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Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 27. februar 2018 på Scandic 

hotel Karasjok.             

 

Møtetid: kl. 10.00 – 18.25 

  

Møteleder:  

Reidar Varsi 

 

Møtende TF medlemmer:  

John Nystad, Benn Larsen, Rune Aslaksen, Asbjørn Guttorm, Edvard Nordsletta, Steinar 

Pedersen, Hartvik Hansen og Kjell H. Sæther.  

 

Forfall fra Máret Guhttor og Jan Egil Høgden for 27.02. Hartvik Hansen møtte for Máret 

Guhttor og Kjell H. Sæther møtte for Jan Egil Høgden. 

 

Fra administrasjonen:  

Direktør Hans-Erik Varsi og rådgiver Narve Stubbraaten Johansen 
 

Saksliste: 

Sak 07/2018: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 08/2018: Godkjenning av protokoll fra TF møte 8. januar 2018  

Sak 09/2018: Valg av 2 protokoll underskrivere  

Sak 10/2018: Høring på endring av fiskeregler i nedre norsk del av Tanavassdraget 

Sak 11/2018: Fiskekortpriser 2018, ny behandling 

Sak 12/2018: Høring på forslag til endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget 

Sak 13/2018: Anbefalt årlig overvåkningsprogram i Tanavassdraget 

Sak 14/2018: Behandling av laksebrev på Gnr. 7 Bnr. 16 i Karasjok kommune 

Sak 15/2018: Behandling av laksebrev på Gnr. 5 Bnr. 9 i Karasjok kommune 

Sak 16/2018: Behandling av laksebrev på Gnr. 5 Bnr. 5 i Karasjok kommune 

Sak 17/2018: Fefo-høring om gjeninnføring av 5 km-grensa 

Sak 18/2018: Deltakelse i garnfiske 

Sak 19/2018: Orienteringssaker 

Sak 20/2018: Rollefordeling av arbeid med forvaltningsplan 

Sak 21/2018: Seminar Roller i forvaltningen av Tanavassdraget 

 

 

Behandling: 

 

Sak 07/2018: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 

file:///F:/Møter/2012/Desember/Saksmappe.docx%23_Toc324506301
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Sak 08/2018: Godkjenning av protokoll fra TF møte 8. januar 2018  

 

Protokoll fra TF møte 8. januar 2018 enstemmig godkjent. 

 

Sak 09/2018: Valg av 2 protokoll underskrivere  

 

Rune Aslaksen og Edvard Nordsletta ble valgt til å skrive under protokollen. 

 

 

Sak 10/2018 Høring på forslag om endringer av fiskeregler i nedre norsk del av 

Tanavassdraget 

Direktørens innstilling: 

1. TF åpner for fiske etter sjøørret fra 23. juni til 31. august fra grensen mellom elv og 

sjø til Langnes. TF åpnet for at tilreisende fiskere kan fiske med sluk redskaper på 

strekningen mellom grense elv og sjø til Langnes, og på strekningen 150 m nedenfor 

Tana bru til ca. 100 m ovenfor bru på østsiden av Tanaelva jf. Forskrift om fiske i 

Tanavassdragets nedre norske del § 7, 6. ledd. Begge sluksonene var gjeldende i 

2017, og er en videreføring av sluksoner som var gjeldende frem til og med 2016. 

2. TF åpner for at tilreisende fiskere kan fiske uten lokal roer i den nedre norske delen 

av Tanaelva mellom kl. 06 og 18. Endringen gjør at reglene samsvarer med 

bestemmelsen i grenseelvdelen av Tanavassdraget. Nå kan utflytta tanaværinger 

fiske uten lokal roer i en del av døgnet, og endringene kan stimulere til økt utleie av 

lokale båter. 

 

Forslag fra Benn Larsen til punkt 1: 

TF åpner for fiske etter sjøørret fra 23. juni til 15. september fra grense mellom selv og sjø til 

Langnes.  

Forslag fra Rune Aslaksen til punkt 2:  

Det åpnes ikke for fiske for turister i båt uten lokal roer. 

Vedtak: 

Direktørens innstilling til sluksone ved Tana bru med Benn Larsens forslag til punkt 1 og 

Rune Aslaksens forslag til punkt 2 enstemmig vedtatt. 

1. Tanavassdragets fiskeforvaltning åpner for fiske etter sjøørret fra 23. juni til 15. 

september fra grensen mellom elv og sjø til Langnes. Laks skal settes ut i etter at 

ordinær sesong for laks er over.  

TF åpnet for at tilreisende fiskere kan fiske med sluk redskaper på strekningen 

mellom grense elv og sjø til Langnes, og på strekningen 150 m nedenfor Tana bru til 
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ca. 100 m ovenfor bru på østsiden av Tanaelva jf. Forskrift om fiske i Tanavassdragets 

nedre norske del § 7, 6. ledd. Begge sluksonene var gjeldende i 2017, og er en 

videreføring av sluksoner som var gjeldende frem til og med 2016. 

2. Det åpnes ikke for fiske fra båt uten lokal roer. 

 

Sak 11/2018: Fiskekortpriser 2018, ny behandling 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning innfører differensierte kortpriser i nedre norske del og i 

deler av grenselvstrekningen i 2018 iht. oppsett. 

 

Forslag fiskekortpriser 2018    
Kort Område  Pris 2017 Forslag 2018 Merknad 

Fiske fra strand Grenseelv 500 450/350 Differensiert pris i to områder 
Fiske fra båt * Grenseelv 800 650/800/650 Differensiert pris i to områder 
Ungdom 16 - 18 år Som døgnfiskekort voksne      
        
Kort Norsk del Pris 2017 Forslag 2018 Merknad 

Fiske fra strand Nedre norske del 500 450/350 Differensiert pris mellom kr. 450 - 350  
Fiske fra båt Nedre norske del 800 800/650 Differensiert pris mellom kr. 800 - 600  
Ungdom 16-18 år Nedre norske del 100 100  
        
Fiske fra strand ** Sideelver 450 450  
Fiske fra strand *** Mindre sideelver 350 350  
Ungdom 16-18 år Sideelver 100 100  
     
     

Forslag fra TF-medlem Rune Aslaksen: 

Fiskekortprisene som var gjeldene i 2017 videreføres i 2018. 

 

Vedtak: 

Fiskekortprisene som var gjeldene i 2017 videreføres i 2018. Vedtaket ble gjort med 8 mot 1 

stemme. 

 

 

Sak 12/2018: Høring på forslag til endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget 

 

Direktørens innstilling: 

Innstillingen fremlagt på møtet.  

 

TF-medlem Kjell H. Sæther foreslo følgende tillegg: 

Inngjerdingen av Tanavassdraget 
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Utbyggingen av autovern langs E6 i Tanadalen, sperret i sin tid tilgangen til de feste gode 
fiskeplassene, og det er svært få parkeringsplasser for biler.  

Tiltak: Statens vegvesen må bidra til å utarbeide flere parkeringsplasser etter E6 i Tanadalen, 
slik at flere stangfiskeplasser gjøres tilgjengelig. 

 

TF-medlemmene Rune Aslaksen og Hartvik Hansen foreslo følgende tillegg: 

Fiskesesongen for lokalt stang- og garnfiske settes til perioden 20. mai til 20. august  

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling med Kjell H. Sæthers tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  

Tilleggsforslag fra Rune Aslaksen og Hartvik Hansen fikk 3 stemmer, med 6 stemmer imot.  

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning har følgende kommentarer til regelendringene som er på 

høring: 

§ 4 Antall og fordeling av fiskekort for tilreisende fiskere 

Erfaringene etter første års drift under den nye Tanaavtalen viser at fiskekortfordelingen på 

den norsk finske grenseelvstrekningen ikke er tilpasset de norske forholdene. Dette gjelder 

spesielt for de 5 500 fiskedøgnene som TF kan selge til strandfiske. Forskriften gir en fast 

fordeling til 4 fiskesoner, og kortene er også fordelt ukesvis i sesongen. Da tabellen med 

soner og uker ble laget, tok man utgangspunkt i erfaringene fra tidligere fiskeutøvelse på 

grensa. Siden det tidligere har blitt solgt klart flest kort på finsk side, ble fordelingen gjort 

basert på de finske forholdene. Erfaringen fra norsk side fra 2017 og tidligere tilsier at TF 

ikke kan lykkes i å selge ut sine strandkort men dagens fordeling. Det er særlig antallet 

strandfiskekort til den øvre sonen som bekymrer. På strekningen over Borsejohka er det få 

strandfiskeplasser og det er begrenset med parkeringsplasser ved de plassene som finnes. 

TF hadde bedt om at 1 200 av fiskekortene fra den øvre sonen ble flyttet ned til den nedre 

sonen, men etter avtale med Finland er det foreslått at kun 600 av fiskedøgnene blir flyttet 

ned. Vurderingene til TF er at dette vil gjøre at man kan lykkes i å selge en større del av 

kvota, men at man fortsatt ikke har mulighet til å selge hele strandfiskekvota. Resultatet er 

at driftsgrunnlaget til TF blir svakere enn det kunne vært.  

I evalueringen etter sesongen 2017 har det blitt klart at barn regnes inn i fiskekortkvota. 

Dette beklager TF. Vårt utgangspunkt er at barn til og med 15 år skal ha gratis fiske, og at de 

ikke skal inngå i fiskekortkvota. Dette er viktig for rekrutteringen, samtidig som at barns 

fiske trolig utgjør en svært liten del av beskatninga av laks. Ordningen med et begrenset 

antall barn + voksenkort er en mulig måte å gjøre fisket i Tanaelva noe mer tilgjengelig for 

barn, og er sånn sett en bedring i forhold til utgangspunktet. Ordningen er både 

vanskeligere å organisere og mer begrensende enn TF sitt utgangspunkt, og TF vil jobbe 

videre for at barn får gratis fiske utom fiskekortkvota.  
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§ 9 Generelle regler om agn og redskap ved stangfiske 

Begrensningen til antall stenger pr. båt blir i høringa flyttet fra § 9 til § 8 slik at forskriften 

stemmer over ens med Tanaavtalen. TF mener at begrensningen i antall stenger i båten også 

burde omfatte lokale fiskere, og mener det lagt opp til nettopp dette i forhandlingene med 

Finland. De lokale stangfiskerne er den gruppen som er minst berørt av reguleringen i den 

nye Tanaavtalen. TF vil også opplyse om at det ikke har vært tradisjon for å fiske med flere 

enn tre stenger for lokale fiskere. 

Tidligere har man krevd fiskekort for alle personer som sitter i båt mens fisket pågår. Nå er 

det kun personer som deltar i fiske som skal ha kort. Selv med de nye presiseringene om hva 

som regnes som deltakelse i fiske, legges det til rette for at fiskere kan tøye regelen. Om 

passasjerer i båten faktisk deltar i fiske, er vanskelig å kontrollere. TF mener at alle som 

sitter i båten under fiske skal ha fiskekort, med et unntak. Barn under 16 år som ikke deltar i 

fiske kan sitte på som passasjer.  

§ 11 Forbudsområder for stangfiske 

Nedkortingen av forbudssonene ved sideelvers munning som er foreslått ble jobbet frem i 

arbeidsgruppa for forvaltningen av Tanavassdraget hvor også TF sitter. Erfaringen fra første 

sesongen med forbudssonene var at disse var svært begrensende med tanke på tilgangen på 

potensielle fiskeplasser på grenseelvdelen av vassdraget. Reduksjonen i fredingssonen 

oppstrøms gjør tilgjengelig en del fiskeplasser, og sonene vil fortsatt sørge for vern av laks 

som er på vei opp til de ulike sideelvene.  

En del av bakgrunnen for enigheten i arbeidsgruppa var at munningene skulle befares 

sommeren 2017, og evalueres på nytt etter 2018. Sonene har allerede blitt mye diskutert av 

fiskeoppsynet, og TF ser frem til å bidra med oppsynets og lokale fiskeres lokale kunnskap 

om de ulike munningssonene i og etter sesongen 2018.  

Høringen legger opp til at strandfiske fra motsatt bredde for sideelvenes munning tillates. 

Generelt er en god ordning siden det gjør tilgjengelig flere fiskeplasser. Vi vil likevel 

kommentere at dette slår uheldig ut ved Iškurasjohkas munning til Anárjohka. Der kan 

fiskere fra finsk side i praksis fiske i munningsområdet siden Anárjohka er relativt smal her. 

Fra norsk side har man ikke lenger tilgang til en av få fine fiskeplasser i området som har 

vært i bruk av en del lokale fiskere i Anárjohka. 

TF oppfatter ordningen hvor fiskere kan ro med redskapen ute gjennom en munningssone 

for unødvendig. Dette er vanskelig å håndheve for oppsynet, og det er et viktig prinsipp at i 

fredningssoner kan man ikke ha fiskeutstyret ute. Det er pr. definisjon fiske. Ordningen 

gjelder kun de ti meterne nærmest motsatt bredde, og minner om «halveisreglene» fra 

2017 som tillot fiske på andre siden av djupålen. Dette var regler som var umulig å 

håndheve, og det ble diskutert ordninger som merking av djupålen med bøyer for at 

oppsynet skulle ha en mulighet for håndhevelse av regelverket.  

§ 21 Stengsel 
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TF støtter endringen i § 21. Det har vært svært viktig for TF å få endret §21, 2. ledd i forskrift 

om Fiske om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning (2017). Forskriften begrenset garn 

i ledeanordningen til å ha maskevidden enten maksimalt 40 mm eller minst 150 mm. I 

realiteten ville flere stengselsfiskere blitt utelukket fra deres tradisjonelle fiskeplasser med 

denne regelen. Erfaringen tilsier at garn med for liten maskevidde, vil ha for stor «drift» til å 

kunne fungere i stryk, og dessuten vil garnene fylles med alger og rask som kommer 

drivende med strømmen. En maskevidde på minimum 150 mm oppfattes ikke å kunne 

fungere effektivt som ledegarn, særlig ikke for de minste laksene. Ut over dette er den 

gjengse oppfatning blant fiskere og oppsyn, at det ikke har blitt fanget noe særlig laks i 

ledeanordningen tidligere, og at begrensningen i den tidligere forskriften har fungert bra.   

Kravet om minimum maskevidde på 58 mm, og minimum trådtykkelse norsk nr 8 (210/24) 

er identisk med forskriften frem til og med 2016.   

§ 29 Fangstoppgave 

TF har vært kritisk til kravet i Tanaavtalen om ukentlig rapportering av fangst. Pr nå er 

brukes informasjonen fra fangstrapporteringen først etter sesongen, og det er viktigst å få 

en presis rapportering fra alle fiskerne. I andre vassdrag i Norge brukes 

fangstrapporteringen i en midtveisevaluering, men kunnskapen om beskatningen av 

Tanalaksen tilsier at det ikke er naturlig å innrette forvaltningen på samme måte i Tana. Den 

største delen av beskatningen i Tanavassdraget skjer i selve Tanaelva. Dersom oppgangen til 

de store sideelvene er spesielt svake, vil man ikke kunne gjøre endringer i fisket før etter 

hovedoppgangen av de store hunnene er over. Reguleringene i den nye Tanaavtalen er 

derfor lagt opp for å gjenoppbygge laksebestandene i øvre del av vassdraget i løpet av to 

laksegenerasjoner. 

En måte å få bedre rapportering fra flest mulig fiskere, er ved å innføre fortløpende 

rapportering. TF har erfarer at en stor andel av de lokale fiskerne fortsatt helst rapporterer 

på papir, og en ordning med ukentlig rapportering på papir må kunne beskrives som svært 

tungvint. Det er viktig å ikke ta stegene mot en fortløpende rapportering for raskt, særlig 

med tanke på at finsk side ligger noe etter norsk side på dette området. TF er tilfreds med at 

det åpnes for skriftlig rapportering etter sesongen også i 2018. 

 

Forskrift om fiske i nedre norsk del av Tanavassdraget 

Ut over endringene som er på høring, har TF et ønske om endringer i henhold til dagens 

forskrift.  

I § 7 (Agn og krokreskaper), 1. ledd, heter det: 

Det er forbudt å bruke reker, fisk og mark som agn. Det er likevel tillatt å benytte mark som 

agn på strekningen fra grensen mellom elv og sjø til Langnes etter 14. juli.  

Forbudet mot bruk av mark i første del av sesongen er ment å skåne laksesmolt på vei ut. TF 

mener at markfisket som foregår i munningssonen ikke er egnet å fange smolt, og at 
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differensieringen i første del av sesongen kompliserer forskrifta unødvendig. TF foreslår 

derfor at ordlyden endres til: 

Det er forbudt å bruke reker, fisk og mark som agn. Det er likevel tillatt å benytte mark som 

agn på strekningen fra grensen mellom elv og sjø til Langnes. 

 

Forslag til endring av forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og 

Skiehččanjohka 

§ 6 Generelle forbudssoner for stangfiskere 

Det legges opp til befaring til de ulike sideelvers munning i 2018 for å sikre en 

hensiktsmessig håndhevelse av regelverket. 

Ut over endringene som er på høring, har TF et ønske om endringer i henhold til dagens 

forskrift.  

§ 7 Fisketider for fiske med stang og håndsnøre 

Etter forskriften er det differensiert fiskesesong og ulikt antall fiskedøgn i uka i de norske 

sideelvene til Tanaelva.  Bestemmelsen fraviker vesentlig fra bestemmelsen som gjelder i 

Tanaelva og bestemmelsen i de finske sideelvene. 

Forslag til endring: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning foreslår bestemmelsen endres til lik fisketid i alle de norske 

sideelvene: 

- Sesongen for lokale fiskere (stang): 1. juni til 20. august 

- Sesongen for tilreisende fiskere: 10. juni til 10. august  

- Seks fiskedøgn i uka, fra mandag kl. 18 til søndag kl. 18. 

 

Inngjerdingen av Tanavassdraget 

Utbyggingen av autovern langs E6 i Tanadalen, sperret i sin tid tilgangen til de feste gode 
fiskeplassene, og det er svært få parkeringsplasser for biler.  

Tiltak: Statens vegvesen må bidra til å utarbeide flere parkeringsplasser etter E6 i Tanadalen, 
slik at flere stangfiskeplasser gjøres tilgjengelig. 

 

TF-sak 13/2018 Anbefalt overvåkingsprogram for Tanavassdraget 

Saken utsettes 

Sak 14/2018: Behandling av laksebrev på Gnr. 7 Bnr. 16 i Karasjok kommune 
 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Sak 15/2018: Behandling av laksebrev på Gnr. 5, Bnr. 9 i Karasjok kommune 
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Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning inndrar laksebrev til Anna Kirsten Johnsen med grunnlag i 

Gnr. 5 Bnr.9 i Karasjok kommune.  

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak 16/2018: 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.  

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

TF-sak 17/2018 Fefo-høring om gjeninnføring av 5 km-grensa 

 

Direktørens innstilling: 

Diskuteres ved møtet. 

 

Vedtak: 

TF oppretter et saksutvalg som jobber med en innstilling i saken frem til neste TF-møte. 

Utvalget består i følgende TF medlemmer og stedfortredere: Kjell H. Sæther, Hartvik Hansen 

og John Nystad som ble valgt som leder av utvalget. 

 

TF-sak 18/2018 Deltakelse i garnfiske  

Direktørens innstilling  

Saken drøftes på møtet. 

Forslag fra Steinar Pedersen: 

1) Saken oversendes den finsk-norske arbeidsgruppa for forvaltninga av 

Tanavassdraget til videre behandling. 

2) Nåværende etablerte praksis – at lokale fiskere med fiskekort kan bistå garnfiskere i 

utøvelsen av fisket, videreføres for sesong 2018. 

3) Spørsmålet om familiemedlemmer som ikke er fast bosatt i Tanadalen kan bistå i 

garnfisket, behandles i arbeidsgruppa for forvaltning.  

Vedtak: 
Steinar Pedersens forslag enstemmig vedtatt.  
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Sak 19/2018: Orienteringssaker 

 

- Arbeidet i den norsk-finske arbeidsgruppa for forvaltningen av Tanavassdraget. 

 

Sak 20/2018: Rollefordeling av arbeid med forvaltningsplan 

 

Saken ble drøftet. TF jobber videre med problemstillingen.  

 

Sak 21/2018: Seminar Roller i forvaltningen av Tanavassdraget 

 

Seminar Roller i forvaltningen av Tanavassdraget 28. februar, fra kl. 10.00. 
 
 
Møtet hevet kl. 18.25. 
 
 
 
 

___________________________                  __________________________ 

Rune Aslaksen                                                       Edvard Nordsletta                                                       

 

Referent: Narve S. Johansen 


