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Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 10.-11. februar 2017 på Holiday 

village Walle i Utsjok. Møtestart den 10. februar kl. 10.00 lokal finsk tid. 

 

Møtetid 10. februar kl. 10.30 – 19.00     11. februar kl. 10:00 – 16.20 

 

Møteleder: 

Steinar Pedersen 

 

Møtende TF medlemmer: 

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

Jan Egil Høgden og Dan Vidar Rasmus. 

 

Dan Vidar Rasmus møtte for Edvard Nordsletta.   

 

Edvard Nordsletta møtte 11.02. fra kl. 12.00 

 

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Hans-Erik Varsi og rådgiver Narve S. Johansen 

Saksliste: 

Sak 01/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 02/2017: Godkjenning av protokoll fra TF møte 2.-3. desember 2016  

Sak 03/2017: Valg av 2 protokoll underskrivere  

Sak 04/2017: Ny avtale med Finland om fisket i Tanavassdraget – høring av forslag til 

forskrifter om regulering av fisket i Tanavassdraget  

Sak 05/2017: Elveoppsyn 2017 

Sak 06/2017: Behandling av laksebrev på Gnr. 21, Bnr.187, 83 i Karasjok kommune 

Sak 07/2017: Behandling av laksebrev på Gnr. 21, Bnr. 54 i Karasjok kommune 

Sak 08/2017: Retningslinjer for tilskudd til fiskeforeninger 

Sak 09/2017: Vedtekter for TF 

Sak 10/2017: Regler for fellesmøter 

Sak 11/2017: Regler for laksebrev 

Sak 12/2017: Regler for soner 

Sak 13/2017: Arbeidsinstruks for direktøren 

Sak 14/2017: Orienteringssaker 

 
 

 

 

Behandling: 

 

Sak 01/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste 
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Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 

 

Sak 02/2017: Godkjenning av protokoll fra TF møte 2.-3. desember 2016  

 

Protokoll fra TF møte 2.-3. desember 2016 enstemmig godkjent 

 

 

Sak 03/2017: Valg av 2 protokoll underskrivere  

 

Steinar Pedersen og Asbjørn Guttorm valgt til å underskrive protokollen. 

 

Sak 04_1/2017: Ny avtale med Finland om fisket i Tanavassdraget – høring av forslag til 

forskrifter om regulering av fisket i Tanavassdraget  

 

Forslag til forskrift om fiske i Tanavassdragets grenseelvstrekning 

 

1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Innledningsvis bemerkes at Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) i medhold av lov er tillagt 

forvaltningsoppgaver for å etablere en lokal forvaltning av fisket i Tanavassdraget. Dette er 

nå nedfelt i Tanaloven der det i § 6 heter; «Forskriften skal legge til rette for en lokal, 

rettighetsbasert forvaltning av fiskeressursene […]». Formålet er videre å legge til rette for å 

sikre fiskebestandene i Tana som naturgrunnlag for bosetting og samisk kultur. Det vises til 

forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget (Tanaforskriften) § 2.  

 

Forskriften skal ivareta de fiskeberettigedes særskilte rettigheter, lokalbefolkningens rett til 

stangfiske og andres adgang til fiske. Det følger for øvrig av Tanaloven § 6 tredje ledd at 

utarbeidelsen av forskrifter og forhandlinger med Finland om fisket i Tanavassdraget «skal 

skje i samråd med Tanavassdragets fiskeforvaltning og Sametinget». 

 

TF ble i praksis lite involvert i forhandlingene med Finland, etter at den nye ledelsen tiltrådte 

i november 2015. Etter den tid ble vi stort sett meddelt at fiskereglene allerede var vedtatt i 

forhandlingene, og at det var lite å gjøre med disse. 

 

Det er videre fremholdt i høringsnotatet av 13.12.2016 at TF ikke har ønsket å bidra til 

arbeidet med nye forskrifter. TF er ikke enig i denne fremstillingen. Tanavassdragets 

fiskeforvaltning (TF) har vært invitert til å delta med en representant i gruppa, men har ikke 

ønsket å delta før det er avklart om Stortinget samtykker til inngåelse av avtalen. Det er 

begrunnet med at TF ikke kan delta i forberedelser til nye fiskeforskrifter, så lenge TF er imot 

store deler av avtaleverket, med liten mulighet til å påvirke dette når det ble til 

 

1.2 Ny grenseavtale med Finland 
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Klima- og miljødepartementet har sendt på høring av forslag til ny avtale mellom Norge og 

Finland om fisket i Tanavassdraget, som ble signert av de to landenes regjeringer i 

Helsingfors 30. september 2016. Forslaget til avtale var på høring i fjor sommer, og også 

forslag til gjennomføring av avtalen har vært på høring, jf. brev fra departementet 1. 

november 2016. Norge og Finland ønsker å erstatte Overenskomst mellom Kongeriket Norge 

og Republikken Finland om felles forskrifter om fisket i Tanaelvas fiskeområde av 1. mars 

1989 samt tilhørende forskrifter med en ny avtale. 

Avtalepartene understreker sitt ansvar i henhold til internasjonale konvensjoner og behovet 

for å verne og sikre fiskebestandene i Tanavassdraget gjennom formålstjenlig regulering av 

fisket basert på føre-var-prinsippet 

Videre erkjenner partene betydningen av naturmangfoldet og av bærekraftig utnyttelse av 

naturressursene og samenes urfolksrettigheter og lokalbefolkningens rettigheter, og 

betydningen naturressursene har for samene som urfolk i bevaring av deres kultur, samt andre 

fiskerettshaveres rettigheter.  

 

Forslaget til ny rettighetshavergruppe på finsk side, hytteeiere, kan ikke defineres til å være 

en del av det lokale rettighetshavergrunnlaget, og vil etter TFs oppfatning komme i strid med 

vernet som den lokale fiskeutøvelsen har i forhold til andres fiske.  

Forslaget hva gjelder en ny rettighetsgruppe på finsk side innebærer et betydelig inngrep i 

norske rettighetshaveres opparbeidede rettigheter, ved at man omdisponerer 

ressursutnyttelsen ved innføring av ny rettighetsgruppe, som ikke fra tidligere har noen 

tilsvarende opparbeidet beskyttelse. Høyesterett har ved saken fra 1994 om statens 

forvaltning av fiskekort i Tanavassdraget uttalt at det er opparbeidede rettigheter som staten 

må respektere ved sine disposisjoner over ressursutnyttelsen. Tilsvarende kan det etter vår 

oppfatning ikke være rettslig adgang til å disponere over ressursene i elven gjennom avtalen 

med Finland, på en slik måte at staten i realiteten overfører en større del av ressursuttaket til 

finsk side, på bekostning av opparbeidede og beskyttede rettigheter på norsk side.    

 

1.3 Oppsummerende innspill til forslag om endringer i forskriftene 

Tanavassdragets fiskeforvaltning støtter deler av forslag til forskrift om fiske i 

Tanavassdragets grenseelvstrekning.TF forutsetter at forslaget om at finske hytteeiere skal 

kunne fiske gratis på norsk side av grenselinja umulig kan bli realisert. Vi vil likevel 

kommentere det i det følgende. Slik forslaget er utformet, vil det imidlertid medføre at finske 

hytteeiere – som er foreslått innført som en ny rettighetsgruppe i avtaleverket – unntas fra 

viktige begrensninger som stangfiskere og allmennheten er underlagt på norsk side og i de 

norske delene av vassdraget. Det gjelder særlig i) perioden for tillatt fiske, ii) at ikke ½-

døgnsbegrensningen, samt iii) at pålegget om lokal roer ikke vil gjelde for de finske 

hytteeierne.  

Det vil innebære en betydelig forskjellsbehandling på som i realiteten vil gå på bekostning av 

opparbeidede rettigheter på norsk side. Det paradoksale er at hovedformålet med de 

endringene som gjøres er å begrense fisket. Det vil videre være negativt for bestandene som 

endringene har som hovedmål å styrke, og det betyr videre at man må ta en forholdsmessig 
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større del av reduksjonen i uttak på norsk side. TF vil nedenfor komme med forslag til 

endringer på disse punktene.  

TF mener for øvrig at reguleringsforslagene i for stor grad griper inn i TF sitt forvaltningsområde, 

og at forskriftene må gi bedre rom for TF å beslutte egne reguleringer.  

Fiskeforskriftens varighet bør begrenses til å gjelde i fem år, gjeldende fra ikrafttredelsen av 

forskriften. 

  

2 Nærmere om forslag til forskrift om fiske i Tanavassdragets grenseelvstrekning 

 

2.1 Fordeling av fiskekort, innføring av ny rettighetsgruppe på finsk side 

 

Merknader til de enkelte bestemmelsene  

 

§ 5 Antall og fordeling av fiskekort for tilreisende fiskere 

Det maksimale antallet båtfiskekort på norsk side, er 5 500 fiskedøgn per fiskesesong, jf.§ 5 

første ledd. Det maksimale antallet strandfiskekort på norsk side, er 5 500 fiskedøgn per 

fiskesesong, jf.§ 5 tredje ledd. Antall fiskekort for fiske fra båt og fiskekort for fiske fra strand 

fordeles ulikt fiske fra båt/ eller fiske fra strand i områdene. Forslaget gir følgende fordeling pr. 

fiskemetode pr. område i sesongen:  

 

Antall fiskekort fordelt totalt pr. område pr. sesong 
    

 Områder 
Grensen – 
Lákšjohka 

Lákšjohka - 
Luosnjárguoika 

Luossnjarg.- 
Borsejohka 

Borsejohka – 
Ráidenjárga 

Anárjohka Sum 

Fiske fra båt               490              1 994              1 788              1 228            5 500  

Strandfiske              1 762                614                730              2 056                338           5 500  

Fordelt pr. 
område             2 252              2 608              2 518              3 284                338          11 000  

 

Finland har samme kvotefordeling, med 5 500 fiskedøgn til fiske fra båt, og 5 500 fiskedøgn for 

fiske fra strand. 

Innføring av en ny rettighetshavergruppe på finsk side, medfører til at det blir forskjell på 

fordelingen av hvordan avsatt fiskekortkvote brukes og fordeles i Norge i forhold til i Finland. 

Dette fordi en større andel av kortene på finsk side får utvidede rettigheter. Finske hytteeiere 

unntas fra viktige begrensninger som stangfiskere og allmennheten er underlagt på norsk side 

og i de norske delene av vassdraget. Det gjelder særlig i) perioden for tillatt fiske, ii) at ikke 

½-døgnsbegrensningen, samt iii) at pålegget om lokal roer ikke vil gjelde for de finske 

hytteeierne.  

En kvote på høyst en tredjedel av døgnfiskekortene som selges i Finland kan reserveres for 

fiskerettshavere fast bosatt andre steder enn i Tanavassdragets elvedaler som angitt i § 2, andre 

ledd punkt 2 i forslaget til fiskeregler. Kvoten skal fordeles likt på båtfiskekort og stangfiskekort.  
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Det er uklart hvordan 1/3-del av den avsatte fiskekortkvoten til fiske fra båt (1830 fiskekort) til 

finske hytteeiere fordeles pr. område i fiskesesongen. Ved bruk av 3 stenger samtidig, tilsvarer 

1830 båtdøgnkort 5500 stangdøgnkort. Hvis TF følger samme fordeling av fiskekort pr. område i 

fiskesesongen som den finske fordelingen, betyr det at tilgjengelige fiskekort pr. hovedområde 

kan variere mellom 2 252 fiskekort til 3 622 fiskekort. 

Grensene for fiskesonene følger av kartvedlegg 1 til fiskereglene. Sonene skal merkes i terrenget. 

Vedtak, forslag til endring: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning omfordeler 1830 fiskekort avsatt til fiske fra båt, slik at 

tilgjengelige fiskekort pr. område blir jevnere fordelt i vassdraget. 

 

§ 8 Fiskesesong for stang og håndsnøre 

Vedtak: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning går imot at det opprettes en ny rettighetshavergruppe som ikke 

er fast bosatte i Tanavassdragets elvedaler, med rett til gratis fiskeutøvelse på norsk side i 

Tanavassdragets grenseelvdel. 

 

Begrunnelse: 

Forslaget om å tillatte finske hytteeiere å begynne fiske på blandete bestander, før 

lokalbefolkningen i øvre deler av vassdraget, er i strid både med reguleringens formål og 

fiskeretten på norsk side i Tanavassdraget. Forslaget om utvidete rettigheter til en ikke-

fast bosatt gruppering fra finsk side, vil i realiteten bli forskjellsbehandling av hytteeiere 

på norsk – og finsk side, som ikke er forenlig med reguleringens formål. 

§ 9 Båtfiskekort og strandfiskekort 

Vedtak, forslag til tillegg, nytt siste ledd: 

Finske hytteeiere som fisker fra kvoten av 1830 båtdøgnkort, gjelder de båtfiskekort som er 

reservert etter § 5, fjerde ledd for personer nevnt i § 2, andre ledd punkt 2, med bruk av opptil tre 

stenger samtidig, betaler stangdøgnpris til TF ved fiske på norsk side av dypålen. 

Begrunnelse: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning kan ikke operere med billigere eller gratis fiskekort til 

finske hytteeiere, for fiske på norsk side av midtstrømslinjen, ift. til døgnpris for fiske fra 

båt i samme område for nasjonale fiskere.  1830 båtdøgnkort tilsvarer 5500 

stangdøgnkort. Omregnet til stangdøgn, tilsvarer dette fem ganger høyere stangkvote, enn 

det som er foreslått som mulig fiskekortkvote for nedre norsk del, fra grensen til 

Tanamunningen. TF kan heller ikke se at norske myndigheter kan forhandle bort gratis 

fiske til finske fiskere på norsk side av midtstrømslinjen i Tanavassdraget uten 

kompensasjon. 

§§10 -11 Tillatt agn ved fiske med båtfiskekort og strandfiskekort og § 11 Generelle 

bestemmelser om agn og krokredskap ved stangfiske  

Vedtak, forslag til endring: 
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Det foreslåes at bestemmelsene slåes sammen, slik at det kommer under samme bestemmelse.  

§§ 13 -15 § 13 Fisketid for drivgarn, § 14 Fisketid for settegarn § 15 Fisketid for stengsel 

Vedtak, forslag til endring: 

Det foreslåes at bestemmelsene slåes sammen, slik at fisketider med garnredskaper kommer 

under samme bestemmelse, med tittelen fisketider med garnredskaper. 

Fisketid med drivgarn er fra 20. mai – 15. juni, med fisketid fra mandag kl. 18.00 – torsdag kl. 

18.00. Fisketid med stengsel og med settegarn er fra 20. mai – 15. august, med fisketid fra 

mandag kl. 18.00 – torsdag kl. 18.00. 

Forslag fra Jan Egil Høgden og John Nystad til endring av regler med fisketider: 

1 Fiskesesong for lokale fiskere er fra 1. juni til 10. august.  

2 Garnfisket foregår fra mandag kl. 18.00 – til torsdag kl. 1800. Fiskerettshavere kan bruke 

ett garnredskap om gangen. 

 

Votering: Syv stemte for forslaget om fisketid fra 20. mai til 15. august. Jan Egil Høgden og John 

Nystad stemte imot forslaget. 

 

Begrunnelse: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning mener at tidene og redskapsregulering gir er rimelig 

byrdefordeling i en periode der laksen skal kunne øke i de mest utsatte elvene. For å 

imøtekomme dette, vil TF komme med forslag at garnfisket tillates med bare ett redskap 

samtidig. TF vil i tillegg foreslå at garnfisket innskrenkes med to uker i slutten av 

sesongen. Dette gjør at fisket sluttes 15. august. 

Fiske som utsettes fra 20. mai til 1. juni er ikke en regulering, men fratakelse av fisketid 

fra garnfisket særlig i soner som er avhengig av høy vannstand for å kunne fiske. Som en 

avveining til dette foreslås at stangfiske fra båt bare kan utøves med 2 stenger samtidig, 

noe som bør gjelde hele vassdraget. 

§ 17 Fisketid for andre arter 

 

Vedtak, forslag til endring: 

Fisketider for fisket etter andre arter med garnredskaper om høsten, bør samordnes med fisketider 

for fiske etter laks og sjøørret i etterkant av sesongen i grenseelvstrekningen og i Kárášjohka 

nedenfor Bávttajohkas munning og i Iešjohka.  

Begrunnelse: 

Samordning med fisketider etter andre arter med garnredskaper, og fisketider for fiske 

etter laks bør være like, slik at det ikke oppstår uklarheter når fisket med garnredskaper 

avsluttes i Tanavassdraget. 

 

§ 22 Stengsel 

Vedtak, forslag til endring av andre ledd: 
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I tverrstengsel, ledestengsel og ledegarn kan det ellers bare brukes ris, garn, eller grinder med ris 

eller garn. Når det brukes garn i slike ledeanordninger, skal maskevidden være minimum 58 mm. 

Det er forbudt å bruke garn av et gjennomsiktig materiale som monofilament nylon. 

Begrunnelse: 

Det foreliggende forslaget om maskestørrelse i ledegarn er helt ubegripelig og 

uakseptabelt. 

 

Forslaget om endring av maskevidde her fører til at fiskerne unødvendig må investere i 

nye ledegarn. Ledegarnene skal uansett sak settes på et vis som gjør at de ikke skal fange 

fisk. 

 

§ 27 Forbudsområder for garnfiske 

Vedtak, endring av andre ledd: 

 

Andre ledd strykes. 

 

§ 30 Fangstoppgave til registret 

Vedtak: 

Rapporteringen for rettighetshaverne bør fortsatt være fangstdagbok etter endt sesong som i dag, 

men selvsagt med mulighet for ukentlig rapportering for dem som ønsker det, og TF vil øke 

innsatsen for at fangstdagboken skal bli et enda bedre virkemiddel i overvåkingen av 

laksebestandene i vassdraget. 

  

Begrunnelse: 

Forvaltningen har ikke rapporteringssystem til ukentlige rapporteringer av laksefangster 

fra alle fiskergrupper i Tanavassdraget. Det antas at det tar minst 2-3 år å utvikle og 

innarbeide et rapporteringsopplegg som ivaretar månedlige rapporteringer fra alle 

fiskergrupper på en tilfredsstillende måte. Herunder tenker vi spesielt på fiskere som ikke 

behersker registrering på nett, eller ikke har nettilgang. 

Det er lite sannsynlig at man kan få pålitelig data fra lengde og kjønnsfordeling, men 

informasjon fra skjellprøveprosjektet leverer denne typen data fra et utvalg av fangsten.  

 

Forhåndsavtalte tiltak 

§§ 34 - 35 Forutsetninger for anvendelse av forhåndsavtalte tiltak og § 35 Forhåndsavtalte tiltak 

rettet mot de enkelte laksebestandene 

Vedtak, forslag til endring av §§ 34-35: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning foreslår at §§ 34 - 35 tas ut av forslag til fiskeforskrift. 

Fiskeforskriftens varighet bør begrenses til å gjelde i fem år, regnet fra ikrafttredelsen av 

forskriften. 
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Begrunnelse: 

[§§ 34 -35] Forutsetninger for anvendelse av forhåndsavtalte tiltak og [§ 35] 

Forhåndsavtalte tiltak rettet mot de enkelte laksebestandene, vurderes som konkrete 

forvaltningstiltak i gitte situasjoner.  Avviksgraden på eks. 5 – 10% er ikke klargjort på en 

tilfredsstillende måte. Det er ikke avklart om avviksgraden gjelder i forhold til beregnet 

eller forventet oppgang pr. måned, eller gjelder det i forhold registrert oppgang av laks pr. 

måned. Forvaltningen har bedre forutsetninger for mulig anvendelse av forhåndsavtalte 

tiltak rettet mot de enkelte laksebestandene, etter at overvåkingen av oppgang av 

laksebestandene i hovedelva og utgangen av smolt er på plass, ved årlige 

sammenhengende tellinger over tid. TF har heller ikke deltatt i forhandlingene hvor  

forhåndsavtalte tiltakene er blitt vedtatt. 

§ 36 Båtregister 

Vedtak, forslag til tillegg: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning foreslår at avtalepartene utnevner et saksutvalg med ½-års 

arbeidstid, for å revidere vilkårene for å registrere elvebåter som skal brukes ved fisket i 

Tanavassdraget. 

Det er kun fast bosatte personer i Tanaelvas elvedaler på begge sider av grensen som har rett til å 

registre elvebåter til bruk i Tanavassdraget.  

Begrunnelse: 

Det er behov for å revidere og ajuorføre gjeldende registre i begge land, både for å 

ajuorføre og sikre om at dagens registreringer er korrekte. Videre er det viktig å 

innarbeide vilkår om at elvebåter med motorer ikke kan brukes i andre vassdrag, for å 

skjerme for mulig spredning av fiskesykdommer til Tanavassdraget. Nye vilkår med nye 

registre bør være klare til 2018 sesongen.  

Hvis forslag til revidering tas til følge, vil fiskereglene for Tanavassdraget være innenfor 

§§ 1 – 33. 

 

Sak 04_2/2017: Forslag til forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del 

Tanavassdragets fiskeforvaltning støtter deler av forslag til forskrift om fiske i Tanavassdragets 

nedre norske del. Tanavassdragets fiskeforvaltning foreslår å samle bestemmelsene om fiske i 

nedre norsk del og bestemmelsene om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og 

Skiehččanjohka.i en forskrift. TF mener at reguleringsforslagene i alt for stor grad griper inn i TF 

sitt forvaltningsområde, og mener at forskriftene må gi bedre rom for TF å beslutte egne 

reguleringer. Det gjelder også fastsettelse av eventuelle fredningssoner o.l. Tanavassdragets 

fiskeforvaltning ser behov for samordning og forenkling av forskriftene med like fisketider i hele 

vassdraget, både av hensyn til forvaltningen og fiskerne. Fiskeforskriftens varighet bør begrenses 

til å gjelde i fem år, gjeldende fra ikrafttredelsen av forskriften.  

TF har følgende endringsforslag til forskriftens bestemmelser: 

Merknader til de enkelte bestemmelsene  
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§ 2 Fiskekort 

 

Vedtak: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning foreslår at forhandlingsmøtenes enighet, om kvotegrunnlag for 

nedre norsk del følges. TF ønsker derfor et øvre tak på 2800 døgnkort til tilreisende fiskere pr. 

sesong, fordelt til 1400 kort for båtfiske og 1400 kort for fiske fra strand.  

Begrunnelse: 

For grenseelvstrekningen er det tatt utgangspunkt i at tilreisendes fiske skal reduseres med ca. 

1/3, noe som gir et øvre antall på 22 000 døgnkort. Kvoten av fiskekort til nedre norsk del ble 

drøftet ved forhandlingsmøter både i 2014 og i 2015, og ble satt til 2800 døgnkort til tilreisende 

fiskere, fordelt til 1400 for båtfiske og 1400 for fiske fra strand. Avsatt kvote er ikke endret ved 

senere forhandlingsmøter. Foreslått kvote for nedre norsk del vil være innenfor 1/3-del reduksjon 

av fiskeutøvelsen målt mot fisket i gjeldende avtale-periode. I nedre norsk del har det hittil vært 

krav om lokal roer i 100 % av fisketida i uka. I forhold til samme bestemmelse i grenseelvdelen, 

er det absolutt krav om lokal roer ved fiske fra båt i nedre norsk del. TF bestemmer omfang av 

bestemmelsen og vurderer det i forhold til reglene i grenseelvstrekningen.  

 

I perioden 1990 – 2009 har salg av fiskekort i nedre norsk del og i norske sidevassdrag vært 

summert sammen. I 20 årsperioden fra 1990 – 2009 er det i gjennomsnitt solgt årlig 3387 

døgnkort i nedre norske del inkl. døgnkortsalget i sideelvene.  I samme periode er det i 

gjennomsnitt solgt årlig 1850 døgnkort i grenseelvdelen på norsk side. 

 

§ 6 Fiskesesong for stang og håndsnøre 

Vedtak, forslag til endring av tredje ledd: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning kan åpne for fiske etter sjøørret fra 23. juni til 15. september i 

munningsområdet på strekningen mellom elv og sjø til Langnes. 

Begrunnelse: 

Stangfisket i sonen er rettet inn mot sjøørret, og det fanges tilnærmet ingen laks i sonen. I 

følge lokale fiskere har det blitt mer stor ørret i vassdraget, og bestanden tåler trolig 

høyere beskatning. Det er kjent at det er ørret til stede i munningen fra sent i mai til ut 

september, og sjøørreten er fra gammelt av kjent som en sterk predator på lakseyngel og 

smolt. 

 

§§ 10 – 12 § 10 Fisketid for drivgarn, § 11Fisketid for stengsel og § 12 Fisketid for fiske med 

settegarn etter laks, sjøørret og sjørøye 

Vedtak, 

forslag om endring av §§ 10 - 12: 
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Det foreslåes at bestemmelsene slåes sammen, slik at fisketider med garnredskaper kommer 

under samme bestemmelse, med tittelen fisketider med garnredskaper. Til fisketid for fiske etter 

sjørøye foreslås det begrensning. 

Forslag fra Jan Egil Høgden og John Nystad til endring av regler med fisketider: 

Fiskesesong for lokale fiskere er fra 1. juni til 10. august.  

Garnfisket foregår fra mandag kl. 18.00 – til torsdag kl. 1800. Fiskerettshavere kan bruke ett 

garnredskap om gangen. 

 

Vedtak: 

Fisketid med drivgarn er fra 20. mai – 15. juni, med fisketid fra mandag kl. 18.00 – torsdag kl. 

18.00. Fisketid med stengsel og med settegarn er fra 20. mai – 15. august, med fisketid fra 

mandag kl. 18.00 – torsdag kl. 18.00. 

 

Votering: Syv stemte for forslaget om fisketid fra 20. mai til 15. august. Jan Egil Høgden og John 

Nystad stemte imot forslaget. 

Begrunnelse: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning mener at tidene og redskapsregulering gir er rimelig 

byrdefordeling i en periode der laksen skal kunne øke i de mest utsatte elvene. For å 

imøtekomme dette, vil TF komme med forslag at garnfisket tillates med bare ett redskap 

samtidig. TF vil i tillegg foreslå at garnfisket innskrenkes med to uker i slutten av 

sesongen. Dette gjør at fisket avsluttes 15. august. 

Fiske som utsettes fra 20. mai til 1. juni er ikke en regulering, men bare fratakelse av 

fisketid fra garnfisket særlig i soner som er avhengig av høy vannstand for å kunne fiske. 

Som en avveining til dette foreslås at stangfiske fra båt bare kan utøves med 2 stenger 

samtidig, noe som bør gjelde hele vassdraget. 

TF er kritisk til at det åpnes for fiske etter sjørøye i vassdraget på bakgrunn av den svært 

usikre statusen til en eventuell sjørøyebestand i vassdraget, og foreslår at det ikke skal 

være tillatt å ta liv av røye i den nedre norske delen av vassdraget. 

 

§ 19 Stengsel 

Vedtak, forslag til endring av andre ledd: 

I tverrstengsel, ledestengsel og ledegarn kan det ellers bare brukes ris, garn, eller grinder med ris 

eller garn. Når det brukes garn i slike ledeanordninger, skal maskevidden være minimum 58 mm. 

Det er forbudt å bruke garn av et gjennomsiktig materiale som monofilament nylon. 

Begrunnelse: 

Det foreliggende forslaget om maskestørrelse i ledegarn er helt ubegripelig og uakseptabelt. 

Forslaget om endring av maskevidde her fører til at fiskerne unødvendig må investere i nye 

ledegarn. Ledegarnene skal uansett sak settes på et vis som gjør at de ikke skal fange fisk. 
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§ 27 Fangstoppgave til registret 

Vedtak: 

Rapporteringen for rettighetshaverne bør fortsatt føre fangstdagbok etter endt sesong som i dag, 

men med mulighet for ukentlig rapportering for dem som ønsker det, og TF vil øke innsatsen for 

at fangstdagboken skal bli et enda bedre virkemiddel i overvåkingen av laksebestandene i 

vassdraget. 

Begrunnelse: 

Forvaltningen har ikke rapporteringssystem til ukentlige rapporteringer av laksefangster 

fra alle fiskergrupper i Tanavassdraget. Det antas at det tar 2-3 år å utvikle og innarbeide 

et rapporteringsopplegg som ivaretar månedlige rapporteringer på en tilfredsstillende 

måte. 

Det er lite sannsynlig at man kan få pålitelig data fra lengde og kjønnsfordeling, men 

informasjon fra skjellprøveprosjektet leverer denne typen data fra et utvalg av fangsten.  

Reguleringstiltak som trer i kraft på gitte vilkår 

Vedtak: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning foreslår at §§ 31 - 32 tas ut av fiskeforskriftene. 

Fiskeforskriftens varighet bør begrenses til å gjelde i fem år, regnet fra ikrafttredelsen av 

forskriften. TF har heller ikke deltatt i forhandlingene hvor iverksettelse av tiltak etter § 31 og § 

32 Tiltak rettet mot de enkelte laksebestandene er utarbeidet. 

Begrunnelse: 

Forutsetninger jf. [§ 31] og iverksettelse av tiltak etter [§ 32] rettet mot de enkelte 

laksebestandene vurderes som forvaltningstiltak, som vanligvis ikke inntas i 

fiskeforskrifter med varighet på fem år. Det er viktig å få på plass overvåking av oppgang 

av laksebestandene i hovedelva - og utgangen av smolt på plass, ved årlige 

sammenhengende tellinger over tid i hvert hovedområde. 

Hvis forslag til revidering tas til følge, vil fiskeregler for nedre norsk del i Tanavassdraget være 

innenfor §§ 1 – 33. 

 

Sak 04_3/2017: Forslag til forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka 

og Skiehččanjohka 

Tanavassdragets fiskeforvaltning støtter deler av forslag til forskrift om fiske i norske 

sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka. Tanavassdragets fiskeforvaltning 

foreslår å samle bestemmelsene om fiske i nedre norsk del og bestemmelsene om fiske i norske 

sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka.i en forskrift. TF mener at 

reguleringsforslagene i alt for stor grad griper inn i TF sitt forvaltningsområde, og mener at 

forskriftene må gi bedre rom for TF å beslutte egne reguleringer. Det gjelder også fastsettelse av 

eventuelle fredningssoner o.l. Tanavassdragets fiskeforvaltning ser behov for samordning og 

forenkling av forskriftene med like fisketider i hele vassdraget, både av hensyn til forvaltningen 

og fiskerne. Fiskeforskriftens varighet bør begrenses til å gjelde i fem år, gjeldende fra 

ikrafttredelsen av forskriften.  
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TF har følgende endringsforslag til forskriftens bestemmelser: 

Merknader til de enkelte bestemmelsene 

§ 7 A (alternativ til § 7 B) Fisketider for fiske med stang og håndsnøre og § 7 B (alternativ til § 7 

A) 

Fisketider for fiske med stang og håndsnøre 

Vedtak, forslag til endring: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning foreslår å stryke § 7 A (alternativ til § 7 B) og § 7 B (alternativ 

til § 7 A) og forslaget om at I følgende soner er alt stangfiske forbudt, jf. vedlagte kart, slik det er 

foreslått. Det er fare for at forslaget om ulik sesonglengde i de ulike sideelvene kan bli 

unødvendig forvirrende, både for forvaltningen og for fiskerne.  

Tanavassdragets fiskeforvaltning foreslår andre tiltak som ivaretar behovet for å sikre økende 

gytebestander i alle deler av vassdraget: 

1. Fisketid for lokalbefolkningen med stang er fra 20. mai til 15. august i alle sideelver til 

Tanavassdraget. 

2. Fisketid for tilreisende fiskere i sideelvene er 10. juni – 31. juli.  

3. Tanavassdragets fiskeforvaltning vurderer å innføre fredningssoner i Máskejohka, Kárášjohka 

og Iešjohka, slik TF har innført i Lákšjohka i 2014 og 2015, og Kárášjohka i 2015. Dette skal 

erstatte forslag om - I følgende soner er alt stangfiske forbudt, jf. vedlagte kart. 

 

Fiskeforskriftens varighet bør begrenses til å gjelde i fem år, gjeldende fra ikrafttredelsen av 

forskriften.  

 

§ 9 Fisketid for fiske med garn og stengsel etter laks, sjøørret og sjørøye 

Fisketid i elver der garn- og stengselsfiske etter laks, sjøørret og sjørøye er tillatt: 

Forslag fra Jan Egil Høgden og John Nystad til endring av regler med fisketider: 

Fiskesesong for lokale fiskere er fra 1. juni til 10. august.  

Garnfisket foregår fra mandag kl. 18.00 – til torsdag kl. 1800. Fiskerettshavere kan bruke ett 

garnredskap om gangen. 

 

Vedtak: 

Fisketid med drivgarn er fra 20. mai – 15. juni, med fisketid fra mandag kl. 18.00 – torsdag kl. 

18.00. Fisketid med stengsel og med settegarn er fra 20. mai – 15. august, med fisketid fra 

mandag kl. 18.00 – torsdag kl. 18.00. 

 

Votering: Syv stemte for forslaget om fisketid fra 20. mai til 15. august. Jan Egil Høgden og John 

Nystad stemte imot forslaget. 

 

Begrunnelse: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning mener at tidene og redskapsregulering gir er rimelig 

byrdefordeling i en periode der laksen skal kunne øke i de mest utsatte elvene. For å 
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imøtekomme dette, vil TF komme med forslag at garnfisket tillates med bare ett redskap 

samtidig. TF vil i tillegg foreslå at garnfisket innskrenkes med to uker i slutten av 

sesongen. Dette gjør at fisket sluttes 15. august. 

Fiske som utsettes fra 20. mai til 1. juni er ikke en regulering, men bare fratakelse av 

fisketid fra garnfisket særlig i soner som er avhengig av høy vannstand for å kunne fiske.  

Som en avveining til dette foreslås at stangfiske fra båt bare kan utøves med 2 stenger 

samtidig, noe som bør gjelde hele vassdraget. 

 

Videre kan TF vurdere; 

Det åpnes ikke for mulighet for utleie av garnfiskeretten i sideelvene Kárášjohka og 

Iešjohka i de kommende år.  

 

§ 11 Fisketider for andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye 

Vedtak, forslag til endring: 

Fisketider for fisket etter andre arter med garnredskaper om høsten, samordnes med fisketider for 

fiske etter laks og sjøørret i etterkant av sesongen i grenseelvstrekningen og i Kárášjohka 

nedenfor Bávttajohkas munning og i Iešjohka. I Kárášjohka nedenfor Bávttajohkas munning og i 

Iešjohka er fiske med bunnsatte settegarn tillatt fra og med 20. mai til og med 15. august. 

Begrunnelse: 

Samordning med fisketider etter andre arter med garnredskaper, og fisketider for fiske 

etter laks bør være like, slik at det ikke oppstår uklarheter når fisket med garnredskaper 

avsluttes i Tanavassdraget. 

§ 17 Stengsel 

Vedtak, forslag til endring av andre ledd: 

I tverrstengsel, ledestengsel og ledegarn kan det ellers bare brukes ris, garn, eller grinder med ris 

eller garn. Når det brukes garn i slike ledeanordninger, skal maskevidden være minimum 58 mm. 

Det er forbudt å bruke garn av et gjennomsiktig materiale som monofilament nylon. 

Begrunnelse: 

Det foreliggende forslaget om maskestørrelse i ledegarn er helt ubegripelig og 

uakseptabelt. 

 

Forslaget om endring av maskevidde her fører til at fiskerne unødvendig må investere i 

nye ledegarn. Ledegarnene skal uansett sak settes på et vis som gjør at de ikke skal fange 

fisk. 

 

§ 23 Fangstoppgave 

 

Vedtak: 

Rapporteringen for rettighetshaverne bør fortsatt være fangstdagbok etter endt sesong som i dag, 

men med mulighet for ukentlig rapportering for dem som ønsker det, og TF vil øke innsatsen for 
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at fangstdagboken skal bli et enda bedre virkemiddel i overvåkingen av laksebestandene i 

vassdraget.  

 

Begrunnelse: 

Forvaltningen har ikke rapporteringssystem til ukentlige rapporteringer av laksefangster 

fra alle fiskergrupper i Tanavassdraget. Det antas at det tar 2-3 år å utvikle og innarbeide 

et rapporteringsopplegg som ivaretar månedlige rapporteringer på en tilfredsstillende 

måte. 

 

Det er lite sannsynlig at man kan få pålitelig data fra lengde og kjønnsfordeling, men 

informasjon fra skjellprøveprosjektet leverer denne typen data fra et utvalg av fangsten.  

 

Vedtak: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning foreslår å samordne forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre 

norske del og forslag til forskrift i de norske sidevassdragene til Tanaelva, Anárjohka og 

Skiehččanjohka, i en forskrift. Tanavassdragets fiskeforvaltning ser behov for samordning og 

forenkling av forskriftene med like fisketider i hele vassdraget, både av hensyn til forvaltningen 

og fiskerne.  

Fiskeforskriftens varighet bør begrenses til å gjelde i fem år, gjeldende fra ikrafttredelsen av 

forskriften.  

 

 

Sak 05/2017: Elveoppsyn 2017 

 

Drøfting: 

Møtet drøftet forslag til forberedelser til sesongstart, prioriteringer i forkant av sesongen og 

samarbeidsområder med Statens naturoppsyn og politiet ved løsningen av oppsynsoppgavene i 

Tanavassdraget. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning viderefører elveoppsynets organiserings – og driftsform fra 2016 

sesongen.  

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling til organisering og prioriteringer for 2017 sesongen enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 06/2017: Laksebrev på Gnr. 21, Bnr. 187, 83 i Karasjok kommune 

 

Direktørens innstilling: 
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Varslet tilbakekalling av Frode Grønmos laksebrev oppheves. Det vil bli foretatt ny befaring 

av eiendommer med laksebrev høsten 2017.  

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 07/2017: Laksebrev på Gnr. 21, Bnr. 54 i Karasjok kommune 

 

Drøfting: 

Asbjørn Guttorm foreslår å utsette saken, inntil eierforholdene ved senere tildelte laksebrev 

og eiendomsgrunnlag er klarlagt. 

 

Direktørens innstilling:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning inndrar laksebrevet til Nils Anders Kildedam, da 

høstingsvilkåret for å ha fiskerett, jf. § 3 ikke er oppfylt.  

 

Dette vedtaket kan påklages til jordskifteretten eller tingretten. 

 

Vedtak: 

Asbjørn Guttorms forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 08/2017: Retningslinjer for søknad av tilskudd til fiskeforeninger 

 

Saksfremstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning har ved møte 2. – 3. desember 2016 satt av kr. 100 000 i 

tilskudd til fiskeforeninger. Formålet med ordningen er å stimulere til drift av fiskeforeninger 

i Karasjok og Tana kommune.  

Etter drøfting av forslag til retningslinjer, fastsetter TF følgende retningslinjer for tildeling av 

tilskudd til fiskeforeninger i 2017: 

 

Hvem kan søke: 

Fiskeforeninger som organiserer fiskerettshavere som har laksefiske i Tanavassdraget, kan 

søke om tilskudd.  

Søknadsfrist: 20. mars 2017 

Søknaden sendes til Tanavassdragets fiskeforvaltning, Deanugeaidnu 1780 – 9845 Tana, eller 

e-post: post@tanafisk.no  

Hva skal søknaden inneholde: 

Navn, personnummer/ organisasjonsnummer, kontonummer, adresse, telefonnummer, e-

postadresse, med foreningens drift, formål og budsjett. 
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Øvrig informasjon: 

Søker har ansvar for at tilskuddet går til innvilgete formål iht. søknad og budsjett.  

Tilskuddet utbetales på anmodning.  

TF kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt, dersom midlene ikke går til innvilgete formål. 

Det er imidlertid mulig til å søke utsettelse på bruken av midlene med ett år.  

Vedtak: 

Forslag til retningslinjer for 2017 enstemmig vedtatt. 

 

Sak 09/2017: Vedtekter for TF 

Drøftinger: 

Saksutvalgets forslag til vedtekter for Tanavassdragets fiskeforvaltning etter kapittelinndeling 

1-8 ble drøftet.  

Under gjennomgangen fremmet leder endringer/tilføyelser til § 1, 4. ledd, § 3, § 4, 2. ledd, § 

6, 2. ledd, § 10, 1. ledd, § 30, 2. ledd strykes, § 33, 1. ledd, § 45, 2.ledd. 

I tillegg forenkles § 5 slik rådgiver Narve S. Johansen antydet og § 8, 3. ledd tilføyes om 

reindriftsutøvere som ikke skal betale fiskeavgift når de driver reindrift i elvedistriktet ifølge 

reindriftsloven § 26. 

Sak 10/2017: Regler for fellesmøter 

Drøftinger: 

Saksutvalgets forslag til regler for fellesmøte etter kapittelinndeling 1-6 ble drøftet.  

Ingen endringer. 

Sak 11/2017: Regler for laksebrev 

Drøftinger: 

Saksutvalgets forslag til regler om laksebrev etter kapittelinndeling 1-8 ble drøftet.  

Under gjennomgangen fremmet leder endringer/tilføyelser til § 3, 1. punktum, § 9, 2. ledd, 2. 

setning strykes, §§ 15 og 16 sys sammen og bearbeides av Máret Guhttor og direktøren.  
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Sak 12/2017: Regler for soner 

 

Drøftinger: 

Saksutvalgets forslag til regler for soner etter kapittelinndeling 1-3 ble drøftet.  

 

Under gjennomgangen fremmet leder at § 6 tilføyes en setning som blir første avsnitt. 

 

Sak 13/2017: Arbeidsinstruks for direktøren 

 

Drøftinger: 

Saksutvalgets forslag til arbeidsinstruks ble ikke drøftet.  

 

 

Vedtak:  

 

Reglene i sakene 9-10-11-12/2017 enstemmig vedtatt med foreslåtte endringer/tilføyelser 

som bearbeides og tas inn i regelsettet før utsendelse på høring. Sak 13/2017 behandles 

internt.   

 

 

Sak 14/2017: Orienteringssaker 

1. Konsultasjon om Tanaforhandlingene med politisk ledelse i Klima – og 

miljødepartementet 12.01.2017 

 

2. Merknader til proposisjon til Stortinget 2016 – 17, avtale om fisket mellom Norge og 

Finland i Tanavassdraget 17.01.2017 

 

3. Sak til Stortingets kontroll - og konstitusjonskomite – vedr. overenskomstens 

behandling om fisket i Tanavassdraget uten lokal deltagelse fra Tanavassdragets 

fiskeforvaltning, 17.01.2017 

 

4. Anmodning om dekning av oppsynsutgifter 2011 – 2015 i riskgrensestrekningen av 

Tanavassdraget til Klima – og miljødepartementet 19.01.2017 

 

5. Norsk laksefangst i Tanavassdraget 2016 

 

6. Informasjon fra forarbeidet til mulig desinfiseringsopplegg 2017  

 
7. Status i sonarovervåkingen i Tanavassdraget 

 

8. Foreløpig informasjon fra arbeidsgruppe som har vurdert fiskekortsalg, 

fangstrapportering og fangstregister for Tanavassdraget. 
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Møtet hevet 11.02. kl. 16.20 

 

______________________________           ______________________________ 

Steinar Pedersen                                          Asbjørn Guttorm 

 

Hans-Erik Varsi referent 


