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Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 8.-9. desember 2017 på 

Kalastajan majatalo Karigasniemi.  

 

Møtetid: 8. desember kl. 10.45 – 18.05, 9. desember kl. 09.30 – 17.10 

 

Møteleder:  

Reidar Varsi 

 

Møtende TF medlemmer:  

Benn Larsen, John Nystad, Máret Guhttor, Rune Aslaksen, Asbjørn Guttorm, Edvard 

Nordsletta og Kjell H. Sæther. Halfdan Næss møtte den 9.12. for Asbjørn Guttorm ved 

behandling av sak 86/2017. 

 

Forfall fra Jan Egil Høgden, Steinar Pedersen og Pedersens stedfortreder Jill Anne Aslaksen. 

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Hans-Erik Varsi og rådgiver Narve Stubbraaten Johansen. 

 

Saksliste: 

Sak 74/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 75/2017: Godkjenning av protokoll fra TF møte 7. november 2017  

Sak 76/2017: Valg av 2 protokollunderskrivere 

Sak 77/2017: Fiskekortpriser 2018 

Sak 78/2017: Justering av fiskeregler for 2018 

Sak 79/2017: Møteplan 2018 

Sak 80/2017: Godtgjørelser for TF medlemmer 

Sak 81/2017: Budsjettramme 2018 

Sak 82/2017: Oppnevning av medlemmer til arbeidsgrupper 

1. To medlemmer til saksgruppe «Forvaltningsplan for Tanavassdraget» 

2. To medlemmer til arbeidsgruppe for tradisjonell kunnskap (TKG) 

Sak 83/2017: Behandling av laksebrev på Gnr. 37, Bnr. 88 i Tana kommune 

Sak 84/2017: Behandling av laksebrev på Gnr. 37, Bnr. 21 i Tana kommune 

Sak 85/2017: Behandling av laksebrev på Gnr. 21, Bnr. 58 i Karasjok     kommune 

Sak 86/2017: Behandling av laksebrev på Gnr. 7, Bnr. 16 i Karasjok kommune 

Sak 87/2017: Behandling av laksebrev på Gnr. 5, Bnr. 9 i Karasjok kommune 

Sak 88/2017: Behandling av laksebrev på Gnr. 5, Bnr. 5 i Karasjok kommune 

Sak 89/2017: Forvaltningsplan for Tanavassdraget, oppstart  

Sak 90/2017: Orienteringssaker 
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Behandling: 
 
Sak 74/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 

 

Sak 75/2017: Godkjenning av protokoll fra TF møte 7. november 2017  

 

Etter merknader fra Máret Guhttor til sak 59, sak 60 og sak 61 ble protokollen fra TF møte 7. 

november 2017 enstemmig godkjent. 

 

Sak 76/2017: Valg av 2 protokollunderskrivere 

 

Máret Guhttor og John Nystad valgt til å underskrive protokollen. 

 

Sak 77/2017: Fiskekortpriser 2018 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning justerer døgnkortprisene i grenseelvdelen og i nedre norsk 

del av vassdraget. Det foreslås at opptil 13 % av døgnkortkvoten i grenseelvdelen avsettes til 

rekrutteringskvote med lavere døgnkortpris enn hovedkortet, for å forbedre fremtidig 

rekruttering og fremtidig inntjening av fiskekortsalget. Kortet fra rekrutteringskvoten vil ikke 

medføre til flere stenger ved fiske fra båt.  

I nedre norsk del foreslås det at opptil 13 % av døgnkortkvoten avsettes til 

rekrutteringskvote med lavere døgnkortpris enn hovedkortet, for å forbedre fremtidig 

rekruttering og fremtidig inntjening av fiskekortsalget. Kortet fra rekrutteringskvoten vil ikke 

medføre til flere stenger ved fiske fra båt.  

Det foreslås at barn under 16 år inntas i kortkvotegrunnlaget både i grenseelvdelen og i 

nedre norsk del med sideelvene. For gruppen avsettes det en kvote på opptil 500 døgnkort i 

grenseelvdelen og opptil 40 døgnkort i nedre norsk del. 

Sesongkortprisene fra 2016 foreslås videreført.  

Foreslåtte døgnkorpriser er gjennomsnittspriser. Hvis TF følger prisdifferensiering i 

fiskesesongen som to av fiskefelleskapene praktiserte i år, kan det bety lavere kortpriser i en 

del av sesongen og høyere kortpriser i en tre ukers periode på sommeren. 

Område Pris kr. 

Grenseelvstrekningen   

Døgnkort fiske fra båt  700 

Ektefellekort i båt 200 

Døgnkort fiskekort fra strand 400 

Ektefellekort fra strand  200 
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Fiskekort barn under 16 år 100 

Nedre norsk del med sideelver Pris kr. 

Døgnkort land nedre norsk del, Máskejohka, Kárášjohka og Iešjohka 450 

Døgnkort land i andre sideelver 350 

Døgnkort båt 3 stenger i nedre norsk del, Kárášjohka og Iešjohka 700 

Ektefellekort fra strand og båt 200 

Døgnkort båt sjøørretfiske 250 

Fiskekort barn under 16 år 100 

 

Sesongkort  Pris kr. 

Sesongkort pr. kommune 350 

Sesongkort hele vassdraget 600 

Sesongkort ungdom 16-18 år 100 

 

Forslag fra Rune Aslaksen: 

Det oppnevnes en gruppe som har mandat til å: 

- Legge frem salgsapparat 

- Salgsprodukt 

- Priser 

- Samarbeid med finske rettighetshavere. Profilering av vassdraget. 

Forslag fra Máret Guhttor: 

Administrasjonen bør gi en faglig vurdering om gratis fiskekort til barn under 16 år kan 

forbeholdes barn bosatt i Norge. 

Vedtak: 

Forslag fra Rune Aslaksen og Máret Guhttor enstemmig vedtatt. Tanavassdragets 

fiskeforvaltning velger Rune Aslaksen, Kjell H. Sæther og Asbjørn Guttorm til saksutvalget 

som utreder neste års fiskekortsalg. Administrasjonen supplerer gruppa. 

 

Sak 78/2017: Justering av fiskeregler for 2018 

 

Foreløpige innspill fra Finland om justeringer av fiskeregler ble drøftet. Saken drøftes videre 

i saksutvalget, og legges frem for neste TF møte. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning velger et saksutvalg på 4 medlemmer som bearbeider 

justeringer av fiskereglene til neste år.  

 

Vedtak: 

Tanavassdraget fiskeforvaltning oppnevner Reidar Varsi, Benn Larsen, Asbjørn Guttorm og 

administrasjon til utvalget. Enstemmig valgt. 
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Sak 79/2017: Møteplan 2018 

 

Vedtak: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning vedtar møteplan 2018. TF inviterer til seminar om 

rollefordelingen i forvaltningen av Tanavassdraget. Seminaret bør avholdes i Karasjok. 

Møteplanen er veiledende, og møtedatoene kan endres ved behov. Enstemmig vedtatt. 

Møte Uke/dato Sted 

TF 29. – 30. januar  Karasjok 

TF 11. - 12. april Tana 

TF 29. mai Utsjok 

TF 21. august Nord-Varanger 

Laksemøte 3. oktober Laksemøte  Karasjok 

Laksemøte 4. oktober Laksemøte  Tana 

TF 27. oktober Fellesmøte (regelsett) Tana 

TF 7.-8. desember Sør-Varanger  

 

 

Sak 80/2017: Godtgjørelser for TF medlemmer 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning endrer satsene for honorarer og godtgjørelsene, til 

betaling av faste honorarer pr. måned til alle medlemmer. Møtegodtgjørelser beregnes inn i 

honorar satsene for hvert medlem. Hvis ikke et medlem møter på innkalte TF møter, 

utbetales månedshonoraret til stedfortreder. 

 
 

Forslag: 

Edvard Nordsletta foreslår å videreføre godtgjørelsessatsene som i 2017. 

 

Vedtak: 

Edvard Nordslettas forslag til godtgjørelser 2018 enstemmig vedtatt. 

TF godtgjørelser 2017 2018

Leder honorar pr. år 118 750         140 000         

Nestleder honorar pr. år 36 250           70 000           

Andre medlemmer honorar 15 000           50 000           

Møtegodtgjørelse heldag 2 400             -                 

Møtegodtgjørelse halvdag 1 500             -                 
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Sak 81/2017: Budsjettramme 2018 

 

Direktørens innstilling: 

 

Årsbudsjett TF 2018     

     

Årsbudsjett 2017 [F.regn 31.10] 2018  

        

Salg av fiskekort      5 717 000          4 518 450       5 589 000   

Salg i Finland    
 

   

Prosjekttilskudd          845 000          1 363 408          887 000   

Driftsinntekter      6 562 000          5 881 858       6 476 000   

    
 

   

Driftskostnader:        

Lønnskostnader     -3 202 700         -2 841 399      -3 258 600   

Driftskostander med avskrivninger     -2 299 000         -1 542 141      -1 975 000   

Sum andre driftskostnader        -963 000            -907 422      -1 231 201   

    
 

   

Sum driftskostnader     -6 464 700         -5 290 962      -6 464 800   

Budsjettert driftsresultat           97 300              11 200   

Netto finansposter           21 000     

      

Budsjettert resultat før disposisjon         118 300       

     

Forutsetninger:     

1) Det forutsettes at 75 % av fiskekortkvoten i grenseelvdelen selges.   

2) Det foreslås justering av døgnkortprisene.    

3) Salgsvolumet av døgnkort i norsk del av vassdraget er beregnet etter gjennomsnitt for  

tre siste år.     

4) Salgsvolumet for sesongkort etter gjennomsnittlig salg for de to siste årene.  
5) Salg av tjenester i fiskeoppsynet videreføres.    
6) Feltprosjekter foreslås videreført, mulig med utsett av skjellprosjekt hvis interesse. 

7) Andre feltprosjekter kan økes, TFs bidrag blir arbeidstid etter prosjektomfanget.  

8) Samlete lønnskostnader foreslås økt med 3 %.    

9) TF medlemmenes godtgjørelser endres til faste honorarer pr. medlem.  

10) Avskrivninger er beregnet på 2017 nivå.    

11) Leie dataslagsprogram etter avtale                                                                                                                                                     

12) Avtaler med utsalgssteder om utstedelser av fiskekort justeres og videreføres.  

13) Kjøp av juridiske tjenester foreslås redusert med kr. 130 000,-   

14) Kjøp andre tjenester økes med kr. 70 000,-    

15) Annonser økes med kr. 50 000,-     

 

Prosjekter og feltprosjekter 2018 

 

Skjellprøveprosjektet 



Side 6 av 12 
 

Diett sjøørret 

Sjøørretrapport 

Prosjektet er en videreføring av fjorårets prosjekt, og går ut på å samle all kunnskap om 

sjøørreten i vassdraget i en rapport. I 2017 er det jobbet noe med å samle lokal kunnskap 

om sjøørretbestanden. Følgende informasjon er tiltenkt å være en del av rapporten: 

• Sammendrag av rapporten fra Eero Niemelä som baserer seg først og fremst på 

fangstdata og skjellprøvedata 

• Sammendrag av informasjon fra radiomerkeprosjektet 2011-13 

• Sammendrag av forskning på stabile isotoper hos ørreten; altså hvor stor andel av 

bestanden er anadrom og hvor stor del er stasjonær. 

• Sammendrag av lokal kunnskap om sjøørreten i Tana fra intervjuer. 

 

Turistfiskerapport 

Det settes av noe arbeidstid for å gjøre rapporten klar til publisering. 

 

Rapport flergangsgytere 

Det må settes av arbeidstid for å fullføre oversettelsen.  

 

Interregprosjektet 

Interregprosjektet er et større samarbeidsprosjekt mellom norsk og finsk side av 

Tanavassdraget, og TF er en av de norske partnerne. Prosjektet pågår frem til våren 2019. TF 

deltar i to delprosjekter her. Del 1 går på opprettelse av en database hvor all kunnskap om 

ungfisktetthet og habitat vil være tilgjengelig for de som jobber i vassdraget. I praksis vil 

jobben gå ut på å jakte data fra norsk side. Den tekniske kompetansen for oppsettet av 

databasen/kartløsningen sitter på finsk side.  

 

Gytefisktelling  

Det er gjennomført drivtellinger/gytefisktellinger i en rekke mindre sideelver til Tanaelva i 

TF regi siden 2012. Tellingene har gitt økt kunnskap om størrelse på gytebestander og 

fordeling av gytefisk i sideelvene. Før gytingen i 2017 ble det gjennomført drivtelling av to 

sideelver; Báišjohka og Sommerelva. Det legges opp til videre oppfølging av sideelvene med 

drivtellinger i 2018 

 

Oppgangsovervåking med time-laps kamera 

I 2017 fikk man en tilleggsfinansiering fra Miljødirektoratet for å forsøke en oppgangstelling 

ved hjelp av et time-laps kamera i Báišjohka. Det legges opp til å gjennomføre en telling av 

lakseoppgangen over laksetrappa i Lákšjohka neste sesong med utstyret som første gang ble 

testet i Báišjohka.  

 

Uttak mink 

Det planlegges å videreføre fellefangsten i regi av oppsynet i fiskesesongen.  



Side 7 av 12 
 

 

Det er satt av 1,5 mill. kr på statsbudsjettet til oppfølgingen av tematikken i 2017: 

 

«Til utgreiing av betydninga av predatorer for laksebestandene i Tanavassdraget i 

samsvar med uttaler frå energi- og miljøkomiteen i Innst 228 S (2016–2017) og 

forsking og kunnskapsinnhenting om bestandsutviklinga i Tanavassdraget (inklusiv 

tradisjonell kunnskap), er det til saman lagt inn 1,5 mill. kroner» 

 

Det er mulig at en del av denne summen kan brukes til uttak av mink. På TF-budsjettet er 

det kun tatt med oppfølging av fellefangst i Lákšjohka.   

 

Oppgangsovervåking  

I sesongen 2018 er det planlagt en betydelig økning i innsatsen i overvåkingen av 

lakseoppgangen. Dette er en jobb som i Tanavassdraget gjennomføres med statlige midler, 

og i regi av forskningsinstitusjoner som Norsk institutt for Naturforskning (NINA) på norsk 

side og Finsk Naturressursinstitutt (Luke) på finsk side.  

 

Forsknings og overvåkingsgruppa for Tanavassdraget anbefaler følgende opplegg for den 

årlige bestandsovervåkingen:  

• Overvåking av lakseoppgangen i Tana ved Polmakholmen (sonar)  

• To faste sonarstasjoner i henholdsvis Anárjohka og Kárášjohka (Ássebákti) 

• Et rullerende opplegg for oppgangsovervåking i Máskejohka, Vetsijoki, Váljohka og 

Goššjohka (sonar) 

• Videotellingene av oppgangen til Utsjoki og Lákšjohka (oppfølging av langtidsserie). 

• Drivtelling av sideelvene Akujohka og øvre Polmakelv 

• Skjellprøvetaking med årlig genetisk testing. 

 

Forslag fra Rune Aslaksen: Det utarbeides en investeringsplan for anskaffelser av 

telleapparater til overvåking av lakseoppgangen. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling til rammebudsjett 2018 med Aslaksens forslag enstemmig vedtatt. 

2018 budsjett tas opp til revidering ved TF møtet i april. 

 

 

SAK 82/2017: Oppnevning av medlemmer til arbeidsgrupper for forvaltning av 

laksebestandene i Tanavassdraget 

Det vises til Klima- og miljøverndepartementets e-post av 01.12.2017 der Tanavassdragets 

fiskeforvaltning anmodes å foreslå to personer til overnevnte arbeidsgruppe.  

Drøfting: 
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Etter drøfting ved møtet, legges det frem et fellesforslag som vedtas enstemmig.  

Vedtak: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning oppnevner Reidar Varsi og John Nystad som medlemmer til 

arbeidsgruppa for forvaltning av laksebestandene i Tanavassdraget. 

To medlemmer til arbeidsgruppe for tradisjonell kunnskap (TKG) 

Tanavassdragets fiskeforvaltning oppnevner Steinar Pedersen og Edvard Nordsletta som 

medlemmer til arbeidsgruppe for tradisjonell kunnskap (TKG). 

 

Forutsetningene for oppnevningen er følgende: 

Med hjemmel i lov1 og forskrift2 og ILO konvensjon 169, krever TF å sitte som part i 

forhandlingsdelegasjon sammen med Sametinget. Departementet har en plikt til å invitere 

både TF og Sametinget til å delta i forhandlingene.  

I det fremlagte forslaget fra Klima- og miljøverndepartementet om etablering av et 

forvaltningsorgan uten avgjørende myndighet er ikke i overenstemmelse med Stortingets 

forutsetninger. Forslaget om et permanent, bestemmende organ for forvaltning av 

Tanavassdraget, med solid involvering av rettighetshaverne, ville vært i overenstemmelse 

med en uttalelse fra flertallet i Stortingets energi- og miljøkomite hvor det heter at det er av 

avgjørende betydning at avtalen og de tilhørende reguleringer er utarbeidet i samarbeid 

med ledelsen i Tanavassdragets fiskeforvaltning. 

 

Enda viktigere er Stortingets vedtak 553 i forbindelse med behandlingen av Tanaavtalen. 

Her fremkommer det at Stortinget ber Regjeringen i oppfølgingen av den nye avtalen om 

forvaltning av fisket i Tanavassdraget i størst mulig grad involvere lokale rettighetshavere og 

samer som urfolk. 

 

Tradisjonell kunnskap i forskning og forvaltning – nasjonale/internasjonale bestemmelser 

Tanavassdragets fiskeforvaltning har tidligere vedtatt at det må opprettes en egen 

arbeidsgruppe for tradisjonell kunnskap der fiskerettshavere har to representanter fra hvert 

land. Klima- og miljøverndepartementet har i e-post av 01.12.2017 klargjort tydelig at en 

arbeidsgruppe for tradisjonell kunnskap ikke er forenelig med Tanaavtalen, og følgelig vil 

den ikke ha noen formell status i avtaleverket.  Videre skriver KLD at TF står imidlertid fritt til 

å opprette en slik gruppe på eget initiativ, eventuelt i samarbeid med finske 

rettighetshavere, men en slik arbeidsgruppe ikke vil ha noen formell rolle i 

forvaltningsarbeidet. 

                                                                 
1 LOV-2014-06-20-5, Lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven) § 3 
 
2 FOR 2011-02-04 nr. 119: Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, Finnmark, § 6 og 13 
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Klima- og miljøverndepartementets uttalelse strider imot artikkel 1 i avtalen mellom Norge 

og Finland om fisket i Tanavassdraget. Her heter det blant annet at forvaltningen skal skje 

på beste tilgjengelige kunnskap, inkludert tradisjonell kunnskap. 

 

En rekke bestemmelser både nasjonalt og internasjonalt, legger i dag sterke føringer på at 

forskning og forvaltning også skal inkludere, vurdere og legge vekt på tradisjonell kunnskap. 

Det gjelder bl. a. Konvensjonen om biologisk mangfold som har gitt grunnlag for et 

omfattende arbeid på dette feltet. I nasjonal lovgivning sier naturmangfoldlovens § 8 bl.a.: 

 

“Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 

erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan 

bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.»3 

 

Klima- og miljøverndepartementet har plikt til å oppfylle kravet i nasjonalt lovverk og 

internasjonale konvensjoner og må derfor legge til rette for at tradisjonell kunnskap 

inkluderes og vektlegges i forskningen og i forvaltningen av Tanavassdraget. 

 

Rollefordeling mellom tiltenkt ny forvaltningsordning og lokal forvaltning (TF)   

Det er ingen tvil om at den nye forvaltningsordningen for Tanavassdraget griper i betydelig 

grad inn i den etablerte lokale forvaltningen, nemlig Tanavassdragets fiskeforvaltnings 

ansvarsområde. Med hjemmel i Tanaloven og forskrift om lokal forvaltning, har TF ansvaret 

for å forvalte fisken og fisket i Tanavassdraget, og å legge til rette for at forvaltningen av 

vassdraget sikrer fiskebestandene som naturgrunnlag for bosetning og for samisk kultur.  TF 

har i dag sentral rolle med forvaltningsarbeidet, her under også å forvalte på vegne av 

lokalbefolkningens historiske og privatrettslige fiskerettigheter. 

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning etterlyser i den forbindelse plan om rollefordeling mellom 

den tiltenkte felles statlige forvaltningsmodellen og den etablerte lokale forvaltningen (TF), 

og dette gjelder spesielt forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og 

Skiehččanjohka. 

TF opprettholder sitt vedtak av 7.11.2017 i sak 62/17, jf. vedlegg. 

Viser til notat om roller i forvaltningen av Tanavassdraget. 

 

Sak 83/2017: Behandling av laksebrev på Gnr. 37, Bnr. 88 i Tana kommune 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning inndrar laksebrev til Haldis Sylvia Guttorm med grunnlag i 
Gnr. 37 Bnr. 88 i Tana kommune.  

                                                                 
3 http://www.lovdata.no/all/tl-20090619-100-002.html#8  

http://www.lovdata.no/all/tl-20090619-100-002.html#8
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Når vilkårene for fiskerett er oppfylt, jf. § 3, kan de igjen søke om fiskerett i Tanavassdraget. 
 
Drøfting ved møtet: Når vilkårene får fiskerett igjen er oppfylt, får administrasjonen i 

fullmakt til å tildele laksebrev til eiendommen. 

 
Vedtak: 
Direktørens innstilling med forslag fra møtet enstemmig vedtatt. 
 

Sak 84/2017: Behandling av laksebrev på Gnr. 37, Bnr. 21 i Tana kommune 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning inndrar laksebrev til Unni Jernsletten med grunnlag i Gnr. 

37 Bnr. 21 i Tana kommune.  

Når vilkårene for fiskerett er oppfylt, jf. 3§, kan de igjen søke om fiskerett i Tanavassdraget. 

Drøfting: 
Når vilkårene får fiskerett igjen er oppfylt, får administrasjonen i fullmakt til å tildele 
laksebrev til eiendommen. 
 

Vedtak: 

Direktørens innstilling med forslag fra møtet enstemmig vedtatt. 

 

Sak 85/2017: Behandling av laksebrev på Gnr. 21, Bnr. 58 i Karasjok kommune 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning inndrar laksebrev til Tore-Jan Gjerpe med grunnlag i Gnr. 

21, Bnr. 58 i Karasjok kommune.  

Når vilkårene for fiskerett er oppfylt, jf. § 3, kan de igjen søke om fiskerett i Tanavassdraget. 

Forslag: 

Asbjørn Guttorm foreslår at saken utsettes. 

Vedtak: 

Asbjørn Guttorm forslag enstemmig vedtatt. 

 

Sak 86/2017: Behandling av laksebrev på Gnr. 7, Bnr. 16 i Karasjok kommune 

 

Asbjørn Guttorm erklærer seg inhabil til å behandle saken, og fratrer møtet. Stedfortreder 

Halfdan Næss møter som stedfortreder ved behandling av saken. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning inndrar laksebrev til Fritz Erlandsen med grunnlag i Gnr. 7 

Bnr. 16 i Karasjok kommune.  
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Når vilkårene for fiskerett er oppfylt, jf. § 3, kan de igjen søke om fiskerett i Tanavassdraget. 

Forslag: 

John Nystad foreslår at saken utsettes. 

Møtet foreslår videre at til neste møte utreder direktøren habilitetsspørsmålene. 

Vedtak: 

John Nystads forslag med møtets forslag enstemmig vedtatt.   

 

Sak 87/2017: Behandling av laksebrev på Gnr. 5, Bnr. 9 i Karasjok kommune 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning gir Eva I. Grøttland tilsvarstid til 12. januar 2018. Saken 

behandles ved første TF møte i 2018. 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak 88/2017: Behandling av laksebrev på Gnr. 5, Bnr. 5 i Karasjok kommune 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning inndrar laksebrev til Josef A. Boine med grunnlag i Gnr. 5 

Bnr.5 i Karasjok kommune.  

Når vilkårene for fiskerett er oppfylt, jf. § 3, kan de igjen søke om fiskerett i Tanavassdraget. 

Forslag fra Asbjørn Guttorm, saken utsettes. 

Vedtak: 

Forslag fra Asbjørn Guttorm enstemmig vedtatt. 

 

Sak 89/2017: Forvaltningsplan for Tanavassdraget, oppstart 

 

Vedtak: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning inviterer til seminar om roller i forvaltningen av 

Tanavassdraget den 30. januar 2018 i Karasjok. Seminaret avholdes for å belyse roller 

mellom utøvende forvaltning og myndighetenes oppgaver, ved utarbeidelse av 

plandokumenter for Tanavassdraget. 

 

Sak 90/2017: Orienteringssaker 

 
1) Laksefangster 2017 på norsk side av Tanavassdraget 
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2) Kort orientering fra fagsamling om laks-, sjøørret- og sjørøyeforvaltningen i 

Finnmark, 25. – 26. november i Karasjok 

3) Referat fra møte med fiskefelleskapene den 29. november i Utsjok 

4) Planarbeide i Gavelsluft i Tana kommune. 

5) Kort orientering fra arbeidsmøte mellom Klima- og miljødepartementet. 

Miljødirektoratet, NINA og TF om arbeidsmøte om fangstrapportering 2018 12.-

13. desember i Levajok. 

 

Sak 91/2017: Forsøksfiske med reketrål i Tanafjorden  

 

Uttalelse: 

Tanavassdragets Fiskeforvaltning (TF) har i sitt møte den 8.-9.12.2017 vedtatt å komme med 

følgende uttalelse når det gjelder forslaget om å tillate reketråling i Tanafjorden: 

I Stortingsproposisjon nr. 32-2006-2007 er Tanafjorden definert som en nasjonal laksefjord 

og dette er senere stadfestet i lovs form.  

 

Dette medfører at en har et spesielt ansvar for å forvalte de naturressurser som befinner 

seg i fjorden. Da må alle tiltak som skal iverksettes, underlegges en grundig vurdering i 

forkant og alle brukergrupper i fjorden må kunne få komme med sine uttalelser.  

TF kan ikke akseptere at det nå skal bli tillatt å fiske med reketrål som til overmål er å 

betrakte som et aktivt redskap.  

 

Reker tilhører det totale økosystemet i Tanafjorden og dersom du beskatter en art, vil dette 

igjen kunne ramme andre arter som laksen er en del av.  

 

Til nå har alle lokale interessenter i Tanafjorden gått imot reketråling i fjorden og vi 

forventer at Fiskeridirektoratet er seg sitt ansvar bevisst og tar hensyn til dette.   

 

Møtet hevet kl. 17.10 

 

___________________________                  __________________________ 

Máret Guhttor                                                       John Nystad                                                        

 

Referent: Hans-Erik Varsi 

 

 


