000 656 000 431 000 

 

Sammendrag:   

Overførte pro. 2016         445 000  

Prosjekter 2017         642 000  

Sum prosjekter      1 087 000  

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning fastsetter prosjektrammen for 2017. Prosjektrammen revideres 

ved behov i forkant av felt sesongen. 

Vedtak: 

Direktørens innstilling vedtatt. 

Tanavassdragets fiskeforvaltning ønsker i tillegg at det i 2017 gjennomføres et prosjekt for 

kartlegging av mindre sideelver i øvre del av vassdraget i samråd med TF-medlemmene fra 

Karasjok. 



Side 9 av 11 

 

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

forbindelse med oppstart av Tanavassdragets fiskeforvaltning 

Habiliteten for TF-medlemmer og administrasjon er vurdert på forhånd.  

Leders innstilling:  

Det foreligger flere særegne forhold som vil være egnet til å svekke tilliten til TF direktør Varsis 

upartiskhet i denne aktuelle saken. I følge forvaltningsloven § 6, 2. ledd vil de særegne forhold 

innebære at Varsi er inhabil i saken, og er således ugild til å tilrettelegge grunnlaget for avgjørelse, 

eller til å treffe avgjørelse i saken.  

I følge forvaltningslovens § 2, 1.ledd er LBT part i saken I følge forvaltningsloven § 6, 1. ledd 

bokstav e) vil TF medlemmene Rune Aslaksen, Edvard Nordsletta og Benn Larsen og 

stedfortrederne Jorunn Sottinen og Dan Vidar Rasmus være inhabil, i egenskap av styreverv hos 

sakens part, til å treffe avgjørelse i saken. 

TF-medlemmer Rune Aslaksen, Edvard Nordsletta og Benn Larsen fratrer møtet. Stedfortreder 

Raymond Dervola trer inn for Benn Larsen i denne saken. 7 stemmeberettigede er til stede. 

Vedtak: 

TF støtter leders innstilling. 

 

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: 

Leders innstilling vedtas med seks mot én stemme. Jan Egil Høgden stemte imot leders innstilling. 

 

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

Tanavassdraget og forslag til nye fiskeforskrifter 

 

Vedtak: 

Høringsuttalelsen utarbeides i henhold til tidligere vedtak. 
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Sak 104/2016: Høring – Laksehytte ved Tanavassdraget 

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: 

Direktørens instilling enstemmig vedtatt. 

 

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

kommune 

Sakens videre behandling: 

Saken behandles av TF møte i februar 2017 etter at fiskerettshaveren har hatt mulighet til å uttale 

seg. Dette etter forslag fra Máret Guhttor og Rune Aslaksen. 

 

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

kommune 

Sakens videre behandling: 

Saken behandles av TF møte i februar 2017 etter at fiskerettshaveren har hatt mulighet til å uttale 

seg. Dette etter forslag fra Máret Guhttor og Rune Aslaksen. 

 

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

kommune 

Sakens videre behandling: 

Saken behandles av TF møte i februar 2017 etter at fiskerettshaveren har hatt mulighet til å uttale 

seg. Dette etter forslag fra Máret Guhttor og Rune Aslaksen. 
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Sak 108/2016: Søknad om midler til utgivelse av Ottar-hefte om Tanalaksen, Norsk institutt 

for naturforskning 

 

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: 

Direktørens innstilling støttes enstemmig.  

TF uttaler at de ønsker et kapittel hvor den lokale økologiske kunnskapen blir fremlagt. 

 

Sak 109/2016: Tanamunningen, mudring – konsekvensutredning, elveforbygning, 

drøftingssak 

Drøftinger: 

1. TF ønsker effektive og raske tiltak for å stanse oppgrunninga av Tanamunningen og 

utgravning av masser fra Birkestrand må stanses. 

2. TF krever en full konsekvensutredning av mudringen av farleden til Austertana. 

3. Saken belyses nærmere på neste TF møte.  

 

Sak 110/2016: Orienteringssaker 

1) Status for kulverter som vandringshinder  

2) Ny vurdering av bestandsstatus fra FOU-gruppa 

3) Oppsummering fra møte med Finnmarkseiendommen angående smittebegrensende tiltak 

(Gyrodactylus salaris) 8. november i Vadsø. 

4) Oppsummering fra folkemøte i Karasjok om risiko for spredning av lakseparasitten G. 

salaris på Nordkalotten 23. november i regi av Finnmark fylkeskommune og Karasjok 

kommune. 

 

Møtet hevet kl. 17:30 

 

______________________________           ______________________________ 

Edvard Nordsletta                                         Reidar Varsi 

 

Narve Stubbraaten Johansen referent 


