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TF møte 28. mai 2018 

Møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 28. mai 2018 på Tana vertshus.  Møtestart  

kl. 09.30 
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2. Søknad om prosjekttilskudd, utstilling om «lakseeventyr» i Tana og Karasjok 

Sak 49/2018: Søknader om driftstilskudd 

1. Sonestyret i Karasjok 

2. Tanavassdragets fiskerettshavere (TVR) – Deanučázádaga bivdovuoigatvuođalaččat 
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Sak 45/2018: Godkjenning av protokoll fra TF møte 27. februar 2018  

 

 

Sak 46/2018: Valg av 2 protokoll underskrivere  

 

 

Sak 47/2018: Status fiskekortsalg 

 

Saksfremstilling: 

Fiskekortsalget over internett ble åpnet 16. april, over ei uke før nettsalget ble åpnet på 

finsk side. Pr. 23. mai har vi solgt i alt 3336 båtdøgnkort og 1006 stranddøgnkort, for i alt kr. 

3 178 800,-  

 

Fiskekortsalg i Tanaelvas grenseelvdel pr. 23. mai 2018 

Tidsrom  Båtdøgn kvote 
Døgn strand 
kvote 

 5500 5500 

Salg 16. - 30.04. 3209 842 

Salg 01. - 16.05. 117 131 

Salg 17. - 23.05. 10 33 

Sum 3336 1006 

Rest av   
kvote 2164 4494 

% usolgt av kvote 39 82 

I forhold til norsk kvote har vi solgt 61% av båtdøgnkvoten og 18 % av stranddøgnkvoten. 

Salget i april måned var middels, mens kortsalget i mai måned har vært svært beskjedent, og 

betydelig lavere enn forventet. 

 

Om vel to uker begynner kortsalget over disk i grenseelvstrekningen. Ved fjorårets 

fiskekortsalg over disk ble det solgt fiskekort for kr. 397 000,-, tilsvarende 570 døgnkort. Hvis 

vi forutsetter at TF ved utsalgsstedene i år klarer å fordoble salget over disk, til kr. 800 000. 

tilsvarende 1140 døgn. Det er en viss risiko for at dette kan være overvurdert. I tillegg kan 

det beregnes salg over nett frem til 10. juni tilsvarende som for de to første ukene i mai. 

Etter disse forutsetningene kan det samlete salget i grenseelvstrekningen bli ca. 5750 døgn, 

eller 52 % av sesongkvoten. Beregnet salg i grenselvdelen kan bli kr. 4 165 000,- 

 

I 2017 var kortsalget i norsk del av vassdraget av døgnkort og sesongkort på kr. 1 192 000,-                                              

 

Det samlete fiskekortsalget kan bli mellom 5 – 5,3 mill. kr., eller mellom kr. 400 – 700 000 

mindre enn budsjettert. 
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I revidert statsbudsjett er det tatt med en «åpen post» om eventuell kompensasjon av 

redusert fiskekortsalg etter Tanaavtalen. Videre står det: «Gjennom endring av fiskereglene i 

henhold til artikkel 6 i Tana avtalen i mars 2018, flyttes 600 døgnkort fra strandfisket fra 

øvre til nedre deler/soner. Dette er forventet å gi noe økte inntekter av kortsalget i 2018. I 

tillegg vil Tanavassdragets fiskeforvaltning også kunne øke kortsalget noe gjennom redusert 

pris på kort i de dårlige sonene, og på sikt gjennomføre tilretteleggingstiltak i disse sonene». 

 

Ved fastsetting av fiskekortprisene for i år, valgte TF ved møte i februar å videreføreføre 

døgnkortprisene i grenseelv strekningen. Etter salget hittil og at det kun er 2,5 uke til fisket 

starter, har fortsatt TF nesten usolgte 4 500 stranddøgnkort. Kun 18 % av strandkortkvoten 

er solgt, dette kan tyde på at døgnkortprisen for fiske fra strand er priset for høyt. Usolgte 

fiskekort fra en begrenset kvote kan sammenlignes med et varelager som ikke kan 

realiseres, og dermed blir verdiløst. Det er behov for å vurdere døgnkortprisene for fiske fra 

strand på nytt, for mulig å stimulere til økt fiskekortsalg, slik det er vurdert i revidert 

statsbudsjett Kap. 1420 Miljødirektoratet. 

 

I forhold til fiskekortprisene på finsk side er det betydelige pris forskjeller for døgnkort til 

ungdom mellom 16-18 år, og ved stranddøgnkort i Anárjohka. Etter dette foreslås det 

justering av stranddøgnkortprisene og innføring av egen kortkategori for ungdom mellom 

16- 18 år. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning justerer døgnkortprisene for resten av usolgt kvote av 

stranddøgnkort. Følgende priser foreslås: 

 

1. Fra grensen til Lákšjohka endres døgnkortprisen til kr. 350,- fra 9. juli og ut sesongen 

2. Døgnkortprisen for 3 områder fra Lákšjohka til Ráidenjarga endres døgnkortprisen til 

kr. 350 for resten av usolgt kvote for resten av sesongen. 

3. Døgnkortprisen for Anárjohka av usolgt kvote endre til kr. 250,- pr. døgn. 

4. Døgnkortprisen i nedre norsk del fra Langnes til grensen foreslås endret til kr. 350,- 

fra 9. juli og ut sesongen 

5. For ungdommer mellom 16 – 18 år foreslås kr. 400 som døgnkortpris ved fiske fra 

båt og kr. 250 for fiske fra strand fra usolgt kvote for resten av sesongen i nedre 

norsk del og i grenseelvdelen. 

 

Vedtak: 
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Sak 48/2018:  

1. Søknad om prosjekttilskudd – prosjekt om stengselsfiske 

 

Saksfremstilling: 

DeanuInstituhtta søker om prosjektstøtte kr. 50 000,- til prosjekt om dokumentasjon av 

stengselsfiske i Tanavassdraget.  

 

Prosjektbeskrivelse og grunnlag er på samisk. En sammenfatning av prosjektbeskrivelsen er 

at tradisjonell kunnskap i stengselsfiske har vært og er fortsatt viktig de samiske bygdene i 

elvedalens område.  

Tanadalen er kjerneområdet for den elvesamiske kulturen i Finnmark. Helt sentralt i denne 

kulturen er laksefisket i Deatnu/Tanaelva. Skriftlige kilder helt fra 1600-tallet forteller at 

laksefisket har vært en basisnæring for samene i elvedalen.  

Ved språket har samene bevart og videreført ord og uttrykk slik at stengselfisket har presise 

ord og uttrykk, på en må at det kan betegnes som et vitenskapelig språk. Denne kunnskapen 

er utviklet gjennom lang tids erfaring i arbeid med å utnytte laksefiskets muligheter til 

livberging. Blant annet termene buođđu – laksestengsel, doaris – tverrstengsel, joddu – 

posegarn og fierbmi – garn er urgamle samiske ord som kan være 6000 år gamle. 

Ved prosjektet skal stengselsfisket filmes. Lokale fiskere med lang erfaring setter opp et 

stengsel. Her skal det forklares hvordan man finner en stengselsplass, om stedets egnethet, 

hvordan et stengsel settes opp og fungerer. Videre skal de forskjellige delene av stengselet 

forklares med ord, utrykk  og utstyr. 

Prosjektet er planlagt til årets fiskesesong. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning innvilger tilskudd kr. 50 000,- til DeaniInstituhtta Tana til 

prosjekt «stengselsfiske i Tanavassdraget». Tilskuddet belastes post 70 til lokale prosjekter i 

regi av Tanavassdragets fiskeforvaltning. 

 

Vedtak: 
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2. DeanuInstituhtta Tana - søknad om prosjekttilskudd, utstilling om «lakseeventyr» 

i Tana og Karasjok 

 

Saksfremstilling: 

DeanuInstituhtta søker om prosjektstøtte kr. 5 000,- til fremvisning «Lakseeventyr» i Tana 

og Karasjok.  

 

Teatergruppa «Lakseeventyr» med 3 skuespillere kommer til Tana og Karasjok i juni måned. 

Det er gratis inngang til teaterstykket, men det er behov for å finansiere gruppas reise og 

oppholdsutgifter i Tana og Karasjok.  

 

«Lakseeventyr» 

Kort sammenfatning: Med joik, filosofi og fortellinger fra Sápmi og nordamerikanske 

urfolkstradisjoner vil vi undres over laksen, både den ville og oppdrettslaksen. Lakseeventyr 

handler om undring og galskap. Undring over den vakre laksen, som blir født i en elv, går ut 

på en flere års reise på de store hav, og som kommer tilbake til moderelva og kan hoppe 

opp store stryk. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning innvilger tilskudd kr. 5 000,- til DeaniInstituhtta Tana til 

fremvisning av «Lakseeventyr» i Tana og Karasjok. Tilskuddet belastes post 70 til lokale 

prosjekter i regi av Tanavassdragets fiskeforvaltning. 

 

Vedtak: 
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Sak 49/2018: Søknader om driftstilskudd 

 

 

Saksfremstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning har ved møte i desember 2018 satt av kr. 100 000 i tilskudd 

til fiskeforeninger. Formålet med ordningen er å stimulere til drift av fiskeforeninger i 

Karasjok og Tana kommune.  

 

Fiskeforeninger som organiserer fiskerettshavere som har laksefiske i Tanavassdraget, kan 

søke om tilskudd.  

 

To fiskeforeninger og ei fiskesone har søkt om tilskudd. 

 

Søknader: 

Søkere Adresse Søknad Forslag 

Karasjok fiskesone v/Hagbart Grønmo               34 700                25 000  

Tanavassdragets fiskerettshavere (Ved. 5.2 ) v/Brynly Ballari, 9845 Tana               30 000                25 000  

Laksebreveiere i Tanavassdraget SA v/Rune Aslaksen, 9845 Tana 100 000 50 000  

Sum               164 700              100 000  

 

 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler tilskuddsmidler til fiskeforeninger i Tana og 

Karasjok i henhold til retningslinjene og søknadsgrunnlaget. 

Kr. 50 000 til Laksebreveiere i Tanavassdraget SA v/Rune Aslaksen 

Kr. 25 000 til Tanavassdragets fiskerettshavere v/Brynly Ballari 

Kr. 25 000 til Karasjok fiskesone v/sekretær Hagbart Grønmo 

 

Vedtak: 

 

 

 

 

Sak 50/2018: Søknad om fritak for fiskekort for prosjekt i regi av Dalabogi Guovlu 

Kárášjohka 

 

Saksfremstilling: 

Dalabogi Guovlu er en forening som blant annet har som formål å arbeide aktivt for å øke 

mulighetene til jakt, fiske og bærplukking for alle, og har interesseområde i øvre del av 

Kárášjohka. Foreningen har blitt tildelt midler fra Joddu-prosjektet for å gjennomføre 
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prosjektet «Buolvvas bulvii/fra generasjon til generasjon». Prosjektet går ut på opplæring av 

den yngre generasjon i blant annet fiske, behandling av fangst, føring av elvebåt, kunnskap 

om laksen og kunnskap om laksens bruk av elva, kort sagt overføring av lokal kunnskap. 

Aktiviteten skal foregå på strekningen fra Storfossen/Stuorragorži til Dapmotguoika (kart 

vedlagt) i uke 29.  

 

Dalabogi Guovlu søker TF om fritak for fiskekort, og opplyser at både en del av kursholderne 

og deltakerne er bosatt i andre kanter av landet. En del av opplegget er fiske med sluk. Fisket 

i norske sideelver til Tanavassdraget er regulert av Forskrift om fiske i norske sidevassdrag til 

Tanaelva, Anarjohka og Skieččanjohka. I henhold til forskriftens § 2 må alle som skal fiske i 

vassdraget ha løst fiskekort før fisket tar til, og i henhold til § 3 må alle også ha betalt 

fiskeravgift til staten. Lokale fiskere har tilgang på å kjøpe sesongkort, mens tilreisende 

fiskere kun kan kjøpe døgnkort. I henhold til forskriftens § 8 kan tilreisende fiskere kun fiske 

med en flue uten dupp eller søkke når de fisker fra strand.  

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) setter kortprisen, og har anledning til å registrere 

gratiskort for instruktører og deltakere til kurset. TF har ikke myndighet til å gi dispensasjon 

fra fiskeforskriftene i vassdraget. Miljødirektoratet kan iht. forskriftens § 29;  

«i enkelttilfeller dispensere fra bestemmelsene i fiskereglene når formålet er vitenskapelig 

undersøkelse, praktiske forsøk eller fiskekulturtiltak. Dispensasjon kan bare gis når formålet 

er å bevare eller bidra til bærekraftig utnyttelse av fiskebestandene». 

Miljødirektoratet har gjort det klart at TF sitt råd i saken vil veie tungt. 

Bestandsstatusen i øvre del av Kárášjohka er som kjent vurdert til å være svak, og 

fiskeforskriftene gjenspeiler dette blant annet ved at sesonglende og antall åpne dager i uka 

for tilreisende fiskere er begrenset. Sesongen for tilreisende fiskere varer fra 24.6 til 31.7 og 

fisket er åpent mellom tirsdag og søndag, altså 5 dager i uka.  

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) krever at de lokale instruktørene og deltakerne under 

kurset skal ha ordinært sesongkort, og tilbyr at medlemmer i Dalabogi Guovlu som er bosatt 

utenfor elvedalen og er definert som tilreisende fiskere kan kjøpe fiskekort for Kárášjohka 

over Skáidegeačči til halv pris i uke 29. 

TF erkjenner at slukfisket er en viktig del av fiskekulturen i Kárášjohka, og anbefaler derfor 

at Miljødirektoratet gir tillatelse til at deltakerne i prosjektet kan utøve slukfiske på den 

omsøkte strekningen (Storfossen-Dapmotguoika) de aktuelle dagene.  

 

Vedtak:  
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Sak 51/2018: Fisketider i sideelver 

 

Saksfremstilling: 
Fisketiden i norske sideelver er fastsatt i Forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, 
Anarjohka og Skieččanjohka § 7. Sesonglengden for de lokale fiskerne er satt til perioden 
1.6-10.8 i de fleste sideelvene. I 2017 var sesonglengden satt til 1.6-31.8 i to sideelver, 
Váljohka og Polmakelva, på bakgrunn av bestandsstatusen i disse. TF vedtok imidlertid ved 
sak 35/2017 at sesonglengden skulle være den samme alle sideelvene, dvs at sesonglengden 
for lokale fiskere var fra 1.6-10.6 også i Váljohka og Polmakelva. 

Ved høringen om endringer i fiskeforskriftene inneværende år foreslo TF at 
fisketidsbestemmelsene skulle endres slik at det ble 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  
TFs forslag ble ikke tatt til følge, men det ble gjort enkelte endringer, og departementet 
skriver følgende i sin vurdering; 

«Likevel mener departementet som følge av at gytebestandsmålene er oppfylt for to av 
sidevassdragene, det vil si Máskejohka og Leavvajohka, kan være forsvarlig å utvide 
fisketidene noe. For fastboende utvides fisketiden frem til 20. august for begge vassdragene. 
For tilreisende fiskere utvides fisketiden ved at fisketiden starter 10. juni og slutter 10. 
august. Fredningstiden forblir den samme som tidligere. Virkningene av endringen vil måtte 
evalueres nøye etter årets sesong med tanke på eventuelt å reversere endringene før neste 
sesong.» 
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Fisketiden for de lokale i sideelvene Váljohka og Polmakelva er fortsatt perioden 1.6-10.6 i 

henhold til TF-vedtaket i sak 35/2017. Når ytterligere to sideelver har fått lenger fisketid, blir 

det aktuelt å se på fisketiden i disse sideelvene igjen. Tre alternativer skisseres her:  

1. TF kan gå tilbake på vedtaket fra sak 35/2017, og fisketidene følger forskriften. Dette 

gjør at fisketidene er samlet i en tabell i forskriften, og sånn sett er lett å finne ferm 

til/henvise til. Fisketidene skal gjenspeile statusen til de ulike bestandene, og det er 

lengre fisketid i elvene hvor bestanden er vurdert å være god.  

2. TF kan vedta ny fisketid i sideelvene Polmakelva og Valjohka til 1.6-20.8. Fisketiden 

vil fortsatt følge bestandsvurderingen, samtidig som elva får ro i siste del av august. 

De lokale fiskerne har da to fisketider å forholde seg til i sideelvene. 1.6.20.8 i 

Polmakelva, Valjohka, Máskejohka og Leavvajohka, og 1.6.-10.8 for øvrige sideelver.  

3. TF kan vedta at fisketiden også i sideelvene Máskejohka og Leavvajohka settes til 1.6-

10.8. På denne måten vil fisketiden for de lokale fiskerne være den samme i alle de 

norske sideelvene.   

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) opphever tidligere begrensninger i fisketider for 

norske sideelver vedtatt ved TF-sak 35/2017. Fisketidene for sideelvene i 2018 følger 

Forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skieččanjohka.  

 

Vedtak:  
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Sak 52/2018: Fritz Erlandsen - Karasjok, klage på behandling av laksebrev 

 

Saksfremstilling: 

Fritz Erlandsen klager på TFs beslutning om å frata han fiskerett etter forskriftens § 3 

garnfiskerett. TF har ved møte i april måned vedtatt å frata Erlandsen fiskeretten, da det 

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

 

Erlandsen mener Tanaforvaltningen er ikke organet som beslutter hvor folk bor. Den 

myndigheten er det folkeregisteret/skatteenheten som har.  Beslutningen som er fattet er 

ut fra hvor jeg jobber og ikke hvor jeg bor. Jeg bor i Deanugeidnu 802, jeg flyttet dit tidlig på 

1980-tallet og har siden bodd der. Jeg betaler fulle kommunale renovasjonsavgifter til 

Karasjok kommune og skatter dit. Det at jeg pendler til min arbeidsplass er ikke relevant i 

saken. Det er vist til at man taper retten til fiske dersom man kommer flyttende til Karasjok i 

sesongen. Erlandsen mener at han ikke kommer inn under denne bestemmelsen fordi han 

ikke har flyttet fra eiendommen og kan derfor heller ikke flytte til. Jeg bor på eiendommen 

Langedel gnr 7 bnr 16 og fyller kravet om å høste 2000 kg for. 

 

I klagen skriver Erlandsen videre at han har erklært Edvard Nordsletta som inhabil i saken. 

Erlandsen viser til Domstolslovens § 108 som sier at «Dommer kan heller ikke nogen være, 

når andre særegne omstendigheter foreligger, som er skikket til å svekke tilliten til hans 

uhildhet. Navnlig gjelder dette, når en part av den grunn krever, at han skal vike sete.» 

 

Erlandsen viser også til forvaltningslovens § 6 annet ledd som sier noe tilsvarende som vist 

til ovenfor. Det skal også legges vekt om en ugildhetsinnsigelse er reist av en part.  

 

Direktørens innstilling: 

Legges frem ved møtet. 
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Sak 53/2018: Tor Hirsti, søknad om laksebrev til sone 5 i Tana kommune 

 

Sjekker bosted, ellers OK. 

 

 

Sak 54/2018: Tanja Therese Haugen, søknad om laksebrev til sone 46 i Tana kommune 

 

Sjekker areal, ellers OK. 

 

Sak 55/2018: Odd Henriksen, Levajok – søknad om utvidet sone til fiske med stågarn 

 

Ingen fiskere i sonen nedenfor, innstilles. 

 

Sak 56/2018: Johannes Mattis Anti, Karasjok - søknad om laksebrev 

 

Søknaden OK, innstilles. Bergs laksebrev inndras sålenge leieavtalen med Anti gjelder. 

 

Sak 57/2018: Anne May Olli, Karasjok – utleie av fiskerettigheter for sesongen 2018 

 

Innstilles avslag. Leietaker har allerede leieavtale for i år. 

 

Sak 58/2018: Ann Kristin Laiti, Karasjok – søknad om overføring av rettighet med garnfiske 

 

Registrert leieavtale. 

 

Sak 59/2018: Arne Boine, Karasjok – søknad om korttidsutleie av fiskerett 

 

Søknaden innstilles. 

 

Sak 60/2018: Markus Heiberg, Tana - søknad om korttidsutleie av fiskerett 

 

Søknaden innstilles. 

 

Sak 61/2018: Wilhelm Trosten, sone 32 - søknad om korttidsutleie av fiskerett 

 

Søknaden innstilles. 

 

Sak 62/2018: Lars Smeland, sone 30 - søknad om korttidsutleie av fiskerett  

 

Søknaden innstilles. 
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Sak 63/2018: Bjørn G. Kristiansen, søknad om laksebrev til sone 15 i Tana kommune 

 

Sjekker areal, ellers OK. 

 

Sak 64/2018: Utleie av fiskeretter i 2018, registrering 

 

 

Sak 65/2018: Hill A. Porsanger, sone 44 – søknad om kortidsutleie av fiskerett 

 

Søknaden innstilles. 

 

 

Sak 66/ 2018: Torgeir Nordsletta Karasjok - søknad om korttidsutleie av fiskerett 

 

Søknaden innstilles. 

 

Sak 67/2018: Orienteringssaker 

 

1. Møte 15. mai 2018 med KLD om utarbeidelse av plandokumenter for Tanavassdraget 

2. Tana status rapport 1 – 2018 

3. Møte i predasjons-prosjektgruppa på Tana Hotell, fredag 25. mai 

 


