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Årsrapport 2017 Tanavassdragets fiskeforvaltning  

 

Lokal forvaltning av fisket i Tanavassdraget  
Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget 

ble vedtatt 4.02.2011 av Kongen i Statsråd. Forskriften følger opp 

finnmarksloven, der det er slått fast at lokalbefolkningen langs 

Tanavassdraget har særskilte rettigheter til fiske på grunnlag av 

lov, historisk bruk og lokal sedvane.  

Forskriften hjemler et lokalt forvaltningsorgan for 

Tanavassdraget, Tanavassdragets fiskeforvaltning - TF. 

Forvaltningsoppgaver er bl.a. tilrettelegging av fisket, 

fiskeoppsyn, fangstrapportering og salg av fiskekort, informasjon 

mm. Regler for fisket etter laks i vassdraget følger imidlertid i all 

hovedsak av en norsk-finsk overenskomst. 

Tanavassdragets fiskeforvaltning – 

Deanučázádaga guolástanhálddahus 
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) består av ni medlemmer 

med personlig stedfortredere. Fiskeberettigede velger fem 

medlemmer, mens kommunestyrene i Tana og Karasjok 

oppnevner to medlemmer hver blant personer med rett til 

stangfiske.  
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Tanavassdragets 

fiskeforvaltning (TF) 

forvalter fisk og fisket i 

Tanavassdraget. 

 

TF er opprettet i 2011 

etter hjemmel i sær-

forskrift. 

 



Fisk og fisket 

Nye fiskeforskrifter for Tanavassdraget  

Forskriftene skal gjennomføre avtale mellom 

Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget 

av 30. september 2016 (Tanaavtalen) i norsk 

rett. Stortinget samtykket til inngåelse av 

avtalen 28. mars 2017, jf. Prop. 54 S (2016-2017) 

og Innst. 228 S (2016-2017). Avtalen trer i kraft 

1. mai 2017. Avtalens artikler 3 og 5 forplikter 

partene til å fastsette nasjonale forskrifter og 

regler for de lakseførende strekningene i 

vassdraget. Tanavassdragets fiskeforvaltning 

avviste forslag til ny avtale mellom Norge og 

Finland om fisket i Tanavassdraget og forslag 

til nye fiskeregler. TFs avvisning bygde på 

urimelig byrdefordeling ved begrensninger av 

fisket, og at TF ble utelukket fra forhandlinger 

i den siste avgjørende fase.   

Ved inngåelsen av den nye Tanaavtalen, ble 

det vedtatt nye fiskeforskrifter for 

Tanavassdraget. 

Gjeldende forskrifter: 

• Forskrift om fisket i Tanavassdragets 

grenseelvstrekning (FOR-2017-05-11-

557) 

• Forskrift om fisket i Tanavassdragets 

nedre norske del (FOR-2017-05-11-558) 

• Forskrift om fisket i norske 

sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka 

og Skieččanjohka (FOR-2017-05-11-559) 

Forskrifta for grensestrekningen følger reglene 

vedtatt i Tanaavtalen. Reguleringen i den 

nedre norske delen av Tanaelva kan ikke være 

lempeligere enn reguleringen på 

grenseelvstrekningen ifølge Tanaavtalen. 

Reguleringene i sideelvene trenger ikke å 

være like strenge som reglene på 

grenseelvstrekningen, men må sikre bevaring 

og bærekraftig utnyttelse av fiskebestandene.  

Fiskeforskriftene innebar en betydelig 

innstramming av fisket, se tabell 1.  

Tabell 1: Oversikt over de viktigste endringene reguleringene av fisket i fiskeforskriftene fra 2016 til 2017. 

Frem til 2016 2017 

Lokale garnfiske  

Sesonglengde stengsel/stågarn 

20. mai – 31. august  

 

Sesonglengde drivgarn 

20. mai – 15. juni 

 

1.juni – 31. juli 

 

 

1. juni – 15. juni 

Antall redskaper 

2 faststående bruk + drivgarn i 

drivgarnstida 

 

1 redskap, i drivgarnstida må fiskeren velge 

mellom faststående bruk og drivgarn 

Antall dager i uka  

Mandag kl 18 til torsdag kl 18 

 

Drivgarn: man kl 18 til onsdag kl 18 

Stengsel: man kl 18 til torsdag kl 18 

(1.-15. juni; man kl 18 til onsdag kl 18) 

 

Stågarn:  

1. juni til 15.juli - man kl 18 til ons kl 18 
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16. juli til 31. juli – man kl 18 til tors kl 18 

Tillegg for Anárjohka  

1.aug til 12. aug - man kl 18 til ons kl 18 

 

Lokale fiskere - stangfiske  

Sesonglengde  

20. mai – 31. august  

 

15. juli – 31. august i Tanamunningen 

 

1.juni – 20. august i Tanaelva og Anárjohka 

1.juni – 10. august i norske sideelver 

23. juni - 31. august i Tanamunningen 

 

Tilreisende fiskere   

Sesonglengde  

1. juni – 20. august i Grensestrekningen 

(avslutning 10. aug i nedre norsk del av 

Tanaelva)   

10.juni – 10. august i norske sideelver 

 

15. juli – 31. august i Tanamunningen 

 

 

10.juni – 10. august i Tanaelva og Anárjohka 

 

 

Ulik startdato, og avslutning 31. juli i 

norske sideelver 

23. juni - 31. august i Tanamunningen 

Begrensning på salg av fiskekort 

Ingen begrensning i Tanaelva, Anárjohka og 

nedre del av Kárášjohka. Fiskekort for 

grensa gjelder på begge strender (både 

norsk og finsk side) 

 

 

 

 

Norske sideelver er forbeholdt personer 

som er bosatt i Norge  

 

Maksimalt 22 000 fiskedøgn til salgs på 

riksgrensestrekningen. Halvparten av kvota 

er satt av til båtfiske, og halvparten til fiske 

fra strand. Kvota er delt likt til norsk og 

finsk side. Strandkortet gjelder kun i det 

landet kortet er kjøpt. 

Maksimalt 1 600 fiskedøgn i nedre norsk del 

av Tanaelva, utenom Tanamunningen 

Norske sideelver er forbeholdt personer 

som er bosatt i Norge 

Døgnbegrensning på riksgrensen  

Påkrevd lokal roer i båtfiske mellom kl 13-

20.   

Strandfiske har ikke begrensning foruten i 

begrensningssonen i Storfossen 

 

Påkrevd lokal roer mellom kl 18-06 

Strandfiske er åpent fra kl 22 – kl 15. 

Begrensningssonen i Storfossen opphører 

 

Forskriftene for den nedre norske delen av 

Tanaelva tillot TF å gjøre enkelte vedtak for å 

gjøre forskrifta noe mer romslig, Følgende ble 

vedtatt før sesong 2017:  

• Sesonglengden for strekningen 

Tanamunningen – Langnes utvides til 

perioden 23.6 – 31.8 i henhold til 

forskrift om fiske i Tanavassdragets 

nedre norske del § 6. 

• Det opprettes en sluksone for 

tilreisende fiskere ved Tana bru på 

østsiden av elva, fra 150 m nedenfor 

brua til ca. 100 m ovenfor brua. Sonen 

var tidligere forskriftsfestet.  

• Fravik fra den generelle 100 m 

fredningssonen ved sideelvers utløp til 
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andre sideelver, der Sáđejohka munner 

ut i Iešjohka. Unntaket ble godkjent av 

Miljødirektoratet som er 

forskriftsgiver.  

Følgende fiskeregulerende TF-vedtak ble 

videreført:   

• Fredning av to strekninger av 

sideelva Lákšjohka; de nedre 500 m, 

og en oppsamlingskulp i øvre del.   

• Fredningssone rundt Šhorbmugorži i 

øvre del av Kárášjohka. 

• Båtfiskeforbud i øvre del av 

Kárášjohka fra Buksaluhččenguoika 

til Šhorbmugorži 

• Garnforbud i øvre del av Kárášjohka 

og Iešjohka. 

Organisering av fiskekortsalg 

TF inngikk før sesongen 2016 avtale med det 

Lakselvbaserte firmaet Fortuna Software som 

leverer salgs- og fangstregistreringssystem. 

Lokale fiskere fikk da for første gang anledning 

til å kjøpe fiskekortet sitt på nett. Ordningen 

ble utvidet til også å gjelde tilreisende fiskere 

som ønsket å kjøpe fiskekort på 

grensestrekningen i 2017. Tilreisende fiskere 

som ønsket å kjøpe kort for nedre norske del av 

Tanaelva eller norske sideelver måtte fortsatt 

kjøpe kort over disk fra et av til sammen 6 

utsalgssteder på norsk side. Tilreisende fiskere 

som kjøpte kortet sitt på nett måtte aktiver 

dette hos et av 14 utsalgssteder på norsk og 

finsk side av Tanaelva. Denne ordningen ble 

satt i verk blant annet for å sikre at fiskerne 

hadde desinfisert utstyret sitt og kjøpt 

fiskeravgifta til staten før de satte i gang med 

fisket. Det var også mulig å kjøpe fiskedøgn fra 

den norske fiskekortkvoten for riksgrensen i de 

fleste av utsalgsstedene på finsk side. 

Internettsalget åpnet for øvrig 12. mai. 

Kortpriser 

Kortordningen for lokale fiskere ble videreført. 

Lokale fiskere, dvs personer bosatt i Tana og 

Karasjok kommune, samt ved lakseførende 

sideelver til Tanaelva i Kautokeino kommune, 

kan kun kjøpe sesongkort. De lokale fiskerne 

kunne velge mellom kommunekort for Tana, 

eller Karasjok kommune til 350,-, og kort for 

hele vassdraget til 600,-. Det ble tilbudt 

ungdomskort (16-18 år) for hver kommune 

(100,-) og for hele vassdraget (200,-). Ungdom 

fra 12-15 år ble oppfordret til å skaffe 

gratiskort.  

Tilreisende fiskere kan kun kjøpe døgnkort. 

Kortprisen for grensestrekningen av Tanaelva 

og sideelva Anárjohka ble for første gang 

bestemt av TF. Det ble vedtatt en økning i 

kortprisen fra 200,- til 500,- for strandfiskekort, 

og fra 320,- til 800,- for båtfiskekort.  

Kortprisen for den nedre norske delen av 

Tanaelva økte fra 450,- til 500,- for strandfiske 

og fra 650,- til 800,- for båtfiske.  

Kortprisene for de norske sideelvene, samt 

Tana-munningen ble videreført. Døgnkortet 

for elvene hvor det normalt er innslag av 

storlaks kostet 450,-, mens det i de mindre 

sideelvene kostet 350,-. Fiske etter sjøørret i 

Tanamunningen kostet 250,- pr. døgn. I de 

norske delene av vassdraget var det et eget 

ungdomskort som kostet 100,- pr. døgn.  
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Kortsalg og inntektsgrunnlag 

Inntektsgrunnlaget til TF kommer fra 

kortsalget i Tanavassdraget i tillegg til mindre 

tilskudd til konkrete prosjekter. Den største 

inntekten har kommet fra kortsalget fra 

tilreisende fiskere på riksgrensestrekningen.  

Fra 2017 falt ordningen med delt inntekt fra 

fiskekortsalget i riksgrensestrekningen bort, og 

TF hadde en kvote på 11 000 fiskedøgn for 

riksgrensestrekningen tilgjengelig.  

Det ble solgt 1 339 kort til lokale fiskere. Av 

disse ble 223 kort solgt til fiskere med laksebrev 

(garnrett), eller personer som hadde leid 

lakserett for et år. Det ble solgt til sammen 6 519 

fiskedøgn til 2 079 tilreisende fiskere på norsk 

side av vassdraget. Dette inkluderer også 

gratiskort til barn (123 døgn).  

Vannføring og fiskeforhold  

Sesongen 2017 var preget av en spesielt sein 

isgang sammenlignet med de foregående 

årene, og vannføringen var på et unikt høyt 

nivå gjennom hele sesongen. Fiskere beskrev 

forholdene som vårflom gjennom hele 

sommeren (figur 1). 

Fangst 

Det ble det fanget 60 tonn laks i 

Tanavassdraget i 2017, noe som er en betydelig 

reduksjon i forhold til 2017 (85 tonn), og langt 

under langtidsgjennomsnittet (116 tonn i 

perioden 1993 - 2016). Fordelingen mellom 

Norge og Finland var 50/50. På norsk side ble 

det fanget 5 552 laks på til sammen 30 556 kg. 

Det var en økning i fangst av storlaks, men en 

reduksjon i små- og mellomlaks i forhold til 

2016. Gjennomsnittsvekta var rekordstore 5,5 

kg. For vassdraget sett under ett er det beregnet 

at 72 % av laksen ble fanget på stang og 28 % 

ble fanget på ulike garnbruk. De spesielle 

fiskeforholdene påvirket både garn og 

stangfisket, og særlig stengselsfisket ble delvis 

satt ut av spill.  

For detaljer angående fangst og fiskekortsalg; se 

fangstrapport tilgjengelig på www.tanafisk.no

 

Fig 14: Beregnet fangst av laks i Tanavassdraget i perioden 1972-2017, fordelt på norsk og finsk fangst. Metoden for 

innsamling av fangsten har blitt endret flere ganger i løpet av perioden, og rapporteringsandelen var lavere tidlig i 

perioden. Fangsten fra første del av perioden er derfor ikke direkte sammenlignbar med fangsten i de senere årene. 
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Overvåking 

Det er Forsknings- og overvåkingsgruppa for 

Tanavassdraget (FoU-gruppa) som gir råd til 

myndighetene om hvilke overvåkingstiltak 

som bør prioriteres. Overvåkingen av 

lakseoppgangen i 2017 var basert på 

fangststatistikk, skjellprøvetaking av laks og 

videotelling av lakseoppgangen av laks til de 

to sideelvene Utsjoki på fisk side, og Lákšjohka 

på norsk side. I tillegg ble oppgangen til øvre 

del av Kárášjohka ved Bieskkenjárga overvåket 

med sonar. På finsk side ble det gjennomført 

gytefisktelling i de tre små sideelvene 

Akujohka, Nilijohka og øvre Polmakelva. På 

norsk side har TF gjennomført drivtelling i 

deler av Báišjohka og i øvre del av Sommer-

elva. Det ble ikke gjennomført el-fiske i det 

faste stasjonsnettet i Tanaelva, Utsjoki og 

Anárjohka siden det ikke ble gitt tillatelse fra 

fiskefellesskapene. 

Oppsummerte resultat fra lakseovervåkingen er 

publisert i FoU-gruppas årlige rapport (Anon. 

2018). 

 

  

Sommeren 2017 ble lakseoppgangen til øvre del av Kárášjohka overvåket med sonar. Dette er tredje gang at det er 

gjennomført en slik overvåking i Kárášjohka. Høy og varierende vannstand gjennom sesongen gjorde oppgaven 

vanskelig, og det var mye større usikkerhet i tellingene enn det ville vært et normalår (foto: Narve S. Johansen).   

 



Prosjekter  

Skjellprøveprosjektet 

Skjellprøveprosjektet er et norsk-finsk 

samarbeid om å samle inn skjellprøver fra laks 

fanget i Tanaelva. Prosjektet er en grunnstein i 

overvåkingen av laksebestandene i 

Tanavassdraget. Skjellprøvene gir kunnskap 

om blant annet alderssammensetningen i 

fangstene. Enkelte årganger med skjellprøver 

er dessuten brukt i prosjektet Genmix der 

opphavet til de ulike laksene blir vurdert ut ifra 

genetiske markører. Det er kjent at det er flere 

enn 30 ulike bestander av laks i vassdraget, og 

hver sideelv har en egen bestand. 

Informasjonen fra Genmix har vist at laks fra 

enkelte bestander vandrer tidligere opp i 

vassdraget enn laks fra andre bestander.  

I 2017 hadde TF kontrakt med 22 fiskere som 

tok skjellprøver av all laks, ørret og pukkellaks 

de fikk. Også andre fiskere leverer inn 

skjellprøver og er med i trekningen av et 

gavekort hos en lokal forretning.  

Samlet sett ble det samlet inn 729 prøver i 2017. 

Dette er mye lavere enn tidligere år. Årsaker til 

det lave antallet prøver var blant annet 

vanskelige fiskeforhold og strengere 

reguleringer av fisket.  

Interreg nord - Felles 

miljøforvaltning langs Tanaelva 

TF deltar i et Interreg Nord prosjekt om 

Tanaelva; «Felles miljøforvaltning langs 

Tanaelva». Prosjektet er et samarbeid mellom 

regional og lokal miljøforvaltning i Norge og 

Finland. Partnere i Norge er Tana kommune, 

Karasjok kommune, Fylkesmannen i Finn-

mark, NVE region nord og TF. Finske partnere 

er Lapland ELY-senter og Naturressurs-

instituttet (LUKE).  

Prosjektet har fire satsingsområder: 

1) Felles norsk-finsk fiskedatabase for 

Tanavassdraget 

2) Kartlegginger og utbedringer av 

fiskevandringshinder 

3) Overvåkningsprogram for vann: 

økologiske og kjemiske parametere 

4) Naturmangfold. 

TF deltar i de to første satsingsområdene. 

Under punkt to er det oppfølging av 

kulverter/stikkrenner som er i fokus. I 2017 

kom man i gang med kartlegging av status i 

felt. Prosjektet skal følges opp med blant annet 

utbedring av to kulverter i 2018, og dessuten 

videre kartlegging.  

Prosjektperioden er fra 2017-19. 

Joddu-prosjektet 

Det har blitt jobbet for etablering av et 

permanent laksesenter «Joddu» ved 

Tanavassdraget i minst 20 år. TF har tidligere 

jobbet for at opprettelse av organisasjonen 

norsk laksesenter, hvor Tana skulle være en av 

fire faste senter i Norge.  

Prosjektet Stortinget bevilget midler til i 2017 

har imidlertid visse begrensninger. Midlene 

skal i helhet gå til å etablere og drifte en 

møteplass/samarbeidsarena for forvaltningen 

av Tanavassdraget og Tanalaksen, samt 

eventuelle prosjekter som kan understøtte 

dette arbeidet. Prosjektets eier er Tana 

kommune. Arenaen skal etableres i samråd 

med Karasjok kommune og TF. Prosjektets 

første fase varer fra 01.08.2017 tom. 31.12.2018. 

Andre prosjektfase er forventet å starte 

1.1.2019.  
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I 2017 ble prosjektleder Anne F. Smeland 

ansatt. Styringsgruppa med to representanter 

fra hver av kommunene og TF ble opprettet. 

Steinar Pedersen og Rune Aslaksen har vært TF 

sine representanter.   

Prosjektets langsiktige visjon er: 

«Etablere grunnlag for et langsiktig samarbeid 

mellom lokalsamfunnene langs Tanavassdraget og 

forvaltningsmyndighetene samt forskningsmiljøene 

om forvaltningen av Tanalaksen, og gjennom dette 

fremme den lokale fiskeforvaltningen og 

samarbeidet med nasjonale myndigheter».  

Aktiviteten høsten 2017 omfattet i første rekke 

etableringen av strukturen i prosjektet, og 

planlegge aktiviteten i løpet av 

prosjektperioden. Det ble dessuten arrangert to 

runder med åpne foredrag i Karasjok og Tana. 

Eero Niemelä hold foredraget «40 år med 

skjellprøvesamling i Tanavassdraget, hva har det 

lært oss?» Morten Falkegård hold foredraget 

«Hvor er vi, hvor skal vi og hvordan kommer vi oss 

dit?» om bestandsstatusen og forvaltningen av 

Tanalaksen. 

 

 

Bilder Iešjokgorži (fossen i Iešjohka), tatt under ungfiskregistreringen i Iešjohka. 

 

Ungfiskregistreringer  
Det ble i løpet av høsten gjennomført 

ungfiskregistreringer i øvre norske del av 

Anárjohka og øvre del av Iešjohka. 

Undersøkelsene ble gjennomført i regi av TF, 

og registreringen i Iešjohka var finansiering av 

Miljødirektoratet.  
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I øvre norske del av Anárjohka ble det funnet 

lakseyngel opp til Mánabaijávre, mens det kun 

ble registrert andre arter som ørekyte, ørret og 

harr lenger opp mot grensen for lakseførende 

strekning ved Gumpegorži/Ulvefossen. 

I Iešjohka ble strekningen Øvre Mollešjok 

fjellstue - Ájotluobbal undersøkt. Det ble fanget 

kun én lakseparr på oversiden av Iešjokfossen, 

og den øverste lokaliteten med årsyngel var på 

nedsida av fossen, nedenfor Ájotluobbal. 

Drivtellinger  

Det ble gjennomført gytefisktelling i to norske 

sideelver av Tanavassdraget i første halvdel av 

september; Báišjohka og øvre del av 

Sommerelva. Registreringene i begge elvene 

underbygde inntrykket fra øvrig overvåking, 

nemlig at 2017 var et svakt smålaksår, mens 

innslaget av større laks var relativt bra 

sammenlignet med tidligere registreringer på 

samme strekning de siste årene. 

  

 

Oppsynsbetjent Henrik Halvari bærer en minkfelle (trapper 90) med tilhørende kasse oppover Lákšjohka.  

 

Uttak av mink og innsamling av 

diettprøver fra ørret 

TF har ønsket å sette fokus på effekten 

predasjon har på produksjon av laks i 

Tanavassdraget. I mai 2016 gjennomførte Tom 

Aurebekken Udø og sammen med hunden 

Janka (finsk spets) en taksering av antall mink 

som oppholdt seg ved sideelva Lákšjohka på 

våren. Det ble registrert en mink for hver andre 

kilometer, og konkludert med at sideelva har 

en «selvstendig» ynglende bestand av mink. 

Basert på registreringene i 2016 ble det rigget 

opp en fellerekke som oppsynet røktet 

gjennom sommeren. Utbyttet ble ikke all 

verden, kun én mink i løpet av sommeren. Det 

er et stykke igjen til man har en hel pels!  

Det er kjent at stor ørret er aktiv oppe i 

vassdraget i perioden laksesmolten vandrer ut 

av Tanaelva. Det er mye stor ørret oppe i 
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vassdraget. Sjøørreten som skal gyte oppe i 

vassdraget står gjerne et helt år på elva før 

gyting, og dessuten er det stedvis også bra med 

ferskvannsstasjonær ørret. Fiskere har over 

flere år meldt om at de finner smolt og 

lakseparr i ørretmagene, og for å dokumentere 

dietten til ørreten ble alle skjellprøvetakerne 

bedt om å ta vare på magesekken fra all ørret 

de fikk. Det ble samlet inn til sammen 39 

ørretmager fra ulike deler av vassdraget. Det 

ble funnet smolt i magen på nærmest all ørret 

som ble fanget i nedre del av Kárášjohka den 

perioden man kan forvente at laksesmolten 

passerer. 

Fiskeoppsynet 
Det er TF som har ansvaret for fiskeoppsynet i 

vassdraget jf. Tanaforskrifta § 12. På 

riksgrensestrekningen skal oppsynet skje i 

samråd med Fylkesmannen i Finnmark- som 

har ansvar for å ha kontakt med finske 

myndigheter, og Statens naturoppsyn (SNO).  

SNO prioriterte om lag 1 mill. kr til oppsynet i 

vassdraget i 2017, altså i samme 

størrelsesorden som i 2016. SNO driftet 

oppsynet på grensa delvis ved egne ansatte, og 

delvis ved tjenestekjøp fra TF-oppsynet. 

Oppsynet på grensestrekningen skjer for øvrig 

i nært samarbeid med oppsynet på finsk side. 

TF hadde 12 oppsynsbetjenter ansatt i 2017; 6 i 

Karasjok og 6 i Tana. Administrasjonen er 

ansvarlig for TF sin oppsynstjeneste og setter 

rammene for virksomheten. Tonje Halvari var 

ansatt som oppsynsleder i sesongen.  

Følgende personer var ansatt ved Tanateamet: 

• Tonje K. Halvari (oppsynsleder) 

• Magne Ballovara 

• Sonja Lydia Kimo Pedersen 

• Aila Sarre 

• Helene Tapio Berg 

• Leif Henrik Halvari  

Følgende personer var ansatt ved 

Karasjokteamet: 

• Sammol J. Nystad (teamleder) 

• Nils Mattis Rognerud Eira 

• Hans Petter Guttorm Johnsen 

• Iver Boine  

• Hans Solbakken 

• Kátja Márja Berg Grønnli 

 

Oppsynets primære rolle er å ivareta 

Tanavassdragets miljøverdier samt forebygge 

miljøkriminalitet. Oppsynet har ansvar for å 

håndheve gjeldende fiskeforskrifter for 

Tanavassdraget. Veiledning og informasjon er 

en viktig del av jobben. Betjentene ble tildelt 

begrenset politimyndighet av Finnmark 

politidistrikt. 

 



Årsrapport 2017 

• • • 

Møter og representasjon  4 

 

Oppsynet på kontroll i øvre del av Anárjohka, her ved Bortageaŋŋis (Portfossen). 

 

I løpet av sommeren opprettet TF-oppsynet og 

SNO i alt 24 saker på norsk side av vassdraget, 

hvorav 11 ble anmeldt av oppsynsbetjenter fra 

TF. Sakene har omhandlet alt fra tilreisende 

fiskere som manglet fiskeravgift for fiske i 

anadrome vassdrag eller fiskekort for 

Tanavassdraget, til overtredelser av reglene for 

garnfisket. 

Møter og representasjon 

Møter i 2017 

TF har avholdt 6 plenumsmøter og behandlet 

90 saker i henhold til forskriftens krav. TF 

medlemmenes fremmøte har vært 93 %.   

Saker som er behandlet: 

- Høringsuttalelse - forslag til ny avtale 

om mellom Norge og Finland om 

fisket i Tanavassdraget og forslag til 

nye fiskeregler på Tanavassdragets 

grenseelvstrekning, i Tanavassdragets 

nedre norske del og i norske 

sidevassdrag til Tanaelva. 

- Fiskekortpriser 2017 i Tanaelvas 

grenseelvstrekning og i nedre norske 

del 

- Forslag til reglement/vedtekter for 

Tanavassdragets fiskeforvaltning, 

regler for fellesmøter, behandling av 

laksebrev og regler for soner er 

behandlet og sendt på høring. 

- Laksebrev, i alt 31 saker om søknad av 

laksebrev, overdragelse av laksebrev 

ved generasjonsskifte eller ved 

salg/kjøp, bytte av fiskesone, leie av 

fiskerett for en sesong eller korttidsleie 

for deler av en fiskesesong er 

behandlet. 

- Status av fiskekortsalg og 

budsjettrevidering. 
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De berammete åpne laksemøter høsten 2017 

ble avlyst. 

 

Andre møter 

Forslag til ny avtale om mellom Norge og 

Finland om fisket i Tanavassdraget og forslag 

til nye fiskeregler på Tanavassdragets 

grenseelvstrekning har krevd mye ressurser. 

TF har deltatt på åpen høring av Prop. 54 S 

(2016-17) i Energi – miljøkomiteen Stortinget 

og ved Stortingets behandling av Tanaavtalen 

i mars. I forbindelse av behandlingen av 

avtalen om fisket i Tanavassdraget har videre 

TF deltatt på:  

- Møte med Energi – og miljøkomiteens 

leder i Tana 

- Møte med leder i Kontroll - og 

konstitusjonskomiteens leder i Oslo 

- Møte med Sametingsrådet  

- Møter med fiskefelleskaper på finsk 

side 

- Møte med UIT i Tromsø 

- Konsultasjonsmøter med KLD 

- Møte med GALDU i Kautokeino 

- Møte med Sametingene og 

fiskefelleskapene i Utsjok 

- Møte med Tana kommunestyre om 

Tanamunningen 

- Møter i Jodduprosjektet. 

 

Tanavassdragets 

fiskeforvaltning (TF) 

Steinar R. Pedersen ble valgt til leder for 

perioden november 2015 - til november 2017. 

Edvard Nordsletta ble valgt til nestleder for 

samme periode. Leder og nestleder rulleres 

hvert annet år mellom representanter for de 

fiskeberettigede og representanter oppnevnt 

av kommunene. I november valgte TF Reidar 

Varsi til leder for perioden november 2017 - til 

høsten 19, og John Nystad til nestleder i samme 

periode. 

 

 

Tabell 3: Tanavassdragets fiskeforvaltning etter konstituering 7. november 2017.     

Rolle  Navn Personlig stedfortreder Valgt av 

TF-leder Reidar A. Varsi Oskar Trosten Fiskeberettigede 

Nestleder John Nystad Johan Anders Bær Karasjok kommune  

Medlem Benn Larsen Raymond Dervola Fiskeberettigede 

Medlem Rune Aslaksen Jorunn A. Sottinen Fiskeberettigede 

Medlem Asbjørn Guttorm Halfdan Næss Fiskeberettigede 

Medlem Steinar R. Pedersen Jill Anne Aslaksen Tana kommune 

Medlem Edvard Nordsletta Dan Vidar Rasmus Fiskeberettigede 

Medlem Jan Egil Høgden Kjell Harald Sæther Karasjok kommune  

Medlem Máret Guhttor Hartvik Hansen Tana kommune 



Antall fiskeberettigede etter 

Tanaforskriftens § 3 
 

31.12.2017 har 341 personer fiskerett med garn 

etter Tanaforskriftens § 3. 

Administrasjon 
Direktøren er øverst administrative leder i TF, 

og ivaretar ansvaret i samsvar med delegasjon 

fra TF til direktør. I fiskesesongen engasjeres i 

tillegg oppsynsbetjenter. For å ivareta 

forvaltningsoppgaver inklusive oppsyns-

tjenesten har TF i 2017 hatt 5 årsverk. Av dette 

utgjør oppsynstjenesten 3 årsverk. 

Administrasjonen består av: 

 

 Hans-Erik Varsi, direktør 

 Narve S. Johansen, rådgiver 

Økonomi 
Årsregnskapet består av balanse pr 31. 

desember 2017, aktivitetsregnskap med 

noteopplysninger. Regnskapet ettersendes. 

 

Årsresultat 2016 legges sammen med 

årsresultat 2017, og disponeres til mulig 

utbetaling til fiskeberettigde etter § 3.  

 

Fond  

Samlet fondskontoer pr. 31.12.2017 er  

kr.  

Fortsatt drift 

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 

bekreftes det at forutsetningene for fortsatt 

drift er til stede. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning vedtar 

fremlagte årsrapport 2017.  

 

 

 


