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Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 29. mai 2017 på Levajok fjellstue.  

 

Møtetid: kl. 09.00 – 16.45 

  

Møteleder:  

Steinar Pedersen  

  

Møtende TF medlemmer:  

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

Høgden og Edvard Nordsletta.  

 

Forfall fra John Nystad 

  

Fra administrasjonen: 

Direktør Hans-Erik Varsi 

 

Saksliste: 

Sak 32/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 33/2017: Godkjenning av protokoll fra TF møte 5. – 6. april 2017  

Sak 34/2017: Valg av 2 protokollunderskrivere 

Sak 35/2017: Fiskekortsalg 2017 

Sak 36/2017: Søknader om laksebrev 

Sak 37/2017: Foreløpig regnskap pr. 30. april 

Sak 38/2017: Tanabru skole, søknad om tilskudd til innkjøp av utstyr 

Sak 39/2017: DeanuInstituhtta, søknad om tilskudd til prosjekt tradisjonell kunnskap i 

laksefisket 

Sak 40/2017: Søknad fra Laksebreveiere i Tanavassdraget SA 

Sak 41/2017: Søknad om gjennomføring av fiskekonkurranse i Kárášjohka 

 

Sak 42/2017: Orienteringssaker 

Sak 43/2017: Neste møte 

 

 
 

Behandling: 

Sak 32/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Søknad om tilskudd er inndelt i enkeltsaker, ny sak søknad om fiskekonkurranse blir sak 41. 

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 

 

Sak 33/2017: Godkjenning av protokoll fra TF møte 5. – 6. april 2017  

 

Protokoll fra TF møte 5. – 6. april 2017 med Máret Guhttors merknader enstemmig godkjent. 

file:///F:/Møter/2012/Desember/Saksmappe.docx%23_Toc324506301
file:///F:/Møter/2012/Desember/Saksmappe.docx%23_Toc324506301
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Sak 34/2017: Valg av 2 protokollunderskrivere 

 

Benn Larsen og Asbjørn Guttorm valgt til å underskrive protokollen. 

 

 

Sak 35/2017 Fiskekortsalg 2017 

 

Ved møtet legges det frem ajourført salg. 

Av kvoten på 5 500 fiskekort for fiske fra strand er 1024 døgn solgt. Av kvoten på 5 500 

fiskekort for fiske fra båt er 2 241 døgn solgt.  

 

Avtaler med utsalgssteder på finsk side 

Det holdes møte med de finske utsalgsstedene 3. juni i Utsjok. Fortuna software deltar på 

møtet. 

 

Merknad: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning er svært tilfreds med de initiativ administrasjonen har tatt 

overfor utsalgssteder på finsk side, og ber også om at man tar ytterligere skritt for å gjøre den 

nye fiskekortordningen kjent på norsk side. 

 

Direktørens innstilling: 

a) TF oppretter et eget fiskekort for den øvre norske delen av Anárjohka. Døgnprisen 

blir satt til 100,- pr døgn. 

b) Kortsonene «Tanamunningen – Tana bru» og «Tana bru – riksgrensen» slås sammen 

til en kortsone «nedre norske del av Tanaelva» med foreslått fordeling av kort mellom 

ukene. 

c) Lokale fiskere kan fiske frem til 20.8 i de to sideelvene Váljohka og 

Buolmátjohka/Polmakelva. 

d) TF setter fisketiden for fiskesonen Tanamunningen - Langnes til perioden 23. juni til 

31. august. TF anmoder direktoratet om en forlenge sesong for sjøørretfiske i 

Tanaelva opp til Seidastryket (nedsiden av holmen) frem til 31. august for både lokale 

og tilreisende fiskere. Tilreisende fiskere kan fiske med slukredskaper og wobblere i 

munningssonen (Tanamunningen – Langnes). 

e) TF viderefører sluksonen for tilreisende fiskere på østsiden av Seidastryket ved Tana 

bru, fra 150 m nedenfor brua til ca. 100 m ovenfor brua i hele laksefiskesesongen. 

f) TF oppretter en fredningssone på 30 m opp og nedstrøms aktive telleapparat i 

Kárášjohka sesongen 2017. 

g) Fredningssone ved munning av lakseførende sideelv 

 

Forslag: 

Asbjørn Guttorm foreslår at prisen for fiskekort i øvre delen av Anárjohka settes til kr. 500,- 

pr. døgn, slik det er i grenseelvdelen, jf. a). 

Edvard Nordsletta foreslår at fisket avsluttes den 10. august i sideelvene Váljohka og 

Polmakelva, slik det er i andre sideelver, jf. c). 
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Reidar Varsi forslår å utvide sjøørretfiske i Tanamunningen fra 23. juni til 15. september. 

Ordningen gjelder fra fiskesesongen 2017, jf. d). 

Steinar Pedersen foreslår at andre setning i punkt d) strykes og at fisketiden for sjøørretfiske 

neste år forlenges til 15. september. 

Nordsletta og Rune Aslaksen foreslår at fredningssonen jf. f, settes til 30 m for lokale 

garnfiskeplasser og 100 meter for stangfiske. 

Máret Guhttors forslag til f) TF forutsetter at rapport fra tellingen publiseres innen februar 

2018. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling med Guttorms forslag til endring av fiskekortpris, jf. a), Nordslettas 

forslag til endring av fisketid i Váljohka og Polmakelva, jf. c) Pedersens forslag om å stryke 

andre setning i punkt d) og Nordslettas, Aslaksens og Guhttors forslag til f) enstemmig 

vedtatt. 

 

Pedersens forslag til å forlenge fisketiden for sjøørettfiske til 15. september neste år vedtatt 

med fem mot tre stemmer. Varsi, Guhttor og Høgden stemte imot. 

 

Sak 36/2017: Søknader om laksebrev 

 

Sak 36_1/2017: John Vuolab - Tana, klage på vedtak ved TF sak 23_7/2017 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tar klagen til følge, og tildeler John Vuolab laksebrev i sone 

37 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 tilknyttet 

eiendommen, så lenge avtaleperioden mellom Halonen og Vuolab gjelder. Fiskeretten gjelder 

etter de enhver tid gjeldende bestemmelser. 

 

Vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 36_2/2017: Nils Øivind Helander, søknad om laksebrev 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Nils Øivind Helander laksebrev i sone 31, under 

forutsetning av at flytting til Tana kommune er foretatt og oppdyrket areal er tilstrekkelig. 

Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser. 

 

Máret Guhttor foreslår at Helander tildeles laksebrev under forutsetning av at flytting til Tana 

kommune er bekreftet. 

 

Vedtak:  
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Direktørens innstilling med Guhttors forslag enstemmig vedtatt.  

 

Sak 36_3/2017: Ingvald Ravna - Tana, søknad om laksebrev knyttet til sone 25 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning godkjenner flytting av Ingvald Ravnas garnfiskutøvelse fra 

sone 27 til sone 25. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser. 

 

Vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak 36_4/2017: Torbjørn Hammer- Tana, søknad om laksebrev knyttet til sone 17 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning avslår søknaden fra Torbjørn Hammer om laksebrev i sone 

17, da søker ikke oppfyller vilkåret om å bo på eller nær grunnen. 

 

Vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak 36_5/2017: Tanya Elisabeth Grønvold, søknad om overdragelse av laksebrev 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Tanya Elisabeth Grønvold laksebrev i Karasjok 

fiskesone. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser. Laksebrev 

tilhørende Waldemar Grønvold på samme Gnr. og Bnr. inndras. 

 

Vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak 36_6/2017: Ken-Roar Borgsø Kaspersen, søknad om laksebrev 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Ken-Roar Borgsø Kaspersen laksebrev i sone 15 i 

Tana kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser.  

 

Vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak 36_7/2017: Yngve Nilsen, Polmak, søknad om laksebrev 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Yngve Nilsen laksebrev i sone 36 

 i Tana kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser.  
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Vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 36_8/2017: Liv Tone Boine- Karasjok, søknad om laksebrev 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Liv Tone Boine laksebrev i Karasjok fiskesone. 

Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser.  

 

Vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak 36_9/2017: Ingvar Olsen Tana, søknad om flytting fra sone 23 til sone 20 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning godkjenner flytting av Ingvar Olsens garnfiskutøvelse fra 

sone 23 til sone 20. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser. 

 

Drøfting: 

Máret Guhttor foreslår at TF godkjenner Olsens søknad om flytting etter at sonemedlemmene 

har gitt råd til søknaden.  

 

Vedtak:  

Direktørens innstilling med Guhttors forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Sak 36_10-18/2017: Utleie av fiskerett, jf. § 3 tredje og sjette ledd 

Tanavassdragets fiskeforvaltning godkjenner utleie fra Ann Kristin Laiti til Hans O. Laiti til å 

fiske med garnredskaper i Karasjok fiskesone i 2017-18 sesongen. 

 

Johan Olsen i sone 8 har gitt fullmakt til Ove Kristiansen å drive garnfiske for han i 2017 

sesongen. Tanavassdragets fiskeforvaltning avslår Olsens fullmakt, da saken ikke har vært i 

fiskesonen til uttalelse. Máret Guhttor foreslår at Olsen bør oppfordres til å søke om 

tidsbegrenset leie av fiskeretten til Kristiansen. 

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning godkjenner utleie fra Tanya Elisabeth Grønvold til 

Waldemar Grønvold i Karasjok fiskesone for perioden 20. juni – 1. august 2017. 

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning godkjenner utleie fra Arne Boine til Anders Boine i 

Karasjok fiskesone for perioden 5. juni – 10. juli 2017.  
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Tanavassdragets fiskeforvaltning godkjenner utleie fra Linda-Chanette Berglund Rasmus til 

Fridtjof Berglund i Karasjok fiskesone i 2017 sesongen. 

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning godkjenner utleie fra Wilhelm Trosten til Nils Olaf Trosten 

i sone 32 for perioden 5. juni – 15. juni 2017.  

 

Registrering: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning registrer følgende utleiesaker for 2017, jf. § 3 sjette ledd: 

Fra Anna Sofie Arnesen til Antti Lukkari for fiske med garnredskaper i sone 8 i 

fiskesesongen 2017. 

Fra Lisbeth Varsi til John Anders J. Anti for fiske med garnredskaper i sone 46 i 

fiskesesongen 2017. 

Fra Gjermund Henriksen til Ståle Henriksen for fiske med garnredskaper i sone 4 i 

fiskesesongen 2017. 

 

Forslag: 

Steinar Pedersen forslår at det oppnevnes et saksutvalg for å behandle laksebrevsaker i 

sommer. Pedersen foreslår Benn Larsen, Edvard Nordsletta og Máret Guhttor til utvalget. 

Administrasjonen er sekretariat for utvalget. 

 

Vedtak: 

Pedersens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Sak 37/2017: Foreløpig regnskap pr. 30. april 

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tar foreløpig regnskap pr. 30. april til etterretning. 

 

 

Sak 38/2017: Tanabru skole, søknad om tilskudd til innkjøp av utstyr 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning avslår søknaden fra Tanabru skole. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak 39/2017: DeanuInstituhtta, søknad om tilskudd til prosjekt tradisjonell kunnskap i 

laksefisket 
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Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning utsetter behandlingen av søknaden fra DeanuInstituhtta. 

 

Forslag: 

Steinar Pedersen foreslår at søknaden vurderes etter drøftinger med KLD, om midler til 

tradisjonell kunnskap, jf. Prop. 54S. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling med Pedersens forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 40/2017: Søknad fra Laksebreveiere i Tanavassdraget SA, om økonomisk bistand i 

forbindelse med søksmål mot staten ved inngåelse av Tanavtalen mellom Norge og 

Finland 

 

Det ble gitt orientering til møtet i Tanavassdragets fiskeforvaltning.  

 

Forslag fra Steinar Pedersen: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning har ikke akseptert en avtale hvor TF har hatt svært liten 

innflytelse, og har i den forbindelse klaget inn saken til Stortingets kontroll- og 

konstitusjonskomite. TF avventer behandlingen der, og har også stor forståelse for at det 

forberedes en rettsak for å sikre tanadalbefolkningens urgamle rettigheter innen laksefisket. 

Man ser derfor positivt på disse forberedelsene, og avventer det juridiske grunnlaget for en 

stevning av staten, og vil på det grunnlaget vurdere sin støtte til en rettslig prosess. TF vil 

også gå inn i en juridisk dialog med saksøkerne.  

 

Saken behandles ved senere møte i TF. 

 

Sak 41/2017: Søknad om gjennomføring av fiskekonkurranse i Kárášjohka 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning innvilger søknaden fra Beskenjár´gilisearvi – Beskenjárga 

grendelag om å få gjennomføre fiskekonkurransen i Kárášjohka 1. juli.     

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 42/2017: Orienteringssaker 

 

1. Samarbeidsarena for laks i Tana – møte mellom Miljødirektoratet og Tana kommune 

27. april 2017 

2. Informasjonsmøte gyro Tana bru 23. mai 
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3. Konsultasjonsmøtene med Klima – og miljødepartementet 27. april, 5. og 8 mai 

4. Avtale med statens naturoppsyn om bistand til fiskeoppsynet 2017 i grenseelvdelen 

5. Forskning av Tanalaksen, prioriteringer i år 

6. Kontroll – og konstitusjonskomiteens uttalelser vedr. Tanaavtalen. TFs merknader av 

23. mai 

7. En finsk-norsk arbeidsgruppe planlegger å holde en samling i Utsjok i St. Hanshelga 

for å markere motstand mot statenes tanaavtale. 

 

 

Sak 43/2017: Neste møte 

 

Neste møte i TF er planlagt til 21. september. 

 

 

Møtet hevet kl. 16.45 

 
 

______________________________           ______________________________  

Benn Larsen                                         Asbjørn Guttorm 

  

  

Hans-Erik Varsi møtereferent  

       


