Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 8. januar 2018 på Levajok
fjellstue
Møtetid: kl. 17.00 – 20.10
Møteleder:
Reidar Varsi
Møtende TF medlemmer:
John Nystad, Steinar Pedersen, Benn Larsen, Rune Aslaksen, Asbjørn Guttorm, Máret
Guhttor, Edvard Nordsletta og Kjell H. Sæther.
Forfall fra Jan Egil Høgden, Kjell H. Sæther møter for Høgden.
Fra administrasjonen:
Direktør Hans-Erik Varsi og rådgiver Narve Stubbråten Johansen.
Saksliste:
Sak 01/2018: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/2018: Godkjenning av protokoll fra TF møte 8.-9. desember 2017
Sak 03/2018: Valg av 2 protokoll underskrivere
Sak 04/2018: Forslag til medlemmer til arbeidsgruppe for forvaltning
Sak 05/2018: Seminar og neste TF møte
Sak 06/2018: Forslag til endring av fiskeregler i nedre norsk del

Behandling:
Sak 01/2018: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling med supplering av sak 6/2018 enstemmig godkjent.
Sak 02/2018: Godkjenning av protokoll fra TF møte 8.-9. desember 2017
Etter merknader fra Máret Guhttor til sak 82 ble protokollen fra TF møte 8.-9. desember
2017 enstemmig godkjent.

Sak 03/2018: Valg av 2 protokoll underskrivere
Benn Larsen og Kjell H. Sæther valgt til å underskrive protokollen.
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Sak 04/2018: Forslag til medlemmer til arbeidsgruppe for forvaltning
Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning deltar i arbeidsgruppen for forvaltning av laksebestander i
Tanavassdraget, etter premissene i det omforent Mandat for arbeidsgruppe for forvaltning
av laksebestander i Tanavassdraget (Deatnu), fastsatt 30. november 2017 (se vedlegg).
TF utnevner stedfortredere til TFs medlemmer i arbeidsgruppen.
Sak 04/2018 - Vedtak
Tanavassdragets fiskeforvaltning deltar i arbeidsgruppen for forvaltning av laksebestander i
Tanavassdraget. TF oppnevner to stedfortredere til TFs medlemmer i arbeidsgruppen. Benn
Larsen oppnevnes som stedfortreder for Reidar Varsi og Asbjørn Guttorm oppnevnes som
stedfortreder for John Nystad.
TF har følgende merknader til omforent mandat av 30. november 2017:
1. Ikke i tråd med Stortingets forutsetninger
Etter vår oppfatning har fastsetting av mandat for forvaltningsgruppen ikke skjedd i samsvar
med Stortingets forutsetninger, i Innst. 228 S – 2016-2017.
Vi viser i den forbindelse til at et flertall i Stortingets energi- og miljøkomité uttalte at det
«er av avgjørende betydning at avtalen og de tilhørende reguleringer er utarbeidet i
samarbeid med ledelsen i Tanavassdragets fiskeforvaltning».
En enstemmig komité forutsetter videre at forvaltningen av loven skal være basert på lokalt
selvstyre gjennom Tanavassdragets fiskeforvaltning.
Når det gjelder kontakten med Finland i implementeringen av avtalen, mente likeledes en
enstemmig komité at dette skulle være et fellesanliggende for KLD og TF, hvor man først
omtalte departementets rolle:
Komiteen påpeker at Klima- og miljødepartementet skal ivareta den bilaterale
kontakten med finske myndigheter.
Deretter la man inn en klar forutsetning om TFs deltakelse i disse kontaktene:
Videre forutsetter komiteen at Klima- og miljødepartementet i samarbeid med
Tanavassdragets fiskeforvaltning har ansvaret for forhandlingene med Finland om
den praktiske forvaltningen i henhold til avtalen.
TF kan ikke se at dette har skjedd i denne saken hvor det tydeligvis er blitt holdt et møte
mellom finske og norske myndigheter, hvor man har fastsatt et mandat for den viktige
forvaltningsgruppen, uten TFs kjennskap og medvirkning. Vi kom med et skriftlig innspill,
hørte ikke noe mer, men fikk beskjed om at det nå forelå et omforent mandat som vil bare
skulle godta.
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Vi kan ikke se at en slik behandlingsmåte oppfyller Stortingets forutsetninger, slik de
fremgår av det foregående.
2. Tradisjonell kunnskap
I mandatet for forvaltningsgruppen har tradisjonell kunnskap en marginal rolle, og har på
ingen måte den status som er forutsatt bl.a. i Naturmangfoldloven. Vi har også fått en
negativ tilbakemelding på vårt forslag om at det bør etableres en egen gruppe som arbeider
med tradisjonell kunnskap i forhold til forvaltningsgruppen.
Dette er fullstendig uakseptabelt. Vi ber derfor om at forvaltningsgruppen setter dette
forholdet på sakskartet på sitt første møte, og bidrar til en løsning, slik at arbeidet i gruppen
kan foregå i henhold til gjeldende lovverk. Reguleringer av naturresurser fordrer som kjent
et kunnskapsgrunnlag som bygger på både vitenskapelig og tradisjonell kunnskap.
3. Arbeidsgruppens møter – samisk som likestilt språk
Tanadalens befolkning har kompetanse og kunnskaper om laksefiske og laksebestander som
er sterkt forankret i samisk språk og tradisjonelle kunnskaper. Fire av åtte medlemmer i
arbeidsgruppen vil være samisktalende. Anvendelse av det samiske språket vil bidra til
styrket legitimitet for arbeidsgruppens arbeid med felles forvaltningssaker.
TF mener at samisk språk skal være likestilt med finsk og norsk i arbeidsgruppas møter, jf.
mandatet, pkt. 1. I tillegg er det nødvendig at protokoller, skriv og rapporter fra
arbeidsgruppa og OFG produseres og publiseres på samisk.
4. Lokal innflytelse i endelige avgjørelser
I mandatet pkt. 2 heter det at partene møtes minst én gang årlig for å drøfte og avgjøre
felles forvaltningssaker og at representanter for fiskerettshaverne i begge land skal inviteres
til slike møter. TF henstiller til at fiskerettshavernes representanter får likeverdig deltagelse
med partene med møte-, forslags- og stemmerett i de årlige møtene.
Selv om de årlige møtene mellom partene ikke formelt sett er forhandlinger om en ny
avtale, så vil avgjørelser i de årlige oppfølgingsmøtene av avtalen legge føringer som vil gi
resultater og innvirkninger for TFs forvaltning av spesielt nedre del av vassdraget og
sideelvene. Dette er også understreket i kgl. res. 4.2.2011, merknader til § 13 i
Tanaforskriften hvor det slås fast at TF skal være representert i forhandlinger med Finland
om forvaltningen av fisket. Det heter videre: “Dette er en viktig bestemmelse med hensyn til
lokal innflytelse, fordi reguleringsregimet på riksgrensestrekningen, samt for hovedelva
nedstrøms grenseelvstrekningen, fastsettes gjennom disse forhandlingene. Resultatet av
forhandlingene legger også føringer for forvaltningen av de norske sidevassdragene.»

Sak 05/2018: Seminar og neste TF møte
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Direktørens innstilling:
Seminar om roller i forvaltningen av Tanavassdraget holdes 13. februar i Karasjok. I
forbindelse med seminaret avholdes TF møte.
Behandling:
Andre arrangementer og møter medfører at seminardato må endres.
Vedtak:
TF møte med seminar holdes 27. – 28. februar i Karasjok.

Sak 06/2018: Forslag til endring av fiskeregler i riksgrensestrekningen og i norsk del av
vassdraget
Forslag:
Fiskekortpriser 2018 i riksgrensestrekningen, jf. artikkel 10 fjerde ledd
Tanavassdragets fiskeforvaltning fastsetter døgnkortpriser for fiske fra båt og fiske fra
strand i tråd med driftsbudsjett 2018.
For fiske fra båt anbefales det differensierte kortpriser, mellom 570 og 760 kr. pr. døgn. I en
3 ukers periode, fra 25. juni til 15. juli anbefales 760 kr. som døgnpris. I resten av sesongen,
før sankthans og etter 15. juli anbefales 570 kr. som døgnpris.
For fiske fra strand anbefales døgnkortpris til 470 kr. pr. døgn.
Behandling og votering:
Asbjørn Guttorm og Edvard Nordsletta gikk inn for å beholde døgnkortprisene fra 2017 i
riksgrensestrekningen. Møtets forslag vedtatt med syv mot 2 stemmer, Guttorm og
Nordsletta stemte imot.
Vedtak:
Tanavassdragets fiskeforvaltning bruker differensierte kortpriser for fiske fra båt i 2018. I en
3 ukers periode, fra 25. juni til 15. juli anbefales 760 kr. som døgnpris. I resten av sesongen,
før sankthans og etter 14. juli anbefales 570 kr. som døgnpris.
For fiske fra strand anbefales døgnkortpris til 470 kr. pr. døgn.
Andre justeringer av fiskekortregler i riksgrensestrekningen og i nedre norsk del
Tanavassdragets fiskeforvaltning har ved møte 8.-9. desember valgt et saksutvalg som
bearbeider justeringer av fiskereglene til 2018 sesongen.
Vedtak:
Saksutvalget utarbeider forslag til justeringer av fiskekortregler i riksgrensestrekningen og i
nedre norsk del inklusive sideelvene. Saksutvalget sender forslag til TF medlemmer, før sak
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om høring av fiskeregler i norsk del av vassdraget sendes på høring og sak om justeringer av
fiskereglene i riksgrensestrekningen sendes til partsmøtet 7.-8. februar.
Møtet hevet kl. 20.10

___________________________
Benn Larsen

__________________________
Kjell H. Sæther

Referent: Hans-Erik Varsi
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