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Saksmappe TF-møte april 2019,  

Det innkalles til møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 25. april 2019 på Levajok fjellstue. 

Møtestart med kl. 10.00 

 

Saksliste: 

Sak 14/2019 Leders halvtime - Postliste etc. 

Sak 15/2019: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 16/2019 Godkjenning av protokoll fra TF møte 28.8 – 1.3.2019 

Sak 17/2019 Valg av 2 protokoll underskrivere 

Sak 18/2019  Predasjonsprosjektet 

Sak 19/2019 Krav om reforhandlinger av avtale mellom Norge og Finland om fisket i 

Tanavassdraget 

Sak 20/2019    Status overvåking (telleapparat Iešjohka) 

Sak 21/2019 Søknad om å ha med tilreisende på drivgarnsfiske 

Sak 22/2019 Søknad om billigere fiskekort, sideelver til Máskejohka 

Sak 23/2019 Søknad om fiske med småmaska garn etter gjedde i Polmakelva.   

Sak 24/2019 Søknad om laksebrev, Gnr. 32, Bnr. 28, Tana kommune  

Sak 25/2019 Søknad om laksebrev, Gnr. 15, Bnr. 31 og 43, Tana kommune 

Sak 26/2019 Søknad om bytte av fiskesone, fra sone 9 til sone 10, Svein Arne Risten 

Sak 27/2019  Søknad om korttidsutleie av fiskeretten, Lars Smeland, sone 30 

Sak 28/2019 Søknad om korttidsutleie av fiskeretten, Hill A. Porsanger, sone 44 

Sak 29/2019 Orientering  

• Tanaavtalen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen   

• Kortsalg  

• Bytte av regnskapsfører 

• Tilbud til oppsynstjenesten 2019 i riksgrensestrekningen av Tanavassdraget 

 

 
Behandling: 

 
 
 
Sak 14/2019: Leders halvtime Postliste  
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Sak 15/2019:  Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

 

 

 

Sak 16/2019 Godkjenning av protokoll fra TF møte 28.2-1.3.2019 

 

 

 
 
Sak 17/2019 Valg av 2 protokoll underskrivere 
 
 
 
 
Sak 18/2019 Predatorprosjektet 

I sesongen 2018 ble første sesongen med predatorprosjektet gjennomført. Prosjektgruppa hadde 

på forhånd prioritert undersøkelse av dietten til fiskepredatorene gjedde og ørret, men det ble 

også planlagt arbeid opp mot mink, fiskender og steinkobba i Tanamunningen. For å få inn 

tilstrekkelig materiale på diett av ørret og gjedde ble det utlyst en dusørordning på to 

strekninger; 1) Šuoššjávre (Iešjohka) – Raidenjárga (samløp mellom Kárášjohka og Anárjohka) og 

2) Tanaelva fra Sirma til Masjok. Fem fiskerettshavere bosatt ved nedre del av Kárášjohka fikk 

spesialtillatelse til å fiske med småmaska garn (45 mm) i Iešjohka og nedre del av Kárášjohka. De 

finske fiskerettshaverne som fisker i Polmakvann ble også inkludert i dusørordningen.   

Det ble samlet inn til sammen 320 gjedder og 84 (sjø)ørreter. Gjedda er en fiskespiser, og 

lakseparr/smolt var den fiskearten som ble funnet i flest mager (n=29). Det var særlig dominans 

av laks i dietten til gjedda i den øvre dusørsonen (Kárášjohka/Iešjohka). Lakseparr/smolt var også 

en vanlig byttefisk i den nedre sonen, mens det i Polmakvann kun ble registrert laks i en 

gjeddemage. For ørreten var utvalget mye mindre enn ønsket, med lakseparr/-smolt var et viktig 

bytte også for ørret, særlig blant de som ble fanget i øvre del.  

Oppsynet hadde to oppgaver for prosjektet, nemlig fellefangst etter mink og telling av fiskender. 

Oppsynet satt ut feller etter mink i nedre del av Iešjohka, og røktet disse i to måneder fra ca. 10 

juni til 15. august. Det ble kun fanget en mink. Oppsynet registrerte fiskender på alle turer de var 

i båt, foruten i Tanamunningen. Materialet er vanskelig å fremstille, men arbeidet har gitt et godt 

grunnlag for planlegging av oppfølging kommende sesong.  

Det ble forsøkt å samle inn feaces (skit) fra steinkobbene i Tanamunningen (Kobbsanda). Dette 

lyktes ikke siden kobbene lå på en litt annen plass enn de har gjort tidligere, og lå stort sett i 

vannet.  
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Prosjektleder Martin Svenning (NINA) presenterte foreløpige resultater på folkemøter i Karasjok 

og Tana 3. og 4. april, og prosjektgruppa til TF møtte Svenning for å diskutere resultatene, samt å 

tenke fremover mot den kommende sesongen.  

Diskusjonene i prosjektgruppa gikk i stor grad på oppfølgingen av diettprosjektet. Gruppa var 

enige om at man burde få innhentet materiale fra Anárjohka, samtidig ble det også vurdert å 

fortsette innsatsen i Iešjohka og Kárášjohka. Det ble ikke konkludert om dusørordningen er den 

rette måten å få inn fangsten på. Bakdelen med denne ordningen er at man ikke nødvendigvis får 

inn tilstrekkelig materiale fra riktige tidsrom, og at deler av materialet manglet viktig informasjon 

som dato, fiskeplass osv. Prosjektgruppa vurderte nedre del av Váljohka som et godt egnet 

område for å studere gjeddas predasjon på laksesmolt.  

Det vil være naturlig å følge opp tellingen av laksender i deler av vassdraget, men tellemetoden 

er planlagt innskjerpet. I stedet for å telle ender på alle turer, telles det ender på 2-4 faste 

strekninger i vassdraget flere ganger på sommeren. På denne måten kan man se hvordan 

mengden ender endres i løpet av sesongen. Det vurderes å teste ut drone i tellingen. 

Under folkemøtet i Tana var mange opptatt av selen som predator. Flere fiskere har tatt bilder av 

selskadet fisk. TF kan følge opp temaet med en registrering av skadefrekvens på laksen som 

fanges.  

Martin Svenning er invitert opp til TF-møtet for å diskutere prosjektets prioriteringer for 

kommende sesong. Eventuelt er han med på skype under diskusjonen.   

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) diskuterer innholdet i predatorprosjektet for kommende 

sesong.  

 
 
 
Sak 19/2019 Krav om reforhandlinger av avtale mellom Norge og Finland om fisket i 

Tanavassdraget 

 

Til drøfting: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) ber om at Norge og Finland i løpet av 2019 åpner nye 

forhandlinger om felles fiskeregler om fisket på riksgrensestrekningen i Tanavassdraget. 

Bakgrunnen for TFs forslag er erfaringene fra fiskesesongene 2017-2018 og forarbeide med 

forhandlingene og prosessen til endringer av fiskereglene til årets fiskesesong. 

Etter erfaringene fra forhandlingene i 2012-2016, er det behov for å starte forhandlinger i løpet 

av året, slik at nye fiskeforskrifter kan være på plass til 2022.  
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Forhandlingsgrunnlag: 

Gjøre avtale om hvilke hoveddeler av fiskeforskriftene som skal forhandles om, jf. prioritert 

opplisting avslutningsvis i saken. 

 

Bakgrunn  

Fisket i Tanavassdraget har siden 1873 vært regulert gjennom bilaterale avtaler mellom Norge og 

Finland. Den forrige avtalen trådte i kraft 1. januar 1990. Avtalen har ifølge Prop. 54 S (2016–

2017) over tid medført for stort fiskepress og en omfattende fisketurisme som både bidrar til 

fiskepresset og er til hinder for lokalbefolkningens fiskeutøvelse. Etter initiativ fra Norge ble 

forhandlinger om en ny avtale innledet i 2012.  

 

Avtalen mellom Norge og Finland ble undertegnet 30. september 2016 og trådte i kraft 1. mai 

2017, etter at Stortinget samtykket til inngåelse 28. mars 2017 og den finske Riksdagen 22. mars 

samme år. Samtykke fra Stortinget var nødvendig etter Grunnloven § 26 annet ledd, ettersom 

avtalen innebærer økonomiske utgifter for det offentlige.  

 

Avtalens innhold  

Hovedformålet med den nye avtalen er at fiskebestandene skal forvaltes på en økologisk, 

økonomisk og sosialt bærekraftig måte basert på best tilgjengelig kunnskap, slik at vassdragets 

kapasitet for lakseproduksjon og mangfoldet i fiskebestandene sikres.  

Avtalen innebærer at forvaltningen av Tanavassdraget vil bygge på moderne og internasjonalt 

anerkjente prinsipper. Tiltakene som ligger i avtalen skal sørge for at laksebestandene i elva 

gjenoppbygges samtidig som det opprettholdes et omfattende fiske til beste for 

lokalsamfunnene, rettighetshaverne og fritidsfiskere.  

Videre begrenses turistfisket med avtalen, og bringes inn i mer ordnede former gjennom en 

vesentlig reduksjon av antall fiskekort for tilreisende fiskere og inndeling av grenseelvstrekningen 

i fiskesoner. I avtalen er fordelingen av lakseressursen mellom Norge og Finland rettet opp i 

norsk favør, med sikte på at ca. 2/3 av lakseressursen skal tilfalle Norge og ca. 1/3 Finland i 

samsvar med vassdragets lakseførende strekninger i de to landene.  

 

Der ble det innført en ny rettighetskategori for fisket i Tanavassdraget – ikke fastboende 

personer med eiendom og fiskerett på finsk side, dvs. sør-finske hytteeiere. I prop 54 S heter det: 

Avtalen fastsetter imidlertid at denne rettighetsgruppen i all hovedsak blir behandlet som andre 

turistfiskere. Det er her sentralt at også ikke-fastboende med fiskerett må løse døgnfiskekort for 

tilreisende fiskere for å kunne fiske i vassdraget. 

For gruppen ikke-fastboende rettighetshavere er det heller ikke noe generelt krav om lokal roer 

ved fiske fra båt. Ut over dette stilles altså ikke-fastboende rettighetshavere likt med andre 

tilreisende fiskere. 
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Under forhandlingene gikk TF imot forslaget om å utvide rettighetshavergrunnlaget i 

Tanavassdraget. Dette innebære en utvidelse av rettighetene og fangstpotensialet til de 

fiskekortene som forbeholdes eiere av fritidsbolig på finsk side av vassdraget. 

Når norske myndigheter forhandler på vegne av norske interesser og skal legge føringer for 

forvaltningen av vassdraget, må det påses at det forvaltningsrettslige likhetsprinsippet følges, 

også hva gjelder fordelingen av disse ressursene og rettighetene. Regelverket som utarbeides skal 

danne grunnlaget for fellesforvaltning av grensedelen av vassdraget, og ulike krav/regler på hver 

sin side av vassdraget vil klart fremstå som en forskjellsbehandling under denne 

fellesforvaltningen. 

Det vil virke direkte mot hensikten og målsetningen om reduksjon i uttaket av laksefisk i 

vassdraget dersom man innfører en «ny» rettighetsgruppe på finsk side, som får utvidede 

rettigheter sammenlignet med reguleringene på norsk side. I så fall vil man legge opp et regelverk 

der de strengeste begrensningene i uttaket pålegges norsk side, og vi kan ikke se hvilke hensyn 

som kan begrunne denne forskjellsbehandlingen. Basert på dette mener vi at det bør 

argumenteres for at likebehandlingsprinsippet må følges, og at reglene om bostedskrav bør 

gjelde likt for hele fellesforvaltningen av vassdraget. 

 
Under behandlingen av avtalen om fisket i Tanavassdraget i Stortinget, fremmet komiteens 

flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, medlemmet Fredriksen fra Fremskrittspartiet, 

medlemmene fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, viser til at 

finskpraktiserende eiendomsrett må gjelde i Finland, og at norsk eiendomsrett må gjelde i Norge. 

Hvis ikke så vil det bli meget vanskelig å få på plass en avtale.  

 

Komiteen viser til at i avtaleforslaget ligger det inne at finske hytteeiere (som ikke er fast bosatt 

etter grensevassdraget) har svært gode betingelser for fiske både med stang og håndsnøre og 

med tre stenger fra båt. Komiteen viser til at det er svært viktig at finske hytteeiere ikke har 

fiskerettighet fra norsk side/strand av elva og at denne ordningen blir evaluert ved neste 

revidering av grenseavtalen all den tid norske fiskere som ikke er bosatt etter vassdraget ikke har 

rettigheter på finsk side av vassdraget. 

Avtalen fastsetter imidlertid at denne rettighetsgruppen i all hovedsak blir behandlet som andre 

turistfiskere. TF har imidlertid ment at de finske hytteeierne ikke blir behandlet som andre 

turistfiskere, slik teksten i prop. 54 S gir inntrykk av, blant annet siden hytteeierne som fisker 

med båt, kun betale en symbolsk avgift pr. døgn (10 Euro). 

 

Til hytteeiergruppen er det avsatt inntil 1830 døgnfiskekort. - dvs. 5490 stangdøgn, ved bruk av 3 

stenger pr. båt.  
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De nye rettighetshaverne sidestilles med lokalbefolkningen på flere felter. Bl.a. kan de registrere 

egne båter, noe som kan medføre en økning på opptil flere hundre slike. De kan også leie ut 

båtene og behøver ikke lokal roer som andre turister – til stor skade for lokalt næringsliv, særlig 

på finsk side  

 
Begrunnelsen i Prop. 54 S for å gjøre dette inngrepet var at man fra norsk side ønsket å 

tilfredsstille finsk eiendomslovgivning – hvor man har en fiskerett knyttet til eiendommen. I 

avtalesammenheng hadde det derfor vært nødvendig å reflektere rettighetene til ikke-

fastboende personer med eiendom og fiskerett på finsk side i fiskereglene for 

grenseelvstrekningen (s. 21). 

 

Høringer og konsultasjon  

Departementet avholdt to høringer i saken. Forslaget til avtale med fiskeregler ble sendt på 

høring fra 30. juni til 12. august 2016. Forslag knyttet til gjennomføringen av avtalen var på 

høring fra 1. oktober til 14. desember 2016. Sametinget og Tanavassdragets fiskeforvaltning  

ble konsultert om proposisjonen 12. januar 2017.  

 

TF var sterkt kritiske til forhandlingsprosessen med de avsluttende forhandlinger, som ble ført 

utenfor forhandlingsdelegasjonen. Overenskomsten med Finland om fisket i Tanavassdraget ble 

ikke behandlet på noe felles forhandlingsmøte hvor Tanavassdraget fiskeforvaltning (TF) var 

representert. 

 

Sametinget avviste i konsultasjonene hele avtaleforslaget og de tilhørende fiskereglene. 

Sametinget var videre kritisk til forhandlingsprosessen, som etter deres mening bryter med 

intern rett og folkeretten. TF var imot at det skulle fremlegges en proposisjon om samtykke til 

inngåelse av avtalen og anbefalte at avtalen ikke vedtas av Stortinget. I den forbindelse viste TF 

til prosessene som ledet frem til avtalen, og da særlig til siste fase av forhandlingene.  

 

Behandlingen i Stortinget  

Energi- og miljøkomiteen avholdt høring i saken 23. februar 2017. Komiteens flertall viser i Innst. 

228 S (2016-2017) til at rettighetshaverne, lokalbefolkningen og Sametinget har sterke 

innvendinger til både forhandlingsprosessen og innholdet i avtalen.  

I den forbindelse viste komiteens flertall videre til at det lokalt ble fremholdt at 

forhandlingsprosessen ikke hadde vært god nok, og at avtalen innebar en urettferdig 

byrdefordeling med manglende proporsjonalitet med tanke på rettighetsforholdene i 

Tanavassdraget.  
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Komiteens flertall viste også til at både Tanavassdragets fiskeforvaltning og Sametinget hadde 

understreket at sentrale og avsluttende forhandlinger fant sted utenfor de ordinære 

forhandlingsmøtene der de oppnevnte medlemmer fra Tanavassdragets fiskeforvaltning og 

Sametinget ikke fikk delta.  

 

Komiteens flertall var av den oppfatning at regjeringen må inkludere både Tanavassdragets 

fiskeforvaltning og Sametinget i alle deler av forhandlingsprosessen på en fullgod måte, og 

fremmet derfor følgende tilråding til Stortinget:  

 

«Stortinget ber regjeringen gjenoppta forhandlingene med Finland i den hensikt å inngå avtale 

mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget. Det forutsettes at rettighetshavere på både 

norsk og finsk side får en sentral rolle i disse forhandlingene.»  

 

I uttalelsen fra utenriks- og forsvarskomiteen i saken, anbefalte flertallet der derimot at 

Stortinget samtykker til inngåelse av avtalen slik den foreligger. Stortinget fattet som nevnt 

beslutning om slikt samtykke den 28. mars 2017.  

 

Tanaloven  

Bakgrunn  

Lov 20. juni 2014 nr. 51 om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven) trådte i kraft 1. juli 2014. 

Den avløste og videreførte i stor grad lov 23. juni 1888 om Retten til Fiskeri i Tanavasdraget i 

Finmarkens Amt. I punkt 3.6.4 på s. 10 i Prop. 58 L (2013-2014) presiserer Klima- og 

miljødepartementet at Tanaloven er en rettighetslov, og at reguleringer i laksefisket skjer etter 

lakse- og innlandsfiskloven.  

 

I lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark 

fylke (finnmarksloven) ble det i § 28 slått fast at lokalbefolkningen i Tanavassdraget har særskilte 

rettigheter til fiske på grunnlag av lov, alders tids bruk og lokal sedvane. Det ble ikke gitt 

detaljbestemmelser om fiskeforvaltningen i vassdraget i finnmarksloven, men lagt opp til at det i 

etterkant kunne gis nærmere regler om forvaltningen og utøvelsen av fisket.  

I 2008 oppnevnte det daværende Miljøverndepartementet et utvalg som fikk i oppdrag å 

utarbeide forslag til oppfølging av finnmarkslovens bestemmelse om Tanavassdraget 

(Tanautvalget). Tanautvalget avla sin rapport i desember 2009. Forskrift 4. februar 2011 nr. 119 

om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, Finnmark (Tanaforskriften) er basert på et 

forslag fra Tanautvalget.  

 

Tanautvalgets rapport omhandler også spørsmålet om endring av Tanaloven av 1888, som følge 

av overgang fra statlig til lokal forvaltning. Utvalget anbefalte å beholde Tanaloven av 1888, 
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samtidig som det ble foreslått å lovfeste stangfiskeretten og fastslå allmennhetens adgang til 

fiske i et nytt ledd i finnmarksloven § 28. Utvalget begrunnet sitt forslag om å beholde Tanaloven 

av 1888 med at loven tradisjonelt har hatt stor betydning for de fiskeberettigete laksebreveierne 

i elvedalen og regulerer deres særlige fiskerett. Alternativet var å samle alle bestemmelser 

knyttet til rettigheter til fisket i Tanavassdraget i finnmarksloven.  

 

Stortinget gikk under sin behandling av Prop. L 86 (2011–2012) om endringer i lov 15. mai 1992 

nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. (lakse- og innlandsfiskloven) og enkelte andre lover, inn 

for at Tanaloven skulle videreføres som særlov. Regjeringen ble bedt om å komme tilbake med 

forslag til endringer i Tanaloven slik at endringene kunne ivaretas uten samordning i 

finnmarksloven. Da det var mest hensiktsmessig av lovtekniske grunner, fremmet departementet 

forslaget som en ny lov i stedet for en total endring av Tanaloven av 1888.  

 

Lovens innhold  

I Tanalovens formålsbestemmelse i § 1 angis det at lovens formål er å sikre de særskilte 

rettigheter lokalbefolkningen har til fiske i Tanavassdraget på grunnlag av lov, alders tids bruk og 

lokal sedvane. Stedlig virkeområde for loven presiseres i § 2 som lakseførende deler av 

Tanavassdraget.  

Etter lovens § 3 gjelder den med de begrensninger som følger av ILO-konvensjon nr. 169 om 

urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Videre skal loven anvendes i samsvar med 

folkerettens regler om urfolk og minoriteter og bestemmelser i overenskomster med Finland om 

fisket i Tanavassdraget.  

 

Paragraf 4 definerer hvem som skal anses som «fiskeberettigete» i lovens forstand. Kriteriene for 

å være fiskeberettiget er at vedkommende må avle minst 2 000 kg høy i året eller 

tilsvarendemengde annet grovfôr på grunn som vedkommende eier eller leier på åremål, at 

vedkommende må bo på eller i nærheten av grunnen, og at grunnen må ligge mindre enn to 

kilometer fra elvebredden. Fiskeberettigelse betyr at man har rett til å fiske etter alle fiskeslag og 

med alle tillatte fiskeredskaper i de lakseførende delene av Tanavassdraget.  

 

Paragraf 5 angir at den som bor i Tana eller Karasjok kommuner og visse andre grupper, har rett 

til å fiske med stang eller håndsnøre fra land og båt i de lakseførende delene av Tanavassdraget 

mot løsning av fiskekort til lav pris.  

 

I § 6 første ledd er det hjemmel til å gi forskrift om adgang til stangfiske for andre enn dem som 

er nevnt i §§ 4 og 5. I bestemmelsens annet ledd er det hjemmel til å gi forskrift om forvaltningen 

og utøvelsen av fisket, som skal legge til rette for en lokal, rettighetsbasert forvaltning av 

fiskeressursene i samsvar med overenskomster med Finland om fisket.  
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I § 6 tredje ledd angis det at utarbeidelsen av forskrifter og forhandlinger med Finland om fisket i 

lakseførende deler av Tanavassdraget skal skje i samråd med Tanavassdragets fiskeforvaltning og 

Sametinget.  

 

Tanaloven av 1888 hadde ingen tilsvarende generell forskriftshjemmel som den i § 6 annet ledd, 

og heller ingen bestemmelse om forhandlinger som den i tredje ledd. Slike bestemmelser fantes 

imidlertid i finnmarksloven § 28 annet og tredje ledd, og disse ble besluttet flyttet over i den nye 

Tanaloven slik at sistnevnte lov da også ble hjemmelslov for Tanaforskriften.  

 

Tanaforskriften § 6 regulerer Tanavassdragets fiskeforvaltning, som skal ha ni medlemmer, 

hvorav de fiskeberettigede velger fem og kommunestyrene i Tana og Karasjok to hver. 

Funksjonstiden er fire år og følger kommunevalgperioden, slik at medlemmene skal oppnevnes 

innen utgangen av november i valgåret.  

 

De avsluttende forhandlinger med lov 20. juni 2014 nr. 51 om fiskeretten i Tanavassdraget 

(Tanaloven) § 6 tredje ledd. 

Tanaloven § 6 tredje ledd har følgende ordlyd: 

 

«Utarbeidelsen av forskrifter og forhandlinger med Finland om fisket i 2 lakseførende deler av 

Tanavassdraget skal skje i samråd med Tanavassdragets 3 fiskeforvaltning og Sametinget.» 

 

Forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning  

Avtaleforslagets artikkel 5 fastslår at partene skal ha felles regler om fisket på riksgrense-

strekningen. Disse reglene er tatt inn som vedlegg til avtalen, og forslaget til forskrift om fisket på 

grenseelvstrekningen er basert på dette vedlegget med noen tilpasninger til norske forhold. 

Reglene skal i utgangspunktet gjelde i fem år fra avtalens ikrafttredelse, og gjelder deretter i 

perioder på sju år.  

 

Avtaleforslagets artikkel 7 fastslår at fiskereglene på grenseelvstrekningen skal vurderes årlig, og 

artikkel 6 fastsetter regler for endringer i fiskereglene dersom dette er nødvendig for å sikre 

ønsket utvikling. Dette skal bidra til å sikre at fiskereglene til enhver tid er best mulig tilpasset 

situasjonen for laksebestandene, samtidig som det kan gjøres tilpasninger av hensyn til 

fiskeutøvelsen dersom dette er nødvendig. Dersom fiskereglene endres på grenseelv-

strekningen, vil det også være nødvendig å vurdere tilsvarende endringer i de øvrige delene av 

vassdraget. Det vil senere bli fastsatt prosedyrer for fremgangsmåten ved endringer i 

fiskereglene. 
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I energi- og miljøkomiteens merknad om at «forvaltningen på norsk side skal videreføres 

innenfor rammen av den nye avtalen av Tanavassdragets fiskeforvaltning som lokal forvalter. 

Klima- og miljødepartementet skal ha en sentral rolle med å bistå Tanavassdragets 

fiskeforvaltning i den løpende forvaltningen». 

Fordelingen av ansvar og oppgaver mellom den statlige og lokale fiskeforvaltningen vil bli fastsatt 

av Klima- og miljødepartementet i samråd med Tanavassdragets fiskeforvaltning. 

Tanavassdragets fiskeforvaltning vil også ha en sentral rolle i arbeidet med å fastsette prosedyrer 

for samarbeidet med Finland. Prosedyrene skal nedfelles i protokoller til avtalen.  

Den någjeldende forskriften om lokal forvaltning av fisket i Tanavassdraget vil bli gjennomgått og 

endret med sikte på at Tanavassdragets fiskeforvaltnings ansvar og oppgaver skal være best 

mulig tilpasset det nye forvaltningsregimet. 

Etter erfaring av oppgavefordeling etter fiskeforskriftene, mellom den statlige og lokale 

fiskeforvaltningen i Tanavassdraget, er TF av den oppfatning at det fortsatt er for stor andel av 

detaljstyring fra statens side i konkrete forvaltningsoppgaver i Tanavassdraget. 

Hovedpunkter til nye forhandlinger: 

- Avtale om prosessen i forhandlingene 

- Delegasjon 

- Fisketid lokale fiskere 

- Fisketid tilreisende fiskere 

- Tilbaketrekking av gratis fiske fra finsk hyttekortkvote på norsk side av midtstrømslinjen 

- Prosessen ved justeringer/endringer av fiskereglene 

- Oppgavefordeling 

 
 

 

 
Sak 20/2019 Status overvåking (telleapparat Iešjohka) 

TF blir tilbudt kontrakt for å gjennomføre oppgangstelling av laks til Iešjohka på grunnlag av 

kostnadsberegning innsendt 01.04.19. TF søkte i første omgang Fylkesmannen om støtte til 

tellingen gjennom fiskefondsmidlene. I stor konkurranse med en rekke andre prosjekter ble det 

avslag. Det er senere blitt klart at TF kan låne en Simsonar enhet vederlagsfritt fra Finsk 

Naturressursinstitutt (Luke), og dette reduserer forventet kostnad betydelig. Det er levert en 

justert kostnadsberegning til Miljødirektoratet (vedlagt), og det er satt av driftsmidler hos 

Miljødirektoratet slik at TF kan gjennomføre tellingen. Direktoratet sender over kontrakt for 

arbeidet. 
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TF er avhengig av teknisk støtte fra Simsonar for å kunne rigge opp sonarenheten, og for å sikre 

at enheten leverer brukbare data gjennom sesongen. Simsonar vil også ha ansvar for å fremstille 

dataene etter endt sesong.  

Den planlagte lokaliteten ligger rett ovenfor samløpet mellom Kárášjohka og Iešjohka. Ved 

lokaliteten er det ikke tilgang på strøm, og man er avhengig av å rigge opp solcellepanel og 

plassere en batteribank i terrenget. Dette ble testet ut med hell på Polmakholmen sommeren 

2018. Det er utpekt en sekundærlokalitet ovenfor Sádejoknjálbmi. Denne ble notert som mulig 

lokalitet under befaringen i 2016. Heller ikke her er det tilgang på strøm. 

For å gjennomføre en suksessfull telling, er man avhengig av å få snevret inn bredden på elva 

med hjelp av et ledegjerde, som må følges opp gjennom sesongen.        

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) tar orienteringen om årets telling av lakseoppgangen til 

etterretning. 

 

Vedtak: 

 

 

Sak 21/2019  Søknad om å ha med tilreisende i drivgarnsfiske 

Bength Eriksen fra Harrelv søker om å få ha med to personer som ikke er bosatt i Finnmark som 

hjelpemenn under drivgarnsfiske 10. – 12. juni. Han skriver at bakgrunnen er at vedkommende er 

hyppige gjester hos han, og at de er en del av en turgjeng som årlig drar på tre faste ukesturer i 

Finnmark. Eriksen ønsker å gi de opplevelsen av drivgarnsfiske som de til nå bare har hørt snakk 

om. 

TF vedtok regler for laksebrev under sak 4/2019, og utøvelse av drivgarnsfiske omtales i § 15, 3. 

ledd:  

Laksebreveier eller hustandsmedlem avgjør selv hvem drivgarnfisket skal utøves sammen med. 

Forutsetningen er at utpekt deltaker har gyldig fiskekort og er fast bosatt og registrert i 

folkeregisteret i en av elvedalens kommuner. Laksebreveier eller hustandsmedlem kan i tillegg til 

deltaker ha med et nært familiemedlem som er barn, barnebarn, forelder eller søsken, uavhengig 

om vedkommende er bosatt i eller utenfor elvedalen. Vedkommende, unntatt tilreisende barn 

under 16 år, må ha gyldig fiskekort. Barn bosatt i elvedalen har rett til gratis fiske fra båt og fra 

strand inntil fylte 16 år.  
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Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) avslår søknaden om å ha med tilreisende fiskere under 

drivgarnsfisket, med henvisning til regler for laksebrev, § 15, 3. ledd, hvor det heter at: 

«Laksebreveier eller hustandsmedlem avgjør selv hvem drivgarnfisket skal utøves sammen med. 

Forutsetningen er at utpekt deltaker har gyldig fiskekort og er fast bosatt og registrert i 

folkeregisteret i en av elvedalens kommuner…»  

 

Vedtak: 

 

 

 

 

 

Sak 22/2019 Søknad om billigere kort for sideelvene til Máskejohka  

Fredrik Johnsen (57) fra Fredrikstad har planer om å tilbringe en måned (29.6-28.7) ved 

Máskejohkas sideelver Dunkratt (Uvjalátna) og sommerelva (Geasis) i løpet av sommeren. Han 

planlegger å fiske laks og ørret, men kun ta noe fisk til mat underveis. Johnsen har vært på en 

rekke finnmarksturer siden tidlig på 1990-tallet, og har en særlig forkjærlighet for dette området. 

Derfor har han valgt ut nettopp sideelvene til Máskejohka for prosjektet.  

Fiskekortprisen blir en betydelig utgift for et lengre prosjekt som dette, særlig sammenlignet 

med hvor mye tid det er aktuelt å bruke til aktivt fiske underveis. Johnsen søker derfor å få noe 

rimeligere pris, gjerne mot gjenytelser (søknad vedlagt). Han foreslår at han kan bidra med f. eks:  

• Tilsyn/oppsyn i de aktuelle sideelvene  

• Føre logg med vær/vannføring/fiskeobservasjoner 

• Røkte minkfeller 

• Levere bilder av elva, naturen og fisket til bruk på f. eks hjemmesida. 

• Rydde søppel langs elva 
 

Se forøvrig vedlagt søknad og prosjektbeskrivelse 

 

Forskrift om fiske i de norske sidevassdragene til Tana, Anárjohka og Skieccanjohka § 2, 3. ledd 

tillater TF å selge inntil 350 fiskedøgn i Máskejohka med sideelver i sesongen 2019. Basert på 

salget de to siste sesongene vil dette antallet trolig ikke bli begrensende, men sesong og 

ukelengde er lengre i år. Dersom fiskesesongen blir god, kan antall tilgjengelige fiskedøgn bli 

begrensende.    
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TF har relativt lite tilsyn med de mindre sideelvene, og er avhengig av å få inn tips derfra for å 

kunne drive et effektivt oppsyn. En logg med informasjon om fiskeaktivitet, fiskeforhold, og 

detaljert informasjon om fangst pr. innsats er nyttig kunnskap for TF.  

TF har fått melding om en del observasjoner av mink i Másejohkavassdraget, og spesifikt i 

Dunkratt. TF har i sommer en dusørordning hvor det blir utbetalt 700,- pr mink som leveres inn. 

Blant skjelprøver fra laks og ørret som levere av fiskere som ikke deltar i skjellprøveprosjektet (på 

kontrakt), trekkes det et gavekort på 2 500,- som kan hentes ut fra en lokal forretning. Dersom 

det leveres flere enn 100 prøver, blir det trukket ut to gavekort. 

TF har en vil lansere en ny versjon av hjemmesida www.tanafisk.no i løpet av 2019, og har i den 

forbindelse behov for gode bilder fra fiske og vassdraget generelt.     

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning innvilger ikke søknad om billigere fiskekort til sideelvene til 

Máskejohka.  

TF henviser til dusørordning for fangst av mink, og trekning av gavekort blant innleverte 

skjellprøver fra laks og ørret fanget i Tanavassdraget.  

TF åpner for å betale en kompensasjon for innlevering av detaljert logg, samt bilder fra fisket.  

 

Vedtak: 

 

 

 

 

 

 
Sak 23/2019 Søknad om dispensasjon for fiske med småmaska i Boaresfávli/Meander i 
Buolmátjohka  
 
Andreas Njarga, Polmak, søker om å benytte to småmaska garn med maskevidde på 29 mm og 

dybde på 2 m til fiske etter gjedde i Boaresfávli som henger sammen med Polmakelva/ 

Buolmátjohka (se kart i vedlagt søknad). Njarga skriver at dette fisket ble utøvd tidligere, og at 

han selv har deltatt i fisket for om lag 40 år siden. Fisket foregikk ved innløpet til meanderet 

under flommen, og fangsten bestod utelukkende av sik, harr, og fremfor alt gjedde. Fisket er 

tenkt gjennomført i løpet av 5-6 dager. Tidspunktet er det isgangen og vårflommen som 

bestemmer. Njarga vil rapportere fangsten og fisketidspunktet, og skriver at han regner med at 

http://www.tanafisk.no/
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fisket vil gi noe innsikt i hvordan det ligger an med gjeddebestanden i denne lokaliteten som han 

regner med er et oppvekstområde for gjedda.    

Garnfisket etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye i norske sidevassdrag er regulert i § 11 i 

Forskrift om fiske i sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skieččanjohka. Det er kun åpnet for et 

slikt fiske i elvestrekninger i sideelvene Kárášjohka og Iešjohka. I innsjøer er fiske med bunnsatte 

settegarn tillatt hele året når det foregår mer enn 200 meter fra inn- og utløpsos. Lovlig 

maskevidde er for øvrig 29-35 mm fra knute til knute. Forskrifta åpner for dispensasjon for tiltak 

som har vern eller utvikling av fiskestammene som må jf. § 29: «Miljødirektoratet kan 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». 

Det vurderes at fisket det søkes om, ikke vil kunne ha negativ effekt på bestandene av anadrom 

fisk i Polmakelva/Tanavassdraget. Fisket kan gi nyttig informasjon om fiske etter andre arter enn 

laks, dersom det leveres dokumentasjon på fangsten.  

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning sender søknaden fra Andreas Njarga til videre behandling i 

Miljødirektoratet i henhold til Forskrift om fiske i sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og 

Skieččanjohka § 29.  

TF oppfordrer direktoratet til å innvilge søknaden med vilkår om at fisker leverer fangstdagbok 

fra fiske, og mageprøver fra eventuell fangst av gjedde til TF.   

 

Vedtak: 

 
 
 
 
 
 

Sak 24: Søknad om laksebrev på Gnr. 32, Bnr. 28, Tana kommune 

 

Viser til: 

- Søknad av 04.12.2018 

 

Saksfremlegg: 
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Morten Ballari, Harrelv, søker om laksebrev med grunnlag i Gnr. 32 Bnr. 28 til sone 9 i Tana 

kommune. Oppdyrket areal er oppgitt til 22,2 daa, og det oppgis at andre høster marken.  

Søker oppfyller vilkårene for å ha fiskerett i Tanavassdraget, jr. forskrift om lokal forvaltning av 

fisk og fisket i Tanavassdraget § 3.  

Fiskesonen er forespurt, og sonemøtet for sone 9 uttaler følgende: 

«Sonemøtet i Sone 9 går inn for at Morten Ballari, Harrelv får utøve sin fiskerett i Sone 9 fra og 

med sesongen 2019. Sonemøtet forutsetter at søknaden fra Svein Arne Risten Rustefjelbma, om 

overflytting til Sone 10 blir innvilget slik at det blir litt mer rimelig fordeling av fiskere i de sonene 

som grenser opp til Sone 9.»  

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Morten Ballari laksebrev i sone 9 i Tana kommune på 

grunnlag av Gnr. 32 Bnr 28. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser. 
 

Vedtak: 

 

 

 

Sak 25: Søknad om laksebrev på Gnr. 15, Bnr. 31 og 43, Tana kommune 

 

Viser til: 

- Søknad fra 26.03.19 

 

Sigrunn Skjåvik, Masjok, søker om laksebrev med grunnlag i Gnr. 15 Bnr. 31 og 43 til sone 18 i 

Tana kommune. Oppdyrket areal er oppgitt til 79,7 daa, og det oppgis at andre høster marken. 

Søker oppfyller vilkårene for å ha fiskerett i Tanavassdraget, jr. forskrift om lokal forvaltning av 

fisk og fisket i Tanavassdraget § 3.  

 

Direktørens innstilling:  

Saken utsettes til TF-møtet i mai 

 

Vedtak: 

 

 

 

 

Sak 26: Søknad om bytte av fiskesone fra sone 9 til sone 10 
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Viser til: 

- Søknad fra 09.04.19 

 

Svein Arne Risten søker om å bytte fiskesone fra sone 9 til sone 10. Han søker om at flyttingen 

gjelder for et år i første omgang. Det er to fiskeberettigede i sone 10, hvorav en er aktiv fisker.   

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) godkjenner at Svein Arne Ristens garnfiskerett overføres til 

sone 10. 

 

Vedtak: 

 

 

Sak 27: Søknad om korttidsutleie av fiskeretten, Lars Smeland, sone 30 

 

Viser til: 

- Søknad fra 28.02.19 

 

Lars Smeland søker om å få leie ut sin fiskerett i sone 30 til sin nabo Einar Pettersen i 

drivgarnstiden, 1.-15. juni.  

 

Direktørens innstilling: 

Søknaden om kortidsutleie av fiskerett i perioden 1.-15.06.2019 innvilges. 

 

Vedtak: 

 

 

Sak 28: Søknad om korttidsutleie av fiskeretten, Hill Porsanger, sone 44  

 

Viser til: 

- Søknad fra 04.04.19 

 

Hill Porsanger søker om å få leie ut sin fiskerett i sone 44 til sin svigersønn Nils Matthis Anti i 

drivgarnstida. 

 

Direktørens innstilling: 

Søknaden om kortidsutleie av fiskerett i perioden 1.-15.06.2019 innvilges. 
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Vedtak: 

 

 

 

 

Sak 29: Orienteringssaker 

 

• Tanaavtalen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen   

• Kortsalg  

• Bytte av regnskapsfører 

• Tilbud til oppsynstjenesten 2019 i riksgrensestrekningen av Tanavassdraget 

 


