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Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 19.-20. april 2018 på Levajok 

fjellstue.             

 

Møtetid 19. april kl. 09.40 – 17.40, 20. april kl. 09.00 – 14.40 

  

Møteleder:  

Reidar Varsi 

 

Møtende TF medlemmer:  

Asbjørn Guttorm, Benn Larsen, Steinar Pedersen, Rune Aslaksen, Edvard Nordsletta, Kjell 

H. Sæther og Hartvik Hansen.  

 

Forfall fra John Nystad og Jan Egil Høgden. Forfall 19.04. fra Máret Guhttor, 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 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 
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Sak 43/2018: Orienteringssaker 

 

 

Behandling: 

Sak 22/2018: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Innkalling og sakslista enstemmig godkjent. 

 

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

 

Protokoll fra TF møte 27. februar 2018 enstemmig godkjent. 

 

Sak 24/2018: Valg av 2 protokoll underskrivere  

 

Steinar Pedersen og Reidar Varsi valgt til å underskrive protokollen. 

 

Sak 25/2018: Regnskap 2017  

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning vedtar regnskap 2017 med noter. 

 

Drøfting: Avsetning til telleapparat reduseres til kr. 95 400,- 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling til regnskap 2017, med redusering av avsetning til telleapparat 

enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 26/2018: Årsrapport 2017 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning vedtar fremlagte årsrapport 2017. 

 

Drøfting: 

Steinar Pedersen la frem forslag til suppleringer av årsrapporten til innledning, fiskekortsalg. 

Hartvik Hansen foreslår supplering til fangstene. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling til årsrapport med suppleringer fra Steinar Pedersen og Hartvik 

Hansen enstemmig vedtatt. 
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Sak 27/2018: Finnmarkseiendommen, høring om gjeninnføring av 5-km sonen 

 

Direktørens 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.  

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 sone 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. 

 

Asbjørn Guttorm foreslår å stryke nest siste avsnitt. Guttorms forslag vedtatt med 5 mot 3 

stemmer. 

Vedtak: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning vedtar direktørens innstilling med Guttorms forslag 

enstemmig. 

 

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 Lákšjohka - Laksnes og 

100 døgnkort til området Laksnes – Borsejohka. 
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Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 29/2018: Reservering av fiskekort 

 

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: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

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

Gardin as og Sapmiko har tilbudt leie av kontor- og lagerlokaler. 

Vedtak: 

Direktøren får i fullmakt til å vurdere å inngå leieavtale i Karasjok. 

 

Sak 31/2018: IT-løsning for dokumenthåndtering 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning kjøper 360° IT-løsninger som forbedrer dokument-

håndtering, saksbehandling og dokumentkontroll.  

 

Drøfting: 

Benn Larsen foreslår at administrasjonen også vurderer Microsoft skyløsning om de har en 

pakkeløsning som dekker TFs behov. Adminisdtrasjonen bør få fullmakt til å vurdere og 

gjøre avtale om dokument- og lagringssytem. 

Máret Guhtor foreslår at administrasjonen tar kontakt med Čállidlágádus for å høre om 

hvilken leverandør og lagringssystem de bruker, og om det er noe som TF kan vurdere.  

 

Vedtak: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning gir direktøren i fullmakt til å innhente, vurdere og gjøre 

avtale med leverandør av it-løsnings dokumentpakke.   

 

Sak 32/2018: Oppfølging av feltprosjekter 2018 

 

Denne saken er en oppfølging av sak 81/2017, Budsjettramme 2018 med undertittel 

prosjekter og feltprosjekter 2018. Følgende punkter ble da gjennomgått: 
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1. Skjellprøveprosjektet 

2. Sjøørretrapport 

3. Turistfiskerapport 

4. Rapport flergangsgytende laks 

5. Interregprosjekt 

6. Gytefisktelling  

7. Diett sjøørret 

8. Uttak mink 

9. Oppgangstelling med time-laps-kamera 

10. Oppgangsovervåking  

 

De tre rapporten (punkt 2-4) er tidligere finansiert og fortsatt under utarbeidelse. Det er blant 

annet brukt en del tid på å oversette den omfattende rapporten flergangsgytende laks i 

Tanavassdraget utarbeidet av Eero Niemelä. Den er forventet å foreligge før fiskesesongen.  

TF deltar som kjent i to delprosjekter av interregprosjektet, nemlig 1) felles norsk-finsk 

database med blant annet informasjon om ungfisktetthet, og 2) Fiskevandringshinder, 

kartlegging og utbredelse. I sommer er det planlagt å gjennomføre en del 

ungfiskundersøkelser tilknyttet mulige vandrings-hindre, altså kulverter. Kommunen tar sikte 

på å utbedre kulverter i Lišmajohka og Vuohppejohka (Polmak) inneværende år.   

Det legges fortsatt opp til å gjennomføre drivtelling i to-tre mindre norske sideelver høsten 

2018. Det jobbes med å få lagt inn finansiering av dette ved statlige midler.   

Punkt 7 og 8 vil bli diskutert under predatorprosjektet (sak 33/2018) 

Punkt 9 går ut på grunn av kapasitetsspørsmål for administrasjonen. 

Punkt 10 - Oppgangsovervåking: Som kjent er det planlagt en betydelig økning i 

lakseovervåkingen i 2018. Aktivitet på norsk side er lyst ut på en anbudsrunde. Det dreier seg 

om Sonarovervåking av Kárášjohka, videotelling i Lákšjohka og skjellprøveavlesning. Dette 

behandles under sak 34/2018.  

Finsk side finansierer oppgangstelling av Tanaelva ved Polmak og i Anárjohka, ovenfor 

Karigasniemi. Finsk Naturressursinstitutt (Luke) har bedt TF om assistanse til gjennomføring 

av praktiske deler av overvåkingen. Det handler da om å være lokal kontakt opp mot 

grunneiere og lokale fiskere, være med å rigge sonar og ledegarn i Polmak og ikke minst 

følge opp ledegarn med tilsyn gjennom hele sesongen. Det legges opp til at administrasjonen 

fungerer som lokal kontakt, at oppsynet kan stå for en del assistanse under rigging av apparat, 

og at TF lager avtale med 1-2 lokale fiskere som har ansvar for tilsyn av ledegarn i sesongen. 

TF sine kostnader dekkes av Miljødirektoratet etter nærmere avtale.   

Luke har signalisert at det er mulig å arrangere besøk på lokalitetene, hvor TF får omvisning 

og innføring i sonartelling. Analyseringen av materialet skal foregå fortløpende på stasjonen 

oppe i Utsjoki. Det er også muligheter å få demonstrasjon av hvordan gjennomgangen foregår 

der. 

Drøfting: 
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Edvard Nordsletta viser til at Sávkadasjohka brua er utbedret. Etter utbedringen er vannivået i 

elva overfor brua senket med ca. 1 meter. Potensielle gyteområder for sjøørret kan være 

berørt. TF bør ta initiativ til befaring i området med Karasjok kommune. 

Vedtak: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tar prosjekt gjennomgangen til etterretning. Nordslettas 

forslag enstemmig vedtatt. 

 

Sak 33/2018: Prosjekt – Predatorenes effekt på tanalaksen  

Det er satt av 1,5 mill. kr på statsbudsjettet til utgreiing av betydningen av predatorer for 

laksebestandene i Tanavassdraget:  

«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» 

Miljødirektoratet har kontakt med Martin Svenning fra NINA med tanke på et eventuelt 

prosjektansvar for en faglig del av predatorprosjektet basert på en del av midlene i 

bevilgningene. Svenning var invitert til TF-møtet for å legge frem ei prosjektskisse. Målet var 

å ha en konstruktiv dialog om målsetting, design og gjennomføring av prosjektet. 

Foreløpige elementer i prosjektskissa: 

• Diettundersøkelse på ørret/sjøørret  

• Diettundersøkelse gjedde  

• Telling og diettundersøkelse på laksand 

• Uttak og diettundersøkelse mink  

• Diettundersøkelse sel 

 

Hartvik Hansen permisjon fra kl. 17.20 

 

Steinar Pedersen la frem følgende forslag:  

1. TF har registrert det som positivt at stortinget for 2018 har bevilget kr 1 500 000,- i 

forbindelse med predatorproblematikken i Tanavassdraget.  

2.  

a. TF erfarer at Miljødirektoratet har forespurt NINA om å komme med e forslag 

til hvordan en del av disse midlene skal anvendes. 

b. Vi stiller oss noe undrende til at KLD ikke har konsultert om dette med TF, all 

den stund man i Tanaproposisjonen ovenfra Stortinget har uttrykt at man vil 

drøfte TFs skisse til et større prosjekt om tradisjonell kunnskap og predatorer, 

som vi skisserte i februar 2016. 
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3. TF er innstilt på å delta i et samarbeid med NINA om konkrete prosjekter 

inneværende feltsesong, etter nærmere avveining i en felles prosjektgruppe hvor TF 

deltar, og ønsker at minkprosjektet prioriteres spesielt. 

4. Vi forutsetter videre at en substansiell del av Stortingets bevilgning brukes til 

innsamling og systematisering av tradisjonell kunnskap, særlig i forhold til 

tradisjonell predatorforvaltning i tråd med vår skisse fra 2016. Til dette avsettes kr. 

750 000,- som TF prioriterer anvendelsen av. 

Steinar Pedersens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Saksgruppe for predasjonsgruppe: 

Reidar Varsi, Edvard Nordsletta og Máret Guhttor valgt til saksgruppa. 

 

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

Miljødirektoratet har lyst ut en del av overvåkingsaktiviteten på norsk side av Tanavassdraget 

på anbudsrunde med frist 26.04.2018 08:00. Følgende aktiviteter er utlyst: 

1. Telling av voksen laks i Kárášjohka 

2. Telling av voksen laks og smolt i Lákšjohka 

3. Skjellanalyse 

Nærmere beskrivelsen av aktiviteten er vedlagt (oppdragsbeskrivelse). 

Det kan leveres tilbud på en eller flere av overvåkingsaktivitetene. Tilbudet skal gjelde for 

sesongene 2018 og 2019.  

Norsk institutt for Naturforskning (NINA) har invitert TF med som søker sammen med Finsk 

Naturressursinstitutt. NINA vil stå som hovedsøker, mens Luke og TF vil være 

underleverandører. I tilbudet vil det legges opp til at Luke skal stå for skjellanalysen og 

videotellinga i Lákšjohka i samråd med TF. NINA er ansvarlig for sonartelling i Kárášjohka, 

mens TF vil være med i rigginga av utstyret og ha hovedansvaret for tilsyn og oppfølging av 

utstyret gjennom sesongen. NINA har foreslått at TF sin deltakelse lønnes med en arbeidsuke 

for to mann under rigging og en arbeidsdag pr uke gjennom resten av sesongen. Det 

planlegges også at en av to campingvogner som tilhører oppsynet leier ut til prosjektet.   

Deltakelse i prosjektet vil være med på å gi TF erfaring med driften av ei sonar-telling. TF 

har tidligere bedt om at det utredes mulighet for at det settes av midler for investering i et 

eget sonarapparat som kan driftes av TF. Erfaringen fra overvåkingen disse sesongene vil 

være mye verd når TF skal drifte egne oppgangstellinger. 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning leverer tilbud til overvåkingsaktivitet i Tanavassdraget 

sammen med Norsk institutt for Naturforskning – NINA og Finsk Naturressursinstitutt - Luke 

for sesongene 2018 og 2019.  
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Vedtak: 

Direktør og leder utarbeider tilbud til deltagelse i telleprosjektene, etter signaler som ble gitt 

ved møtet. 

 

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

 

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

 

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. 

Fellesforslag fra Máret Guhttor, Rune Aslaksen og Benn Larsen: Tanavassdragets 

fiskeforvaltning finner at Fritz Erlandsen oppfyller vilkårene for laksebrev med grunnlag i 

Gnr. 7 Bnr. 16 i Karasjok kommune. 

Votering: 

Direktørens instilling fikk 4 stemmer mot fellesforslagets 3 stemmer. 

Vedtak: 

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. 

 

Sak 36/2018: 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. 

Drøfting: 

Tore-Jan Gjerpe har sendt brev til TF 19.04.2018. Her kommer Gjerpe med nye 

saksopplysninger om at han om få uker blir pensjonist og at han allerede har startet 

forberedelsene av årets fiskesesong. Hvis informasjonen hadde blitt gitt tidligere, hadde 

saken vært endret til orienterings sak. 

Fellesforslag fra Máret Guhttor, Benn Larsen, Rune Aslaksen, Edvard Nordsletta og Asbjørn 

Guttorm: “Tanavassdragets fiskeforvaltning finner at Tore-Jan Gjerpe oppfyller vilkårene for 

laksebrev med grunnlag i Gnr. 21 Bnr. 58 i Karasjok kommune. 

Vedtak: 
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Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 

 

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. 

 

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: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

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

 

- viser til søknad av 15.01.2018. 

 

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: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

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

 

- viser til søknad av 19.02.2018. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Ismo Tapio Tiittanen laksebrev i sone 49 i Tana 

kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 
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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. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Kim Kristoffer Salamonsen laksebrev i sone 20 i 

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

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

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

 

- viser til søknad av 28.02.2018. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Per Bergseth laksebrev i Karasjok fiskesone. 

Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

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

Tana kommune 

 

- viser til søknad av 22.03.2018. 

 

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: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 
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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. 

4) Tilbud til statens naturoppsyn til oppsynstjenesten 2018 i grenseelvstrekningen 

5) Endringer i fiskeforskrifter 2018  

 

 

Møtet hevet kl. 14.40 

 

 

___________________________                  __________________________ 

Steinar Pedersen                                                Reidar Varsi 

 

Referent: Hans-Erik Varsi 

 

 

 

 


