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Saksmappe til TF møte 19.-20. april 2018 

Møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 19.-20. april 2018 på Levajok fjellstue   

Møtestart, kl. 09.30 

 

Saksliste: 

Sak 22/2018: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 23/2018: Godkjenning av protokoll fra TF møte 27. februar 2018  

Sak 24/2018: Valg av 2 protokoll underskrivere  

Sak 25/2018: Regnskap 2017  

Sak 26/2018: Årsrapport 2017 

Sak 27/2018: Finnmarkseiendommen, høring om gjeninnføring av 5-km sonen 

Sak 28/2018: Fiskekortsalg 2018, fordeling av 600 stranddøgnkort 

Sak 29/2018: Reservering av fiskekort 

Sak 30/2018: Leie av kontor – og lagerlokaler i Karasjok 

Sak 31/2018: IT-løsning for dokumenthåndtering 

Sak 32/2018: Oppfølging av feltprosjekter 2018 

Sak 33/2018: Kartlegging av predasjon i Tanavassdraget 

Sak 34/2018: Deltagelse ved overvåking av laks i Tanavassdraget  

Sak 35/2018: Behandling av laksebrev på Gnr. 7 Bnr. 16 i Karasjok kommune 

Sak 36/2018: Behandling av laksebrev på Gnr. 21 Bnr. 58 i Karasjok kommune 

Sak 37/2018: Linda-Chanette Berglund Rasmus, Karasjok, søknad om utleie av 

fiskerett i 3 år 

Sak 38/2018: Nils Arvid Guttorm, søknad om overføring til sone 37 i Tana kommune 

Sak 39/2018: Ismo Tapio Tiittanen, søknad om laksebrev til sone 49 i Tana 

kommune 

Sak 40/2018: Kim Kristoffer Salamonsen, søknad om laksebrev til sone 19 i Tana 

kommune 

Sak 41/2018: Per Bergseth, Karasjok, søknad om laksebrev 

Sak 42/2018: Torild Tueeng, søknad om overdragelse av laksebrev i sone 11 i Tana 

kommune 

Sak 43/2018: Orienteringssaker 
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Behandling: 

Sak 22/2018: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

 

Sak 23/2018: Godkjenning av protokoll fra TF møte 27. februar 2018  

 

 

Sak 24/2018: Valg av 2 protokoll underskrivere  

 

 

 

 

Sak 25/2018: Regnskap 2017  

 

Saksfremstilling: 

Ved behandlingen av årsregnskap 2017 vedlegges årsregnskap med noter, jf. vedlegg: 

Samlete inntekter for 2017 er kr. 6 149 875,- Av dette utgjorde fiskekortsalget kr. 4 524 800,- 

Driftskostnader er kr. 6 048 102,- I tillegg kommer avsetning til telleapparat. 

Inntekter fra salg av fiskekort benyttes av Tanavassdragets fiskeforvaltning i samsvar med 

forskriftens formål, jf. § 2, herunder til overvåking av fiskebestandene, tilrettelegging av 

fisket, oppsyn, fangstrapportering, informasjon og administrasjon.  

 

Deler av driftsmidlene for det enkelte år skal settes av til et avsetningsfond som sikkerhet for 

fremtidig forvaltning og drift, i minst to år fremover. Fondet kan også benyttes til 

ekstraordinære tiltak, og skal i slike tilfelle bygges opp til opprinnelig beløp så raskt så mulig. 

Ubrukte driftsmidler det enkelte år skal fordeles med 75 % til de fiskeberettigete, jf. § 3, og 

25 % til avsetningsfondet. Eventuell fordeling til de fiskeberettigete skal skje minst hvert 

annet år, forskriftens § 11 tredje ledd. 

 

Årsresultat 2016 og Årsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner 2017 legges sammen. Etter det 

fordeles ubrukte driftsmidler med 75 % til de fiskeberettigede, jf. § 3, og 25 % til 

avsetningsfondet.  

Resultat inkl. renteinntekter før årsoppgjørsdisposisjoner er kr. [                    ],- 

 

Direktørens innstilling: 

Innstillingen og regnskapet ettersendes. 
 

Vedtak: 
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Sak 26/2018: Årsrapport 2017 

 

Saksfremstilling: 

Årsrapport 2017 for Tanavassdragets fiskeforvaltning består av sammendrag av 

forvaltningens drift, med balanse- og resultatregnskap, noteopplysninger og 

revisjonsberetning, jf. vedlegg. 

 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning vedtar fremlagte årsrapport 2017. 

 

 

Vedtak: 
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Sak 27/2018: Finnmarkseiendommen, høring om gjeninnføring av 5-km sonen 

 

Etter TF møte i februar har TFs saksutvalg v/John Nystad, Hartvik Hansen og Kjell H. Sæther 

vurdert saken. Saksutvalget ba direktøren om å utarbeide saksfremlegg til saken. 

 

Saksfremlegg: 

Finnmarkseiendommen (FeFo) har sendt ut en høring om gjeninnføring av 5-

kilometersgrensa i forvaltning av innlandsfiskressursene i Finnmark. FeFo-styret har vedtatt 

følgende: 

«Styret gir direktøren fullmakt til å utforme et høringsforslag som omhandler 

innføring av 5-kilometersonen slik den vil være ut fra dagens offentlige veier i 

Finnmark (slik ordningen var før den ble avviklet i 2006). Styret i FeFo ber direktøren 

samtidig innhente en særskilt uttalelse fra Justisdepartementet i høringsrunden om å 

gjeninnføre 5-kilometersonen». 

FeFo ber med bakgrunn i det følgende om høringsinnspill, forutsatt at gjeninnføring av 5-

kilometersonen er juridisk gjennomførbar. 

I høringsbrevet (vedlagt) redegjør Fefo for bakgrunnen for 5-kilometersgrensa. Prinsippet er 

at personer som ikke er fast bosatt i Norge, ikke kan fiske i vann og vassdrag som ligger 

lenger enn 5 km fra Europa-, riks og fylkesvei med mindre de har dispensasjon (se vedlagt 

kart over Tana og Karasjok).  

Regelen var gjeldene i Finnmark fra 1970-tallet og frem til opprettelsen av Finnmarks-

eiendommen i 2006. Bakgrunnen for reglen var i utgangspunktet regulering av motorferdsel 

i utmark. I dag er ikke rettighetsforhold og lovgrunnlag de samme som da 5-kilometersonen 

ble innført. Staten er ikke lenger eier av land og vann i Finnmark, og lov om motorferdsel i 

utmark regulerer ferdselen utenfor vei i Finnmark. Det har etter hvert også kommet lover og 

forskrifter som regulerer hensynet til naturen og dens ressurser (bl.a. naturmangfoldloven, 

lakse- og innlandsfiskloven og Finnmarksloven). 

Bakgrunnen for et gjentatt uttrykt ønske om gjeninnføring av 5-kilometerssonen fra lokalt 

hold i Finnmark har, slik fefo-direktøren vurderer det, vært å sikre at lokalbefolkningen ikke 

blir fortrengt fra sine tradisjonelle fiskeplasser. Finnmarksloven (FL) legger rammene for 

FeFos regulering av adgang til å fiske etter innlandsfisk. Dersom utfordringen i dag er et 

spørsmål om ressursknapphet regulerer FeFo dette med hjemmel i FL § 27, i tillegg til 

reguleringer fra offentlig myndighet. 

 

Geografisk utstrekning av en fem-kilometersone: 

Ved innføring av en 5-kilometersone tas det utgangspunkt i ordningen slik den var før den 

ble avviklet i 2006 (se vedlegg 22). Den gang gikk sonen ut fra riksvei. På grunn av om- og 
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nedklassifisering av veier har vi vurdert det slik at dagens sone vil gå ut fra europavei, 

riksvei og fylkesvei (merk: ikke kommunale veier). Dette er også den klassifiseringen som 

stemmer best overens med kart over den tidligere 5-kilometersonen (se vedlegg 21). Det 

åpnes for dispensasjon fra forbud mot utlendingers fiske utenfor 5-kilometersonen. 

Dispensasjon kan gjelde individuelle tillatelser eller reiselivsvirksomheter, og det kan stilles 

vilkår til dispensasjonen. 

 

Vedlagt ligger kart over omfanget av en 5-kilometersone med oversikt over hele fylket, 

samt mer detajerte kart for hver kommune (se vedlegg 1-21). På de kommunevise kartene 

viser den røde stiplede linjen 5-kilometersgrensen fra europavei, riksvei eller fylkesvei. De 

blå vannene ligger mindre enn fem kilometer fra vei, mens de rødfargede vannene ligger 

mer enn fem kilometer fra vei. Faller en del av vannet innenfor sonen (<5 kilometer fra vei) 

er det tillatt å fiske i hele vannet. Kun vann med areal større enn 10 dekar er med på de 

kommunevise kartene. 

 

Høring: 

FeFo ber med bakgrunn i det ovenstående om høringsinnspill på følgende: 

1. FeFo innfører en 5-kilometersone for utlendingers innlandsfiske slik den ble 

praktisert før den ble opphevet i 2006, jf. vedlagte kart. Med utlendinger menes 

personer bosatt utenfor Norge. Utlendinger får kun fiske innenfor en 5-

kilometersone fra nærmeste europavei, riksvei eller fylkesvei på 

Finnmarkseiendommen, med mulighet for å søke om dispensasjon jf. vedlegg 22. 

 

Direktøren ber samtidig særskilt om en uttalelse fra Justisdepartementet om FeFo har 

hjemmel til å innføre en slik sone på Finnmarkseiendommen. 

 

Utgangspunktet for saken er Finnmarkslovens § 1 (formål), § 3 (forholdet til 

folkeretten), samt §§ 23, 25 og 27, som tar for seg hhv rettigheter til personer bosatt 

i fylket (§ 23), adgangen til andre (§ 25) og nærmere utnyttelse av fornybare 

ressurser og innskrenkninger i utnyttelsen (§ 27). 

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) forvalter fiskeressursene i det samme nedslagsfeltet 

som fefo. Forvaltningsgrensen mellom Fefo og TF sitt forvaltningsområde går ved grensene 

for lakseførende strekning i de ulike sideelvene. Det er kjent at grensene ikke alltid 

samsvarer med hvor langt opp i vassdraget laksen går, og de er til vurdering hos 

Fylkesmannen. 

TF har tidligere kommentert innlandsfiskeforvaltningen på Finnmarkseiendommen, men har 

da i første rekke kommentert hvordan fefo har kontrollert at tilreisende fiskere desinfiserer 

fiskeutstyret sitt (jf.TF-sak 39/2013 og 41-2/2014).  
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Fefo må utarbeide et samhandlet opplegg for salg av innlandsfiskekort og desinfisering av 

fiskeutstyr og av alt annet medbrakt utstyr til fiske, før det brukes i Finnmark. Alt fiskeutstyr 

må kontrolleres av utsalgsstedet og fiskeutstyret må desinfiseres før salget dokumenteres. 

Det vil sikre at utstyret blir desinfisert før bruk.  

Fefo og TF har siden hatt en del samarbeidsmøter om lakseforvaltningen, og ikke minst 

håndteringen av desinfisering siden den gang. Det er ikke noe krav om at fiskerne må 

desinfisere utstyret før innlandsfiske, men fefo opplyser til fiskerne at; 

Det er et absolutt krav om at fiskeutstyr, båter og andre mulige smitteførende gjenstander 

skal tørkes eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme 

vassdrag. 

Ved gjeninnføringen av 5-kilometersgrensa vil man kunne få bedre kontroll på tilreisende 

fiskeres praksis utenfor denne grensa, mens situasjonen er uforandret innenfor grensa.  

Etter avtale mellom Norge og Finland ble det i 2017 innført nye fiskeregler i Tanavassdraget. 

Nye fiskeregler vil medføre til mindre fiske for alle fiskergrupper. Med reduksjon i 

fiskepresset i vassdraget på ca. 1/3 som de nye fiskereglene legger opp til, vil det ta ca. 15 år 

før de svakeste laksebestandene er gjenoppbygget til forsvarlige nivåer. Dette er ikke minst 

bekymringsfullt i lys av at villaksen i Tana er et viktig naturgrunnlag for bosetting og for 

samisk kultur. Ved forventet mindre uttak av laks i Tanavassdraget, kan det medføre til at 

innlandsfisket blir enda viktigere for lokalbefolkningen i årene fremover. 

I Tanavassdragets sideelver er det begrenset adgang til fiske etter laks. Personer som ikke er 

fast bosatt i Norge, har ikke adgang til å fiske i norske sidevassdrag, unntatt i Kárášjohka 

nedenfor samløpet av Kárášjohka og Iešjohka, jf. § 2 i Forskrift om fiske i norske 

sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka. 

FeFo`s forslag om å gjeninnføre 5 km-sonen for utlendingers innlandsfiske slik den ble 

praktisert før den ble opphevet i 2006, vil være mer i tråd med praksis og forskrift som 

gjelder i Tanavassdragets sideelver. 

Høringsfristen er satt til 1. mai. 

Innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning støtter forslaget om at Finnmarkseiendommen innfører en 

5-kilometersone for utlendingers innlandsfiske i Tanavassdragets nedslagsfelt slik den ble 

praktisert før den ble opphevet i 2006, jf. vedlagte kart. Med utlendinger menes personer 

bosatt utenfor Norge. Utlendinger får kun fiske innenfor en 5-kilometersone fra nærmeste 

europavei, riksvei eller fylkesvei på Finnmarkseiendommen.  

 

Kommunen må kunne unnta enkelte utvalgte vann i nærområdet fra utlendingers fiske, 

uavhengig av om 5 km-kilometerssone blir vedtatt eller ikke! Jfr. Nessebydommen.  
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I Tanavassdragets nedslagsfelt bør salg av fiskekort foretas over disk og fiskeutstyr 

desinfiseres til fiskere bosatt utenfor Finnmark.  

Etter søknad kan lokale næringsaktører gis dispensasjon til å organisere fisketurer utenfor 5 

km sonen for utlendinger.  Søknaden må oppgi område, antall turer/ personer og periode.  

 

Finnmarkseiendommen reviderer tidligere retningslinjer for utlendingers (personer bosatt 

utenfor Norge) adgang til å fiske i innlandsvassdrag på FeFo`s grunn i Finnmark. 
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Sak 28/2018: Fiskekortsalg 2018, fordeling av 600 stranddøgnkort 

 

I forskrift 11. mai 2017 nr. 557 om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning gjøres 

følgende endringer: 

§ 4 nytt fjerde ledd skal lyde: 

En kvote på samlet inntil 600 strandfiskekort på norsk side, kan overføres fra sonene til de 

tre nedre sonene i 2018, etter en nærmere forholdsmessig fordeling mellom de tre sonene 

og innen aktuell periode. 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning overfører 600 døgnkort fra Borsejohka-Ráidenjárga og 

Anárjohka med: 

300 døgnkort til området grensen – Láksjohka 

200 døgnkort til området Láksjohka - Laksnes og 

100 døgnkort til området Laksnes – Borsejohka. 

 

Vedtak: 
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Sak 29/2018: Reservering av fiskekort 

 

Saksfremstilling: 

TF fikk forespørsel i vinter om det er mulig å reservere deler av fiskekortkvoten i 

grenseelvdelen til lokale finske bedrifter, før fiskekortsalget starter. Nå har vi også fått de 

første konkrete forespørslene fra finske turoperatører/guider. 

 

Når vi opererer med nettsalg, har kjøper 14 dagers angrerett. Det samme gjelder ved salg 

utenfor fast utsalgssted, typisk salg fra stands og lignende, jf. angrerettloven. 

Forhåndsreservering kan være fordelaktig for TF, såfremt kundene gjør opp for seg til riktig 

tid. Det er grunn til å tro at mulighet for forhåndsreservering kan være positivt for lokale 

bedrifter som tilbyr «laksefiskepakker» med båtutleie og overnatting mm. Eventuell 

forhåndsreserverings mulighet må da også gjelde for norske aktører.  

Forhåndsreserververingen foretas fra TFs administrasjon. Det gis 14 dagers betalingsfrist for 

de reserverte kortene. 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning åpner for forhåndsreservering av fiskekort fra kvoten i 

grenseelvdelen og i nedre norsk del. Hvis fiskekortene ikke er betalt innen fristen, trekkes 

reserveringen og fiskedøgnene settes ut på salg igjen. 

 

Vedtak: 



Side 10 av 24 
 

Sak 30/2018: Leie av kontor – og lagerlokaler i Karasjok 

 

Saken ettersendes. 
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Sak 31/2018: IT-løsning for dokumenthåndtering 

 

Saksfremstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning har i dag dokumentene i mapper i lokale PC`er og i 

papirarkiv. For å ivareta og handtere dokumentene på en sporbar og oversiktelig måte, slik 

at dokumentene blir tilgjengelige for informasjon og for senere bruk i behandlinger av 

tilsvarende saker. Det er flere argumenter for å få bedre løsninger for dokumenthandtering, 

som bl.a.: 

- TF får økt saksmengde 

- Ansatte som slutter og ny rekruttering 

- Tilganger 

- Versjoner og sporbarhet 

- Samhandling 

- Søk og gjenfinning av informasjon 

 

Tieto har over 30 års erfaring med å utvikle brukervennlige IT-løsninger som forbedrer 

dokumenthåndtering, saksbehandling og dokumentkontroll.  

Hvorfor 360°? 

I dag blir nesten alle dokumenter og kontakt med kunder og leverandører produsert og 

lagret digitalt – også forretningskritisk informasjon. Virksomheten er avhengig av at denne 

informasjonen er organisert og lett tilgjengelig. 

Lederne har et juridisk ansvar for å ivareta virksomhetens informasjon, og dårlig 

dokumenthåndtering kan føre til ødelagte kundeforhold, juridiske tvister eller brudd på 

lover og forskrifter.  

En god dokumenthåndteringsløsning er et enkelt og effektivt system som lar virksomheten 

behandle, håndtere og bevare dokumenter og informasjon på tvers av ulike fagsystemer. 

Dette innebærer kontroll på revisjoner, historikk, tilgangsrettigheter, arbeidsflyter, 

dokumentmaler og fangst av metadata. I 360° har kombinert dette med smart funksjonalitet 

for samhandling, relasjonshåndtering og virksomhetsstyring. Resultatet er en 

standardløsning som sikrer at informasjonen er både sikker og lett tilgjengelig for de som 

trenger den. 

Tietos standardløsning for dokument- og informasjonshåndtering gir deg 360 graders 

oversikt og full kontroll over virksomhetens dokumentasjon, oppgaver, prosjekter og 

prosesser. 

Løsningen håndterer alle typer informasjon, kommunikasjon og digitale dokumenter – og 

sammenhengen mellom disse. Dette gir enkel søk- og sporbarhet og full oversikt over 

informasjonsstrømmen. 360° gir mulighet til å søke på hvilken som helst del av for eksempel 

et prosjekt, og finne all relatert informasjon slik som kontakter, aktiviteter og eiendommer. 
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360° kan brukes til: 

• dokumenthåndtering 

• Noark 5 og lignende regelverk 

• arkivering 

• håndtering av e-post 

• kontraktshåndtering 

• papirløse møter 

• håndtering av styrende dokumenter 

• prosjektarbeid 

• samhandling 

• publisering 

• saksbehandling 
 

Kostnadsbilde: 

Nok 2.694,- i leie pr. mnd. for opptil 5 brukere. 

Oppstartspakke Basis – 360° Online* Nok 39.000,-  

Timespris for ytterligere konsulentbistand Nok 1450,- Reisetid Nok 850,- 

Alle priser er oppgitt eks. Mva. og er ikke-bindende estimater av hva beskrevet programvare 

vil koste i innkjøp eller leie samt pris for tilleggstjenester og –produkter  

* Oppstartspakken vil bli besluttet sammen, avhengig av behov. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning kjøper 360° IT-løsninger som forbedrer 

dokumenthåndtering, saksbehandling og dokumentkontroll. 

 

Vedtak: 
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Sak 32/2018: Oppfølging av feltprosjekter 2018 

 

Saken ettersendes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 33/2018: Kartlegging av predasjon i Tanavassdraget 

 

Saken ettersendes/legges frem ved møtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 34/2018: Deltagelse ved overvåking av laks i Tanavassdraget  

 

Saken ettersendes/legges frem ved møtet. 
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Sak 35/2018: Behandling av laksebrev på Gnr. 7 Bnr. 16 i Karasjok kommune 

 

Viser til: 

- FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget. 

- Saksutskrift om forhåndsvarsel om behandling av laksebrev fra Tanavassdragets 

fiskeforvaltning av 9.11.2017. 

- E-post fra Fritz Erlandsen av 4.12. med supplering 7.12.2017 

- Saksutskrift av 19.12.2017 om videre behandling av laksebrev på Gnr. 7 Bnr 16 i 

Karasjok kommune 

- E-post fra Fritz Erlandsen 31.12.2017 og 25.01.2018 vedr. sakspapirer 

- TF`s e-post av 5.02.2018, med saksfremleggene og utdrag av befaringen i fjor høst 

 

Saksfremstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning har ved møter i november og desember 2017 behandlet 

Fritz Erlandsens laksebrev. Ved andre gangs behandling ble saken utsatt. 

 

Etter befaringen i august måned i 2017, er vurderingen at bostedsvilkåret etter § 3 ikke er 

oppfylt, da Fritz Erlandsen faktisk ikke bor fast i kommunen. For å oppfylle kriteriet bosted 

knyttet til fiskerett gir ikke forskriften rom for å operere med flere bostedsadresser samtidig 

i løpet av året. TF har sendt forhåndsvarsel om behandling av laksebrev tilknyttet 

eiendommen og har bedt Erlandsen om eventuelle bemerkninger til saken. 

 

I tilsvar skriver Erlandsen at han pendler ukentlig til Hammerfest og regner med å avslutte 

pendlervirksomheten innen ett år eller to når arbeidskontrakten min utløper. Erlandsens 

ektefelle Mari M Erlandsen har jobbet i Hammerfest kommune og det er endringer i hennes 

arbeidssituasjon nå. Hun regner med å avslutte pendlingen i løpet av første halvår 2018 og 

bo på adresse Deanugeaidnu 802, Karasjok. Adressen er på eiendom gnr 7 bnr 16.  

 

Videre skriver Erlandsen at de har begge skattet til Karasjok kommune hele tiden, og ble 

godkjent som pendlere av skatteetaten i 2015 og 2016. Det er betalt fulle kommunale 

avgifter på begge husene på gården.  

 

Erlandsen hevder å bo på eiendommen og at han fortsatt fyller vilkårene for å inneha 

fiskerett i Tanaelven.  

 

I forarbeidene til Tanaloven av 2014, forskrift av 2011 og Kgl.res. om forskriften er 

bosettingskravet  beskrevet, jf. § 3 Fiskeberettigede  

 

«Fiskeberettiget etter lov 23. juni 1888 nr. 1 om retten til fiskeri i Tanavasdraget er 

personer som avler minst 2000 kg høy i året eller en tilsvarende mengde grovfôr av 
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annet slag på grunn som vedkommende eier eller leier på åremål, når grunnen ligger 

mindre enn to kilometer fra bredden av Tana eller sideelvene og vedkommende bor 

på eller nær grunnen».  

 

Bosettingskravet innebærer at man både må være registrert i folkeregisteret som bosatt i 

det aktuelle området og at man faktisk bor der. Det er den vanlige norske forståelsen av 

ordene som skal legges til grunn, dvs. Det som «bor» og «nær»/»i nærheten av» betyr i 

dagligtalen. Om kravet til at man "faktisk bor der" i forarbeidene/kgl.res, sies det at flytting 

til området for sommersesongen ikke er tilstrekkelig for å tilfredsstille bosettingsvilkåret. 

Boplikten på eiendommen kan fravikes ved særlige tilfeller. Grunnlaget for fiskeretten kan 

opprettholdes når særlige naturmessige forhold, som for eksempel flom eller ras, gjør det 

nødvendig å flytte fra en eiendom som tilfredsstiller vilkårene. 

 

Etter TFs vurdering av reglene i Tanaloven og innarbeidet praksis om rettigheter i 

Tanavassdraget, faller rutinemessig pendling til arbeidssted til andre kommuner utenfor de 

særvilkår som TF kan dispensere ifra.  

 

For tiden ansees det at Erlandsen ikke oppfyller bostedsvilkåret for å ha fiskerett etter § 3.  

 

Direktørens innstilling: 

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

Bnr. 16 i Karasjok kommune.  

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

 

Vedtak: 

Sak 36/2018: Behandling av laksebrev på Gnr. 21 Bnr. 58 i Karasjok kommune  
 

Viser til: 
- FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget. 

- Saksutskrift om forhåndsvarsel om behandling av laksebrev fra Tanavassdragets 

fiskeforvaltning av 9.11.2017. 

- Saksutskrift av 19.12.2017 om videre behandling av laksebrev til Tore-Jan Gjerpe  

- Tore-Jan Gjerpe`s e-poster av 4. januar om etterlysing av saksutskrift av november, 

og 20. januar om grunnlaget til behandlingen av saken 

- TF`s brev 2.02.2018 vedr. behandling av laksebrev 

- Tore-Jan Gjerpes e-post av 2.04.2018 

- TF`s tilsvar av 10.04.2018 

 

Saksfremstilling:  
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Tanavassdragets fiskeforvaltning har ved møter i november og desember 2017 behandlet 

Tore-Jan Gjerpes laksebrev. Ved andre gangs behandling ble saken utsatt. 

 

I medhold av forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, ble det foretatt 

befaring av eiendommer som har laksebrev i Tana og Karasjok kommuner i august og 

september 2017. Befaringene ble kunngjort ved brev til hver enkelt fiskerettshaver.  

 

TF har i november 2017 sendt forhåndsvarsel til Tore-Jan Gjerpe om hans laksebrev er til 

vurdering, da det ansees at Gjerpe ikke bor på eiendommen som er grunnlaget for 

fiskerettsutøvelsen. TF ba om bemerkninger til saken.  Etter saksutskrift fra andre gangs 

behandling, opplyser Gjerpe ved e-post at: «jeg hver sommer produserer minst 2000 kg høy. 

Jeg jobber for tiden på Senja, men er pendler og folkeregistrert i Bieskangeaidnu 29 i 

Karasjok (gnr. 21 bnr 58). Gjerpe mener å oppfylle kravene som fremkommer i forskriftens § 

3, og aksepterer derfor ikke å bli fratatt laksebrevet.  

 

Ved e-post 20. januar opplyser Gjerpe at han er ukjent med at TF har en ordning med 

inspektører som «befarer» eiendommene til de som har laksebrev. Videre skriver Gjerpe: 

«såfremt inspektørene har konkludert med at hans kone bor på eiendommen, har vi 

naturligvis en mulighet til å overføre laksebrevet til henne og i kan fiske som før».  

 

Ved brev av 2. februar er Gjerpe orientert om at når ektefellen bor på eiendommen, kan 

laksebrevet overføres til henne etter anmodning.  

 

I forarbeidene til Tanaloven av 2014, forskrift av 2011 og Kgl.res. om forskriften er 

bosettingskravet  beskrevet, jf. § 3 Fiskeberettigede  

 

«Fiskeberettiget etter lov 23. juni 1888 nr. 1 om retten til fiskeri i Tanavasdraget er 

personer som avler minst 2000 kg høy i året eller en tilsvarende mengde grovfôr av 

annet slag på grunn som vedkommende eier eller leier på åremål, når grunnen ligger 

mindre enn to kilometer fra bredden av Tana eller sideelvene og vedkommende bor 

på eller nær grunnen».  

 

Bosettingskravet innebærer at man både må være registrert i folkeregisteret som bosatt i 

det aktuelle området og at man faktisk bor der. Det er den vanlige norske forståelsen av 

ordene som skal legges til grunn, dvs. Det som «bor» og «nær»/»i nærheten av» betyr i 

dagligtalen. Om kravet til at man "faktisk bor der" i forarbeidene/kgl.res, sies det at flytting 

til området for sommersesongen ikke er tilstrekkelig for å tilfredsstille bosettingsvilkåret. 

Boplikten på eiendommen kan fravikes ved særlige tilfeller. Grunnlaget for fiskeretten kan 

opprettholdes når særlige naturmessige forhold, som for eksempel flom eller ras, gjør det 

nødvendig å flytte fra en eiendom som tilfredsstiller vilkårene. 
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Ved TFs redegjørelse 2. februar til Gjerpe om behandlingen av hans laksebrev, ble utdrag av 

befaring av eiendommer med fiskerett vedlagt. Utdraget er fra sammendrag av befaring av 

25.10.2017, og er markert (i parentes). Vedlegget ble datert 2. februar 2018, men utdraget 

er hentet fra et tidligere dokument og det fremgår øverst i vedlegget. Gjerpe skriver i e-post 

av 2. april at «han antar at dokumentet er forfalsket» og fremlegger trusler mot 

arbeidstaker i TF. Ved brev har TF leder tatt avstand fra Gjerpes påstand og trusler mot TFs 

saksbehandler. 

  

Etter TFs vurdering av reglene i Tanaloven og innarbeidet praksis om rettigheter i 

Tanavassdraget, faller rutinemessig pendling til arbeidssted til andre kommuner i andre 

fylker utenfor de særvilkår som TF kan dispensere ifra.  

 

Etter befaringen høsten 2017 og det som fremkommer i saken, er vurderingen at Tore-Jan 

Gjerpe ikke bor på eiendommen som er grunnlaget for fiskerettsutøvelsen. Gjerpe jobber i 

Berg kommune i Troms fylke. Etter dette ansees det at Gjerpe ikke oppfyller bostedsvilkåret 

for å ha fiskerett etter § 3 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. 

Vedtak: 
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Sak 37/2018: Linda-Chanette Berglund Rasmus, søknad om å leie fiskeretten til Fridtjof 

Berglund i Karasjok fiskesone 

 

- viser til søknad av 14.11.2017. 

 

Saksfremlegg: 

Linda-Chanette Berglund Rasmus søker å få låne fiskeretten til sin bestefar Fridtjof Berglund 

i 3 år, gjeldende fra kommende sesong. Etter overdragelse og Berglunds søknad, ble 

garnfiskeretten overdratt til Rasmus i 2014. Etter det har partene hatt korttids leieavtaler 

om fiskeutøvelsen.  

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) kan samtykke til at retten til å fiske med 

garnredskaper utøves av en annen enn et husstandsmedlem en begrenset periode dersom 

særlige grunner foreligger jfr. For. 2011-02-04 nr. 119. § 3 tredje ledd. 

 

I henhold til forskrift, § 3 sjette ledd, kan retten til å fiske med garnredskaper garn leies bort 

i inntil ett år til personer bosatt i elvedalen når alle de fiskeberettigede i en sone er enige 

om dette. Utleieforhold skal rapporteres til Tanavassdragets fiskeforvaltning. 

 

Karasjok fiskesone har ved soneårsmøte 15. februar 2016 behandlet leie av fiskerett.  

Sonestyret foreslår at retten til å leie ut fiskeretten, begrenses til kun å gjelde bruken av 

stengsel, not og stågarn. Fiskeforskriftene ble endret i 2017, og fiske med not er ikke tillatt. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning godkjenner leieforholdet til Fridtjof Berglund i Karasjok 

fiskesone, for perioden 4. juni – 4. juli 2018. Fisket med garnredskaper gjelder innenfor de til 

enhver tid gjeldende bestemmelser.  

 

Søknad om å leie ut fiskeretten i en hel sesong, må fremlegges Karasjok fiskesone til 

behandling.   

 

Vedtak: 
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Sak 38/2018: Nils Arvid Guttorm, søknad om overføring til sone 37 i Tana kommune 

 

- viser til søknad av 15.01.2018. 

 

Saksfremlegg: 

Nils Arvid Guttorm har laksebrev i sone 36 med grunnlag i Gnr.11 Bnr. 17 i Tana kommune. 

Guttorm søker om overføring fra sone 36 til sone 37 i Tana kommune.  

 

Etter bestemmelse kan Tanavassdragets fiskeforvaltning dele elva inn i soner for grupper av 

fiskeberettigede. Det forutsettes at de fiskeberettigede må fiske i en sone som ligger nær 

eiendommen, jf. Kgl. res. rapporten av 4.02.2011 § 7 første ledd.  Eventuell overføring av 

Guttorm`s fiskeutøvelse fra sone 36 til sone 37 vil være i tråd med forskriften. 

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning har bedt om eventuelle innspill fra fiskeberettigede i sone 

37, til Guttorms søknad om overføring til fiskesonen.  

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning avventer uttalelse fra sone 37 til saken, før saken 

behandles. Såfremt det ikke fremlegges vesentlige innvendinger mot Guttorms søknad, 

godkjennes Nils Arvid Guttorms overføring av garnfiskeutøvelse fra sone 36 til sone 37 i 

Tana kommune. 

 

Vedtak: 
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Sak 39/2018: Ismo Tapio Tiittanen, søknad om laksebrev til sone 49 i Tana kommune 

 

- viser til søknad av 19.02.2018. 

 

Saksfremlegg: 

Ismo Tapio Tiittanen, Laksnes, søker om laksebrev til sone 49 med grunnlag i Gnr. 6 Bnr. 13 i 

Tana kommune. Eiendommen har ca. 36 daa oppdyrket areal, og slåtta leies ut. 

Eiendommen har tidligere hatt laksebrev.  

 

Etter bestemmelse kan Tanavassdragets fiskeforvaltning dele elva inn i soner for grupper av 

fiskeberettigede. Det forutsettes at de fiskeberettigede må fiske i en sone som ligger nær 

eiendommen, jf. Kgl. res. rapporten av 4.02.2011 § 7 første ledd.   

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning har bedt om eventuelle innspill fra fiskeberettigede i sone 

49, til Tiittanens søknad. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Ismo Tapio Tiittanen laksebrev i sone 39 i Tana 

kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser. 

 

Vedtak: 
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Sak 40/2018: Kim Kristoffer Salamonsen, søknad om laksebrev til sone 19 i Tana kommune 

 

- viser til søknad av 23.02.2018. 

 

Saksfremlegg: 

Kim Kristoffer Salamonsen søker om laksebrev med grunnlag i Gnr. 36 Bnr. 41/59 i Tana 

kommune. Søknaden gjelder overdragelse av laksebrev tilknyttet gården. Garnfisket 

tilknyttet gården er hittil utøvd i sone 22.  Tidligere eier søkte i 2016 om flytting av sin 

garnfiskeutøvelse til sone 19. Da gikk fiskesonen imot overføring av fiskeutøvelse til sone 19, 

og søknaden ble ikke innvilget. 

  

Etter bestemmelse kan Tanavassdragets fiskeforvaltning dele elva inn i soner for grupper av 

fiskeberettigede. Det forutsettes at de fiskeberettigede må fiske i en sone som ligger nær 

eiendommen, jf. Kgl. res. rapporten av 4.02.2011 § 7 første ledd.   

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning har bedt om eventuelle innspill fra sone 19 og sone 20, til 

Salamonsens søknad om laksebrev.  
 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Kim Kristoffer Salamonsen laksebrev i sone 20 i 

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

 

Vedtak: 
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Sak 41/2018: Per Bergseth, søknad om laksebrev i Karasjok fiskesone 

 

- viser til søknad av 28.02.2018. 

 

Saksfremlegg: 

Per Bergseth søker om laksebrev med grunnlag i Gnr. 20 Bnr. 70 og 30 i Karasjok kommune. 

Oppgitt fulldyrket areal er 14 daa, og slåtta leies ut. Søker har tidligere hatt laksebrev. 

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning har bedt om eventuelle innspill fra Karasjok fiskesone til 

Bergseths søknad av laksebrev.  

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Per Bergseth laksebrev i Karasjok fiskesone. 

Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser. 

 

Vedtak: 
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Sak 42/2018: Torild Johansen Tueeng, søknad om overdragelse av laksebrev i sone 11 i 

Tana kommune 

 

- viser til søknad av 22.03.2018. 

 

Saksfremlegg: 

Torild Johansen Tueeng, søker om laksebrev til sone 11 med grunnlag i Gnr. 18 Bnr. 166 i 

Tana kommune. Eiendommen tilhører Eli Johansen, og det oppgis at eiendommen har 

mellom 20-30 daa oppdyrket areal, og slåtta leies ut. 

 

Til eiendommen er det registrert laksebrev. Tueeng bor på eiendommen, og opplyser å ha 

utøvd fisket for sin far de 10 siste årene. Etter farens bortgang, søker Tueeng om å 

videreføre laksebrevet i sone 11.  

 

Etter bestemmelse kan Tanavassdragets fiskeforvaltning dele elva inn i soner for grupper av 

fiskeberettigede. Det forutsettes at de fiskeberettigede må fiske i en sone som ligger nær 

eiendommen, jf. Kgl. res. rapporten av 4.02.2011 § 7 første ledd.   

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler laksebrev til Torild Johansen Tueeng i sone 11 i 

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

 

Vedtak: 
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Sak 43/2018: Orienteringssaker 

 

1) Forespørsel til Klima – og miljødepartementet om møte om bruk av tradisjonell 

kunnskap i forvaltningen av laks og laksefisket i Tanavassdraget, 9.03.2018 

2) Fiskekortpriser 2018 på finsk side 

3) Anmodning til Klima – og miljødepartementet om møte om utarbeidelse av 

plandokumenter for Tanavassdraget. 

 

 

 

 

 

 


