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Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 5.-6. april 2017 på Jergul Astu – 

Karasjok.   

  

Møtetid 5. april kl. 10.40 – 18.30     6. april kl. 08.30 – 15.35  

  

Møteleder:  

Steinar Pedersen  

  

Møtende TF medlemmer:  

Benn Larsen, Máret Guhttor, Rune Aslaksen, Reidar Varsi, Asbjørn Guttorm, Jan Egil 

Høgden og Edvard Nordsletta. John Nystad møtte den 5. april fra kl. 13.40  

  

Fra administrasjonen:  

Direktør Hans-Erik Varsi og rådgiver Narve S. Johansen  

  

Saksliste:  

Sak 15/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste  

Sak 16/2017: Godkjenning av protokoll fra TF møte 10. – 11. februar 2017   

Sak 17/2017: Valg av 2 protokollunderskrivere  

Sak 18/2017: Godkjenning av fangstrapport 2016  

Sak 19/2017: Godkjenning av skjellprøverapport 2016  

Sak 20/2017: Regnskap 2016  

Sak 21/2017: Årsrapport 2016   

Sak 22/2017: Behandling av søknader om driftstilskudd fra fiskeforeninger   

Sak 23/2017: Søknader om laksebrev  

Sak 24/2017: Fiskekortpriser i riksgrensestrekningen og fisketider i sidevassdragene  

Sak 25/2017: Leieavtale kontorlokaler  

Sak 26/2017: Feltprosjekter 2017  

Sak 27/2017: Forslag til reglement/vedtekter, regler for fellesmøter, behandling av laksebrev 

og regler for soner   

Sak 28/2017: Høringsuttalelse til utbedring av farleden inntil Leirpollen i Tana kommune 

Sak 29/2017: Orienteringssaker Sak 30/2017: Neste møte  

  

  

Behandling:  

Sak 15/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste  

Sakslista supplert med Strategien for det videre arbeidet i forskriftsarbeidet.  

  

Sak 16/2017: Godkjenning av protokoll fra TF møte 10. – 11. februar 2017   
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Forslag fra John Nystad og Jan Egil Høgdens til fisketider sak 4 supplert. Innsendte endringer 

fra Máret Guhttor til forslag og vedtak i sakene 9-10-11-12-13/2017 tas inn. Med 

suppleringer til sak 4 og sak 9– 13 enstemmig godkjent.  

Innlevert merknad fra Máret Guhttor, Rune Aslaksen, Asbjørn Guttorm, Reidar Varsi og 

Benn Larsen til sakene 9-10-11-12 og 13/2017 i utkast til protokoll fra TF-møtet 10. og 11. 

februar i år.  Merknaden vedlegges denne møteprotokollen. 

 

  

Sak 17/2017: Valg av 2 protokollunderskrivere  

  

Jan Egil Høgden og Rune Aslaksen valgt til å underskrive protokollen.  

  

  

Sak 18/2017: Godkjenning av fangstrapport 2016  

  

Fangsten fra Finland ble nylig oversendt TF, og fangstrapporten oppdateres og legges frem på 

TF-møtet. Kort oppsummering av fangsten i sesong 2016 (fra årsrapporten):  

Det ble det fanget 85 tonn laks i Tanavassdraget i 2016, noe som er en betydelig økning fra 

2015 (79 tonn), men langt under langtidsgjennomsnittet (116 tonn i perioden 1993 - 2016). 

Fordelingen mellom Norge og Finland var 57/43 i favør Finland. Det ble fanget en noe 

høyere andel på finsk side enn de siste årene. På norsk side er den beregnede totalfangsten på 

8 130 laks på til sammen 36 840 kg. Det var en økning av fangst av storlaks, men en 

reduksjon i små- og mellomlaks i forhold til 2015.  

   

Sak 19/2017: Godkjenning av skjellprøverapport 2016  

  

TF har ikke mottatt data fra finsk side enda, og saken utgår. Saken blir satt opp som 

orientering når rapporten er fullført.  

  

 

Sak 20/2017: Regnskap 2016  

  

Direktørens innstilling:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning vedtar regnskap 2016 med noter. TF vedtar at årets resultat 

overføres annen egenkapital. Årsresultat 2016 og Årsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner 

2017 legges sammen, før det foretas årsoppgjørsdisposisjoner for 2016 - 17. Det forutsettes at 

regnskapet blir godkjent ved revisjonen. Revisjonsrapporten fremlegges ved neste møte.  

  

  

Vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  
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Sak 21/2017: Årsrapport 2016   

Direktørens innstilling:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning vedtar fremlagte årsrapport 2016.  

  

Vedtak:  

Direktørens innstilling med suppleringer ved møtet enstemmig vedtatt.  

  

  

Sak 22/2017: Behandling av søknader om driftstilskudd fra fiskeforeninger   

  

Direktørens innstilling:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler tilskuddsmidler til fiskeforeninger i Tana og 

Karasjok i henhold til retningslinjene og søknadsgrunnlaget.  

Kr. 52 500 til Laksebreveiere i Tanavassdraget SA v/Rune Aslaksen  

Kr. 21 250 til Tanavassdragets fiskerettshavere v/Brynly Ballari  

Kr. 21 250 til Laksefiskeforeningen for Tanavassdraget v/Hartvik Hansen Kr.   

5 000 til Tana jeger og fiskeforening v/Bjørnar Borch-Raudajoki  

  

Máret Guhttor foreslår at det ikke gis tilskudd til Tana jeger og fiskeforening fra denne posten 

da posten gjelder driftstilskudd og ikke arrangementstilskudd som det søkes om. 

Reidar Varsi, Rune Aslaksen og Steinar Pedersen foreslår at Tanavassdragets fiskerettshavere  

får tilskudd som foreslått. TJFF tildeles ikke tilskudd, Kr. 5 000 fordeles mellom 

Tanavassdragets fiskerettshavere og Laksefiskeforeningen for Tanavassdraget.  

  

Vedtak:  

Direktørens innstilling med forslag fra Guhttor, Aslaksen, Varsi og Pedersen enstemmig 

vedtatt.  

  

  

Sak 23_1/2017: Ragnhild Ravna, søknad om laksebrev   

  

Direktørens innstilling:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning avslår Ragnhild Ravnas søknad om laksebrev med grunnlag 

av en leid part av en eiendom, som allerede er grunnlag for laksebrev til eier og utleier.  

  

Vedtak:   

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

  

Sak 23_2/2017: Svein Ottar Helander, søknad om laksebrev  
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Direktørens innstilling:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning innvilger Svein Ottar Helanders laksebrev i sone 30.  

Laksebrevet gjelder for en tidsbegrenset periode. Ved eierskifte av Gnr. 37 Bnr. 57, og det 

søkes om overdragelse av laksebrevet, kan Helander bli tildelt laksebrev i sone 31. 

Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser.  

  

Vedtak:   

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

  

Sak 23_3/2017: Josef Rieser, Karasjok, søknad om laksebrev i Karasjok fiskesone  

  

Direktørens innstilling:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Josef Rieser laksebrev med grunnlag i Gnr. 20 Bnr.  

9 og 25 i Karasjok kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser.  

  

Vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

  

Sak 23_4/2017: Hagbart Grønmo, søknad om overføring av laksebrev og tildeling av 

laksebrev i Karasjok fiskesone  

  

Direktørens innstilling:  

1) Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Leif Petter Grønmo laksebrev med grunnlag 

i Gnr. 20 Bnr. 34 i Karasjok kommune. Hagbart Grønmos laksebrev tilknyttet samme 

eiendom inndras. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser.  

2) Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Hagbart Grønmo laksebrev med grunnlag i 

Gnr. 20 Bnr. 71 i Karasjok kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende 

bestemmelser.  

  

Vedtak:   

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

  

Sak 23_5/2017: Magne Vidar Anthi - Tana, søknad om laksebrev til sone 42 i Tana kommune  

  

Direktørens innstilling:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Magne Vidar Anthi laksebrev i sone 42 i Tana 

kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser.  

  

Vedtak:   

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

  

Sak 23_6/2017: Ebba Lovise Joks - Tana, søknad om laksebrev i sone 38  
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Direktørens innstilling:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Ebba Lovise Joks laksebrev i sone 38 med grunnlag 

i Gnr. 11 Bnr. 27 i Tana kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende 

bestemmelser.  

  

Vedtak:   

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

  

Sak 23_7/2017: John Vuolab - Tana, søknad om laksebrev i sone 37  

  

Direktørens innstilling:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler John Vuolab laksebrev i sone 36 med grunnlag i 

leieavtale med Tom Halonen av Gnr. 40 Bnr. 71 i Tana kommune. Fiskeretten til Vuolab 

gjelder i avtaleperioden.  Det kan ikke søkes om ny laksebrev til eiendommen, så lenge 

avtaleperioden mellom Halonen og Vuolab gjelder. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid 

gjeldende bestemmelser.  

  

Vedtak:   

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

  

Sak 23_8/2017: Arne W. Nilsen - Tana, søknad om flytting av fiskeplass til sone 26 i Tana 

kommune  

  

Direktørens innstilling:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning registrerer flytting av Arne Nilsens fiskeutøvelse til 

fiskesone 26 i Tana kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende 

bestemmelser.  

  

Vedtak:   

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

  

Sak 24/2017: Fiskekortpriser i riksgrensestrekningen og fisketider i sidevassdragene  

Steinar Pedersen hadde permisjon ved behandlingen av saken.  

Direktørens innstilling:  

  

1. Kortpriser  

Tanavassdragets fiskeforvaltning viderefører kortprisene fra 2016, for sesongkort og 

døgnkort for fiske fra strand og for fiske fra båt. Tidligere sesongkort for fiske i 

grenseelvdelen fjernes, da fiske i grenselvdelen er med i kommunekortene.  Prisene for 

2017 kr. 350,- pr. kommune og kr. 600,- for hele vassdraget. Videre foreslås det for 2017 

sesongen:  
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Tabell 1: Forslag pris lokale fiskekort 2017:  

Lokale kort 2017  

 
 

 

Voksen  350,- 350,- 600,-  

Ungdom (16-18 år)  100,- 100,- 200,-  

 

Døgnkortprisen for fiske fra strand i riksgrensestrekningen settes til mellom kr. 350 - 

450,- Prisene differensieres i sesongen pr. område.  

Døgnkort for fiske fra båt i riksgrensestrekningen settes mellom kr. 650 - 750,- Prisene 

differensieres i sesongen pr. område.  

  

Døgnkort for fiske fra båt i nedre norske del settes til mellom kr. 650 - 750,- Prisene 

differensieres i sesongen pr. område. Det gis mulighet til å fiske med 3 stenger samtidig, 

slik at bestemmelsene harmonerer med bestemmelsen i grenseelvdelen.  

  

TF fastsetter gebyrer for ikke rapporterte fangster i 2017.  

  

Reidar Varsi og John Nystad foreslår at strandfiskekort til kr. 500,- for fiske fra strand og kr. 

750,- for fiske fra båt med bruk av opptil 3 stenger.  

  

Rune Aslaksen foreslår at båtdøgnkortet koster kr. 800,-, seks stemmer for, og to stemmer for 

kr. 750,-  

Fiskekort for fiske fra strand kr. 500,-  vedtatt med 8 stemmer.  

  

Strandfiskekort i nedre norsk del økes til kr. 500 pr. døgn og kr. 750 for fiske fra båt med 3 

stenger. Vedtatt med 8 stemmer.  

  

Vedtak:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning viderefører kortprisene fra 2016, for sesongkort. Tidligere 

sesongkort for fiske i grenseelvdelen fjernes, da fiske i grenselvdelen er med i 

kommunekortene.  Prisene for 2017 er kr. 350,- pr. kommune og kr. 600,- for hele vassdraget.  

Pris for døgnfiskekort for fiske fra strand kr. 500 i nedre norsk del og i hele grenseelvdelen, 

inklusive Anárjohka.  

Pris for døgnfiskekort for fiske fra båt, kr. 800 i nedre norsk del og i hele grenseelvdelen, 

inklusive Anárjohka. Ved fiske fra båt kan det brukes opptil 3 stenger om gangen.  

Døgnkortpris 2016 i norske sideelver, videreføres i 2017 sesongen. Salget i Iešjohka åpnes 

for tilreisende fiskere.  
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Sak 24_2/2017: Forslag til forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka 

og Skiehččanjohka og fiskeforskrifter Forslag til fiskeforskrifter i Tanavassdraget nedre norsk 

del  

  

TF har på nytt behandlet denne saken, og henholder seg til sitt tidligere vedtak om at 

fisketiden for lokale fiskere, med både stang og håndsnøre, starter likt i hele vassdraget. Det 

er helt uhørt at sørfinske hytteeiere som til og med skal få fiske gratis på norsk side skal 

kunne starte fisket 1. juni, mens folk i Karasjok fortrenges og ikke skal kunne begynne før 

hhv. 17. og 24. juni. Likeledes er vi helt imot sentralt innførte svære forbudssoner, som i 

realiteten vil være med på å ødelegge den samiske fiskekulturen langs mange av 

sidevassdragene. (I hovedløpet er den lokale stangfiskekulturen stort sett knust av den 

massive tilstedeværelsen av finske båtfisketurister gjennom mange tiår). Når det gjelder 

innføring av eventuelle forbudssoner er dette noe som bør være en del av TFs 

forvaltningsansvar, slik vi tidligere har anført.  

Vi har med interesse merket oss at Stortingets flertall, under behandlingen av tanaavtalen, 

28.3.17, har merknader som har direkte relevans for denne saken. Det gjelder ikke minst 

understrekingen av at når reguleringer som medfører reduksjon av fisketrykket, må man følge 

det samme prinsippet som i fiskerilovgivningen, at ved ressursknapphet prioriteres 

rettighetshaverne (s. 15).  

Forslaget om fisketider for Karasjokområdet er helt i strid med dette prinsippet, sett i 

sammenheng med de vedtatte starttidene for finske hytteeiere på riksgrensen (1. juni), turister 

(10. juni).  

Vi finner det også riktig å peke på at en enstemmig komité har uttalt at KLD har 

hovedansvaret for gjennomføring av avtalen, og at det neste forvaltningsnivået er  

Tanavassdragets fiskeforvaltning som lokal forvalter, med KLD i en sentral rolle med å bistå 

TF. Komiteen viser videre til Tanaloven, og forutsetter at forvaltningen av loven skal være 

basert på lokalt selvstyre gjennom Tanavassdragets fiskeforvaltning (s. 21).  

Stortingets legger videre til grunn at Miljødirektoratet skal være et tilsynsorgan for at TFs 

forvaltning er i tråd med Stortingets forutsetninger (s. 21).  

I den forbindelse finner vi det nødvendig å spørre om den fiskeforskriften vi her omtaler, 

egentlig er et anliggende for Miljødirektoratet, eller om det er et forhold direkte mellom TF 

og KLD.  

En annen ting vi ikke har noen kunnskap om, er hvilke regler som vil komme i de finske 

sidevassdragene. Disse ville vært av stor interesse for oss, og våre vurderinger. Erfaringene 

fra forhandlingene skremmer.  

For øvrig er man vel allerede over den tiden hvor forskriften(e) skulle vært formelt gjort 

gjeldende. Ut fra omstendighetene rundt avtaleprosessen vi har bak oss, vil vi derfor rå til at 

man ikke nå gjør vedtak uten nødvendig legitimitet, men viderefører de någjeldende reglene 

for 2017.   

Det vil være en konstruktiv oppfølging av stortingsflertallets henstilling om at regjeringen i 

den nye avtalen om forvaltning av fisket i Tanavassdraget i størst mulig grad bør involvere 

lokale rettighetshavere og samer som urfolk (s. 16).   
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Nye – gjennomdrøftede fiskeforskrifter som gjøres gjeldende fra om med 2018 - vil være et 

konkret uttrykk for at man følger opp Stortingets forutsetninger om at TFs sentrale rolle i 

forvaltningen.  

Enstemmig uttalelse.  

  

Sak 25/2017: Leieavtale kontorlokaler  

  

Direktørens innstilling:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning forhandler om videreføring av leieavtalen med Artic home i 

Polmak.  

  

Vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

  

Sak 26/2017: Feltprosjekter 2017  

  

Direktørens innstilling:  

Ved behov foretas det budsjettrevidering ved neste TF møte.   

  

Vedtak:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning ber direktøren vurdere muligheten for å øke staben med en 

person til feltprosjekter, finansiert med prosjektmidler.  

 

Sak 27/2017 Forslag til reglement/vedtekter, regler for fellesmøter, behandling av laksebrev 

og regler for soner 

 

Sak 27-1/2017: Forslag til vedtekter og regelsett for TF   

  

Direktørens innstilling:  

Reglement for Tanavassdragets fiskeforvaltning revideres. Reglementet beskriver en intern 

arbeidsfordeling mellom forvaltningsorganet og direktør, av pålagte forvaltningsoppgaver 

etter hjemmel i særforskrift, med henvisninger til lovbestemmelser. Revidering av 

reglementet gjøres i henhold til gjeldende forskrift av fisk og fisket i Tanavassdraget av 2011, 

med endring i 2014. Reglementet sendes ikke på høring.  

 

Sak 27-2/2017 Regler for fellesmøter – forberedelse og gjennomføring  

Direktørens innstilling:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning utarbeider standard forretningsorden for gjennomføring av 

fellesmøter. Forretningsorden er et reglement for hvordan et møte eller en debatt skal 
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organiseres. Forretningsorden innehold regler for debatten, avstemningsregler og i hvilken 

rekkefølge de ulike sakene skal behandles.   

Saksliste og forretningsorden for fellesmøter sendes ikke på høring.  

  

Sak 27-3/2017: Regler for laksebrev – vilkår for fiskerett og utøvelse av fisket  

 

Direktørens innstilling:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning reviderer skjema for søknad av laksebrev, hvor vilkår, 

saksbehandling med klageadgang tas med.   

Søknadskjema for laksebrev sendes på høring til fiskesonene.   

  

Sak 27-4/2017 Regler for soner – organisering av fisket  

  

Direktørens innstilling;  

Tanavassdragets fiskeforvaltning utarbeider ramme for regler for sonemøter, som er å 

betrakte som veiledende regler, som må tilpasses de enkelte sonene av fiskesonene.  

  

Veiledende regler for gjennomføring av sonemøter sendes på høring til fiskesonene.  

  

Forslag fra Steinar Pedersen:  

1. Utredning med vedtekter for Tanavassdragets fiskeforvaltning, behandlet under sak 9-

10-11-12/2017 sendes på høring.  

2. Direktørens saksutredning til sak 27/2017 anvendes i forbindelse med ferdigstillelse 

av vedtektene.  

3. Samisk versjon av utredningen vil forefinnes på TFs hjemmeside, så snart det er 

ferdig oversatt.  

Vedtak:  

Steinar Pedersens forslag enstemmig vedtatt. Saken sendes ut på høring i løpet av mai måned 

med 3 måneders høringsfrist. 

  

Sak 28/2017: Høringsuttalelse til utbedring av farleden inntil Leirpollen i Tana kommune  

  

Høringsuttalelsen ettersendes  

Sak 29/2017: Orienteringssaker  
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1. Redskapsutvikling og fangstfordeling i Tana 1984 – 2017. Registrering av stengsel 

og stågarn i 2017; sammenligning med tilsvarende registreringer foretatt i 1984 og 

2010.  

Bacheloroppgave 2017.  

  

2. Telefon møter med arbeidsgruppa for fiskekortsalg og fangstrapportering.  

  

3. Planlegging av seminar om involvering av lokal kunnskap i forvaltningen av 

fiskeressursene i Tanavassdraget  

  

4. Fiskeoppsynet 2017  

  

5. Tjenestetilbud til Statens oppsynstjeneste (SNO), oppdrag i fiskeoppsynet i 

riksgrensestrekningen  

  

6. Prosjekt «rapport om flergangsgytere i Tanavassdraget»  

  

Sak 30/2017: Neste møte  

  

Vedtak:  

Dato for neste TF endres til 29. mai.  

  

  

Sak 31/2017: Oversikt over arbeidsoppgaver for TF etter ny overenskomst om fisket i norsk 

del av Tanavassdraget  

  

Prioriterte oppgaver frem til høsten ble drøftet.  

Arbeidsgruppe med Steinar Pedersen, Rune Aslaksen og Edvard Nordsletta jobber videre 

med saken.  

  

  

Møtet hevet 6. april kl. 15.35  

  

______________________________           ______________________________  

Rune Aslaksen                                          Jan Egil Høgden  

  

  

Hans-Erik Varsi møtereferent  
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Vedlegg til protokoll:  

 

Merknad til sak 16/2017 Godkjenning av protokoll fra TF møte 10. – 11. februar 2017 

fra Máret Guhttor, Benn Larsen, Reidar Varsi, Asbjørn Guttorm, Rune Aslaksen  

 

Sakene 9/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017 og 13/2017 ble vedtatt med et annet innhold enn 

det som fremkommer i utkast til protokoll fra TF-møtet 10. og 11. februar i år.  

Vedtak i ovennevnte saker er protokollført med et ugjenkjennelig innhold som ikke ble 

drøftet under møtet. Slike endringer av faktiske vedtak i etterkant av et møte, strider imot 

gjeldende forvaltningspraksis og demokratiske organisasjonsprinsipper.  

Endringer av TF vedtak som i dette tilfelle er i utkast til protokoll, er meget alvorlig. Slike 

handlinger kan i ytterste konsekvens rokke ved det tillitsforholdet som skal være mellom TF 

som øverste styrende organ og direktøren.  

Dette viser at TF er nødt til å ha klare regler på plass om hvordan protokollføring av vedtak 

skal være og hvilke prosedyrer som skal gjelde for behandling av møteprotokoller. Slike 

regler må utarbeides og tas med i TFs interne reglement med prosedyrer for saksbehandling, 

avvikling av møter, mv. 

 


