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Sak 05/2020: Høring endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget
Saksfremstilling:
Klima og miljødepartementet har sendt ut høring om endring av de norske forskriftene som
omhandler fiske i Tanavassdraget med høringsfrist 18. mars. Endringsforslaget er et resultat
av den årlige prosessen som tillater å gjøre mindre midlertidige fravik fra fiskereglene i
henhold til Tanaavtalens artikkel 6 og 7. Flere av endringene kommer etter forslag fra TF (Sak
100/2019, 1). Endringsforslagene ble først behandlet i arbeidsgruppa for forvaltning under
møtet i Inari 14. januar, og deretter under det årlige norsk-finske møtet som i år ble
gjennomført i Holmenkollen 4. og 5. februar.
Et utkast til høringssvar er sendt som vedlegg.

Direktørens innstiling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) støtter de foreslåtte endringene i fiskeforskriftene for
Tanavassdraget som Klima- og Miljødepartementet har sendt ut på høring.
Vedtak:

Sak 06/2020: Forslag til norsk delegasjonsleder
Forslag til forhandlingsledelse og forhandlingsprosess
Klima- og miljødepartementet avholdt 19. desember 2019 et forberedende møte med det
finske skog- og jordbruksdepartementet angående endringer i de felles fiskereglene for
Tanavassdraget. Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) foreslo i mai og juni 2019 til
Klima- og miljøministeren, om nye reforhandlinger av avtalen med Finland om fisket i
Tanavassdraget. Bakgrunnen for TFs forslag var prosessen ved de avsluttende
forhandlinger i 2015/16, som ble ført utenfor forhandlings delegasjonen, erfaringene fra
fiskesesongene 2017-2018 og endringen av lovtolkningen på finsk side tilknyttet
hyttekortkvoten til 2019 sesongen. Høsten 2019 sendte Klima- og miljødepartementet
forespørsel til Jord- og skogbruksministeriet i Finland ønske om å endre fiskereglene, i
tråd med Tanaavtalen artikkel 5(2)..
I forkant av dette møtet ble det avholdt formøter med Tanavassdragets fiskeforvaltning
og Sametinget, hvor departementet fikk nyttige innspill som ble tatt videre til møtet
med Finland.
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I møtet med det finske departementet ble det besluttet å starte en prosess for å
gjennomføre ønskede endringer i de felles fiskereglene. Disse endringene må være klare
til å tre i kraft i mai 2022, når de någjeldende fiskereglene utløper.
Ved reforhandling i 2012-2016, av avtale om laksefisket mv. i Tanavassdraget mellom
Norge og Finland, ble norsk delegasjon ledet fra Klima – og miljødepartementet v/
avdelingsdirektør Steinar Hermansen. KLD med Miljødirektoratet hadde 3 av 7
medlemmer i delegasjonen, jf. vedlegg. Ved fremleggelse av avtalen i Stortinget, ble
prosessen i forhandlingene betydelig kritisert, med rette. Det gikk slik vi ser det ikke så
bra, og i mars i år skal staten v/KLD møte i tingretten (Øst-Finnmark) som følge av den
inngåtte avtalen med Finland om fisket i Tanavassdraget. Bakgrunnen er at man tillot
innført en ny rettighetsgruppe på finsk side, uten historisk forankring og på bekostning
av opparbeidede rettigheter på norsk side. I tillegg er utvidelsen direkte i strid med
hovedformålet om å beskytte bestanden og innføre begrensninger i uttaket av lakes i
vassdraget. Hvor lang tid det vil ta å få en endelig avklaring av tvistesaken er uklart,
det kan ta ½ år eller det kan ta lengre tid, og vare hele forhandlingsperioden.

Forhandlinger om overenskomsten om fisket i Tanavassdraget 2012 - 2016
I reforhandlingene om avtalen om fisket i Tanavassdraget mellom Norge og Finland i
2012 – 2016 ble det avholdt 7 plenumsmøter i den norsk/finske delegasjonen. Etter det
7. møtet i mai 2016, står det protokollen, sitat: «Etter påfølgende møter mellom

delegasjonslederne konstaterte den norske forhandlingslederen at det ikke hadde vært
mulig å bli enige i løpet av dette møtet. Den finske forhandlingslederen orienterte om at
de etter kontakt med miljø- og landbruksministeren måtte trekke det forslaget som var
lagt frem til møtet. Finland er imidlertid rede til å fortsette forhandlingene eller starte
dem på nytt.»
Reforhandlingene om selve avtalen om fisket/konvensjonen, og siste del av
reforhandlingene etter forhandlingsmøtet på Svanhovd 19.-20. mai 2016 frem til 22.
juni, ble ført utenfor delegasjonen av enkeltmedlemmer i norsk delegasjon. Etter TFs
mening var dette et brudd iht. mandatet – den Kgl. resolusjon av 20. april 2012, sitat:

Miljøverndepartementet
t i l r å r:
Oppnevning av en delegasjon som skal reforhandle den nåværende avtalen med
Finland om fisket mv. i Tanavassdraget. Delegasjonen gis sammensetning i
samsvar med vedlagte liste.»
Det følger direkte av Tanaloven at “Utarbeidelsen av forskrifter og forhandlinger med

Finland om fisket i lakseførende deler av Tanavassdraget skal skje i samråd med
Tanavassdragets fiskeforvaltning og Sametinget”.
I en juridisk vurdering, dat. 9.8.16, konkluderer advokat Benny Solheim
v/advokatfirmaet Hegg & Co, med at utelukkelsen fra sluttforhandlingene, har skjedd i
strid med både norsk lov og internasjonal rett mht. behandling av urfolksinteresser.
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Han finner det avgjørende at TF ikke har hatt noen reell innflytelse ift. det endelige
forhandlingsresultatet, og det

«ansees å ha skjedd i strid med tanaloven § 6 tredje ledd, og slik denne må forstås i lys
av Norges folkerettslige forpliktelser.»
Advokat Solheims vurdering av vår utelukkelse fra forhandlingsprosessen gjengis
nedenfor i sin helhet.

«I kongelig resolusjon 20. april 2012 ble det oppnevnt syv medlemmer til
forhandlingsdelegasjonen, herunder to medlemmer fra TF og et medlem fra Sametinget.
Ut over at et av medlemmene er utpekt til leder, er det ikke fastsatt øvrig kvalifisering
av enkeltmedlemmer. Det er heller ikke foretatt noen form for avgrensning eller
begrensninger i enkeltmedlemmers mandat, oppgaver eller myndighet, verken
tidsmessig eller saklig. Det er følgelig intet i oppnevnelsen som skulle tilsi at
enkeltmedlemmer skulle utelates fra de avsluttende forhandlingene.
Spørsmålet i det videre vil være hvorvidt det er i overenstemmelse med så vel intern
rett som internasjonal rett at TF (og Sametinget) ble utelatt fra de avsluttende deler av
forhandlingene.
Når staten v/KLD nå er stevnet for retten, og saken begynner i vinter, før nye
reforhandlinger starter i mai i år, bør TF foreslå norsk delegasjonsleder. Det er
grunnlag for å stille spørsmål om det er riktig at når staten v/KLD er stevnet for retten,
samtidig kan lede norsk forhandlingsdelegasjon i reforhandlingene om fiskeforskriftene
i Tanaelva? (samme saksgrunnlag som stevningen er grunnlagt på).

Norsk delegasjon i reforhandlingene om Tanavtalen i 2012 – 16 ble ledet av
Miljødepartementet med miljødirektoratet som sekretariat. De utgjorde også
ledergruppen i norsk delegasjon.
TF sendte i 2015 brev til daværende Klima og miljøminister om anmodning om
endring av forhandlingsopplegg og deltagelse i ledergruppen, sitat: «TF som

rettighetsbasert forvaltningsorgan er av den oppfatning at TF i forhandlinger om
fiskeforskrifter og ny overenskomst med Finland bør tildeles fremtredende
posisjon. Dette som en naturlig oppfølging av bestemmelsene i Tanaloven og
forskrift om forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget. Disse gir
fiskerettshaverne en sterk beskyttelse for sitt fiske og et forvaltningsansvar
gjennom TF organet. Videre legger Lov – og forskriftsreglene til grunn
medbestemmelse og innflytelse for fiskerettshaverne over alle spørsmål som
gjelde fisk og fisket i Tanavassdraget.»
I forhandlingene mellom Norge og Finland om Tanaavtalen i 1987-88 ble norsk
forhandlingsdelegasjon ledet av Fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen
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hadde også sekretariatet. Inntil 2011 representerte Fylkesmannen i Finnmark
staten ved forvaltningen av Tanavassdraget.
2011 ble et veiskille i forvaltningen av Tanavassdraget. Forskrift om lokal
forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget ble vedtatt 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 innebærer at det opprettes et lokalt forvaltningsorgan for
Tanavassdraget, ”Tanavassdragets fiskeforvaltning”. Oppgaver som
tilrettelegging av fisket, fiskeoppsyn, fangstrapportering og salg av fiskekort
overføres fra statlige myndigheter til det lokale forvaltningsorganet. Regler for
fisket etter laks i vassdraget følger imidlertid i all hovedsak av en norsk-finsk
overenskomst, og den norske og finske staten vil fortsatt ha ansvaret for å sikre
en bærekraftig utnyttelse av fiskeressursene.
Det følger videre av forskriften at, «Ved forhandlinger mellom den norske og den

finske stat om avtale om fiske i Tanavassdragets skal Tanavassdragets
fiskeforvaltning utpeke to representanter til den norske
forhandlingsdelegasjonen en fra de fiskeberettigede etter § 3 og en person med
stangfiskerett etter § 4».
Det fremgår ikke av forskriften direkte hvem som skal lede
forhandlingsdelegasjonen. Men for å få en mer lokal nærhet til
forhandlingsledelsen, foreslår TF denne gang at norsk forhandlingsdelegasjon
ledes av representant som utpekt av TF. Dette samsvarer med at det er TF som
etter særforskrift er tillagt forvaltningsansvaret for fisk – og fisket i
Tanavassdraget, og som dermed skal følge opp regelverket og overenskomsten.
TF har dessuten den fremste kunnskapen om fiskeressursene i vassdraget, med
inngående kunnskap om særbarheten og innvirkningen de ulike formene for
fiske har på fiskeressursene i Tanavassdraget, samt betydelig oversikt av
lovgrunnlaget og den historiske bakgrunnen for fiskeretten på norsk side i
Tanavassdraget.
Formålet med reguleringen av fisket er at man skal sikre at fisket i vassdraget
til enhver tid er bærekraftig. Videre skal man ved fordelingen av fisket hensynta
historiske opparbeidede rettigheter for de lokale brukerne. Vi mener derfor at
vår fagkunnskap og lokale forankring vil gi ledelsen av forhandlingsutvalget en
klar styrke, og sikre lokal tillitt og støtte til forhandlingene. Antallet
representanter til utvalget foreslås ikke endret, kun at man nå rullerer rollen
som leder for utvalget.
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I forhandlingene i 1986-88 mellom Norge og Finland om overenskomst om nye
felles fiskeregler for Tanaelvens fiskeområde, ble norsk delegasjon ledet av
daværende fylkesmann Anders Aune. Fylkesmannen hadde også sekretariatet.
Dette ga norsk delegasjonsledelse «nærhet» til forhandlingsområdet, som
åpenbart var viktig. Fylkesmannen i Finnmark forvaltet på det tidspunktet
tilreisedes fiske på norsk side i Tanavassdraget. TF har gjennom Tanaforskriften
i 2011 fått overført disse oppgavene som tidligere var tillagt Fylkesmannen.
Samtidig var Fylkesmannens andel av «Tana-forvaltingen», betydelig mindre
enn de oppgavene TF nå er tillagt etter Tanaforskriften for forvaltningen av fisk
– og fisket i Tanavassdraget.
Denne rollefordelingen kan gi åpenbare fordeler, som at norsk delegasjonsledelse
er betydelig nærmere «saksområdet», og dette kan medføre til klarere og
ryddigere forhandlingsprosess.
TF har ved møte i desember foreslått at følgende saker skal tas opp ved de
forhandlingene. I tillegg kan sakspunktene suppleres:
1) Hytteeiernes kvoter og vilkår til fisket
2) Tilbakeføring av lokal fisketid med garnredskaper
3) Tradisjonell kunnskap er særlig viktig å få klarere frem i avtalen.
4) Fangstrapporteringen
5) Forhåndsavtalte tiltak
6) Forhandlinger om overenskomsten om fisket i Tanavassdraget
7) Ved videomøtet supplerte vi enda med andre bestemmelser i
fiskeforskriftene som ble avtalt utenfor delegasjonen.
Videre foreslår TF at Avtale mellom Norge og Finland om fisket i
Tanavassdraget av 30-09-2016 behandles på nytt i to etterfølgende møter i
norsk/finsk delegasjon i plenum, for å gi lokale representanter innflytelse i
avtalens innhold, og at avtalen dermed får en bedre forankring i elvedalens
områder på begge sider av elvedalen.
Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) foreslår at norsk forhandlingsdelegasjon
denne gang ledes av TF – det organet som etter særforskrift er tillagt
forvaltningsansvaret for fisk – og fisket på norsk side i Tanavassdraget. TF har
inngående kunnskap om fiskeressursene i Tanavassdraget, samt oversikt av
lovgrunnlaget for fiskeretten på norsk side i Tanavassdraget.
TF foreslår John Nystad som norsk delegasjonsleder, med TFs direktør med
sekretariats funksjon.
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Denne rollefordelingen kan gi åpenbare fordeler, som at norsk delegasjonsledelse
jobber i elvedalen og har inngående kunnskap i saksområdet. Det er grunn til å
anta at dette vil bidra til klarere og ryddigere forhandlingsprosess.
Det avtales om budsjett for forhandlingene mellom KLD og TF.
Forhandlingsprosess:
1) Det avtales opptil 5 forhandlingsmøter i løpet av ett år, fra mai 2020 til
mai 2021, for å drøfte forslag til nye fiskeregler for riksgrensestrekningen
og avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget.
2) Forhandlingsmøtene skal gjennomføres slik at det er kontinuerlig
progresjon i forhandlingene. Forhandlingene om endringer i
fiskeforskriftene gjennomføres slik at forhandlingene gjør seg ferdig med
Kap. 1 – 3, deretter Kap. 4 - 6 og så kap. 7 – 9. Forhandlingene om avtalen
om fisket gjennomføres ved drøftinger på 2 etterfølgende
forhandlingsmøter, eks. først av Kap. 1 - 3, og deretter av Kap. 4 – 6.
3) Forhandlingene gjennomføres ved møter i plenum. Praksis fra forrige
forhandlinger i perioden 2012 – 2016 med et A - og B - lag i forhandlingene
videreføres ikke. Ved forrige forhandlinger satt de lokale representantene
med Sametingets representant mesteparten av tiden på gangen. Dette var
en avleggs - og fullstendig uakseptabel måte å løse problemsstillingene på
og lede delegasjonen på.
4) Norsk posisjon i forhandlingene kan ikke avtales med motparten, uten at
saken er fremlagt og behandlet i norsk delegasjon i plenum.
5) På slutten av hvert møte, avtales sakslista for neste delegasjonsmøte.
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Sak 07/2020: Egne endringer av fiskeregler i de norske sidevassdragene til Tanaelva
Saksfremstilling:
Ved TF-møte i desember 2019 ble fiskereglene for Tanavassdraget diskutert med bakgrunn i
å øke muligheten for høstingen av andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye. I henhold til
Forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skieččanjohka § 11, 5 ledd
kan TF utvide fisketiden for fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye i spesifiserte
områder dersom hensynet til innlandsfiske tilsier det og fisket ikke er til skade for laks,
sjøørret eller sjørøye. I henhold til § 8, 5. ledd i samme forskrift kan TF bestemme områder
der slukfiske og fiske med flue med dupp eller søkke er tillatt for tilreisende fiskere.
Fisketiden etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye er styrt av fisketiden til disse artene
med to unntak;
•
•

Tidligere fiskestart for fiske med småmaskede garn etter andre arter i Tanaelva og de
største sideelvene/tilløpselvene (Anárjohka, Kárášjohka og Iešjohka).
Rettighetshaverne kan fiske med bunnsatte garn i året rundt når det foregår i innsjøer,
og mer enn 200 meter fra inn- og utløpsos.

Dette innebærer at heller ikke stangfiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye er
tillatt i innsjøene som ligger innenfor de lakseførende strekningene utenfor laksefiskesesongen, men det er altså opp til TF om å åpne for et forlenget fiske i spesifikke områder.
I denne saken foreslår vi å:
1. forlenge fisketid i spesifikke områder, først og fremst innsjøer.
2. opprette innlandsfiskekort for lokale og tilreisende for spesifikke områdene.
3. opprette sluksoner for tilreisende fiskere i enkelte sideelver.
Eget innlandsfiskekort
En utvidet tilgang til fiske bør følges opp med kunnskapsinnhenting om fiskets omfang og
uttak. Det opprettes derfor egne innlandsfiskekort. Lokale fiskere kan benytte de ordinære
sesongkortene under fiske etter andre arter i sesongen. Ettersom sesongkortene må leveres
inn innen 1. september, må lokale registrere egne innlandsfiskekort for resten av året.
Tilreisende fiskere kan kjøpe billigere døgnkort for de utpekte områdene. Kravet til desinfisert
utstyret til tilreisende fiskere er det samme som under laksefiske. Kortkjøper må hente kort
ut fra et av utsalgsstedene TF har avtale med. Der kontrolleres utstyret; enten er det tørt,
eller så må det desinfiseres.
Det er allerede et ferdig opplegg for fangstrapportering av andre arter enn de anadrome
fiskene i Fortuna Software. Samlet antall/vekt av de ulike fiskeartene innen ulike
størrelseskategorier.
Konsekvenser for oppsynet
Det er naturlig at det blir begrenset oppsyn utenfor laksesesongen. Det er mulig å gjøre avtale
med SNO om at de sjekker innom de aktuelle områdene når de allerede er på annen aktivitet
i de aktuelle områdene.
Ved opprettelse av sluksoner oppe i vassdragene, vil flere tilreisende fiskere ha med
slukstanga under fiske. Det er sannsynlig at flere blir fristet til å fiske med sluk også utenfor
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de aktuelle sonene. Det påtreffes årlig tilreisende fiskere som benytter slukredskaper, og slike
tilfeller blir normalt anmeldt.
Forslag til områder med utvidet fiske etter andre arter
Her presenteres innsjøene og elvestrekningene som inngår i forslaget, med vurdering av
hvorvidt et utvidet fiske kan føre til økt beskatning av laks.
1. Máskejohka – Innsjøene
De tre innsjøene i Máskejohkavassdraget; Máskeluobbal, Vuoksájávre og Máskejávre settes
av som fiskeområde for fiske etter andre arter, og det åpnes for fiske hele året. Området
nærmere enn 200 m fra utløpet av Sommerelva/Geasis og starten av Máskejohka inngår ikke
i fiskesonen.
Fiskesamfunnet i alle tre innsjøene er dominert av «østfisk» som sik, harr og gjedde. Vi har
hatt to runder med prøvefiske i innsjøene. I 2013 fisket vi med småmaska garn i strandsonene
i alle de tre innsjøene for å undersøke om lakseparr var til stede der, og det ble ikke registrert
laks eller ørret i strandsonene. I 2015 ble det gjennomført et ordinært prøvefiske i Máskejávri.
Det ble fanget sik, harr og gjedde, samt en gyteklar hannlaks som ble gjenutsatt (se bilde av
fangsten på neste side). Det oppholder seg trolig en del laks i innsjøene på sommeren, frem
til gyting, og dessuten muligens som støing på vinteren. Det gyter laks både i utløpet av
Sommerelva og på den korte strekningen mellom Máskeluobbal og Vuoksajávre (se bilde nese
side).
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DE TRE INNSJØENE I M ÁSKEJOHKAVASSDRAGET ; M ÁSKELUOBBAL , VUOKSAJÁVRE OG M ÁSKEJÁVRE HAR ET FISKESAMFUNN PREGET AV
ØSTFISK SOM HARR , SIK OG GJEDDE , MEN LAKS KAN OPPHOLDE SEG I SJØENE , KANSKJE SÆRLIG I L UOBBAL FREM TIL GYTING .
UNGFISKREGISTRERING HAR VIST AT GYTING FOREKOMMER BÅDE I UTLØPET AV SOMMERELVA OG I ELVESTUBBEN MELLOM V UOKSAJÁVRE OG
L UOBBAL .

FANGST FRA PRØVEFISKE I MÁSKEJÁVRE I 2015; HARR, SIK (BÅDE PELAGISK OG BUNNSIK ) OG GJEDDE PLUSS EN ABBOR . E N
GYTEKLAR HANNLAKS PÅ CA 4 KG BLE GJENUTSATT .
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FISKE I ELVEUTLØPET FRA VUOKSAJÁVRI TIL MÁSKELUOBBAL UNDER UNGFISKREGISTRERING I AUGUST 2019. DET BLE KUN
FANGET HARR , MEN DET HADDE GYTT LAKS PÅ STREKNINGEN OVENFOR I 2018.

En kuriositet i Máskejávre er en liten sølvblank fisk som tidligere ble antatt å være lagesild. I
realiteten er det trolig snakk om en form for planktonsik. Denne fisken hadde/har
gytevandring oppover Ciikujohka rundt 10. oktober, og vandret da opp i stim. Det var vanlig
å drive fiske på denne stimfisken i Ciikujohka.
Det drives noe garnfiske i innsjøene enda, men vi kjenner ikke til omfanget. I 1948 skrev
Magnus Berg i melding om undersøkelser i Tanavassdraget at det tidligere har vært et
omfattende fiske i innsjøene, men at det ikke lenger er lønnsomt og at «gjedda har spredt seg
voldsomt i vatnet. I gamle dager skulle den ha vært nokså sjelden, men nå er gjedde opp til 56 kg ganske vanlig.»
Det er mulig å argumentere for å inkludere deler av Ciikujohka i innlandsfiskesonen. Det er
lite laks som går opp Ciikujohka nå, noe både ungfiskregistreringer og drivtelling på en kort
strekning i 2015 har vist.
2. Luovvtejohka/Luftjok
Det foreslås å tillate fiske med slukredskaper for tilreisende fiskere i hele
Luovvtejohka/Luftjok.
Den lakseførende strekningen av Luovvtejohka er i utgangspunktet ca. 20 km. Fisketrappa i
fossen er forfalt, og den reelle lakseførende strekningen er derfor begrenset til ca. 10 km.
Ungfiskregistreringer og gytefisktellinger nedenfor fossen viser at Luovvtejohka ikke huser en
egen laksebestand. Det er mye stor harr her på sommeren, og det gyter noe sjøørret her. TF
selger allerede billigere fiskekort hit, og det er mulig å øke tilgjengeligheten ved å tillate fiske
med slukredskaper og dupp og flue.

Side 11 av 30

DEN LAKSEFØRENDE STREKNINGEN AV LUOVVTEJOHKA STREKKER SEG I REALITETEN OPP TIL FOSSEN SOM ER CA . 10 KM
OVENFOR ELVEMUNNINGEN . G YTEFISKTELLING I DE SISTE ÅRENE HAR KUN PÅVIST AT SJØØRRET ER TIL STEDE UNDER GYTETIDA .
DET ER MYE HARR I ELVA PÅ SOMMERSTID .

I 2014/2015 ble det undersøkt om harrfiske i Luovvtejohka kunne være et lønnsomt produkt
å selge til tilreisende fiskere. Elva hotell hadde gjester fra England som jobber med å
tilrettelegge denne typen produkt. De konkluderte at fiske i Luovvtejohka kunne være et godt
produkt forutsatt at utenlandske fiskere fikk slippe til. Årsaken er at det aktuelle
kundegrunnlaget først og fremst er å finne nede i Europa. En annen forutsetning for å lykkes
med dette produktet er å vise at man også tar forvaltningen av harren på alvor, og innførte f.
eks bag-limit og maks-mål for å sikre at man ikke fisker ut alle de største individene.
3. Buolmátjohka/Polmakelva
Det foreslås å tillate fiske med slukredskaper for tilreisende fiskere i hele Polmakelva og
Polmakvann, og dessuten åpne for fiske året rundt på norsk side av Polmakvann.
Polmakvassdraget består av den ca. 10 km lange Polmakelva opp til Polmakvannet, og de to
finske tilløpselvene til Polmakvannet; Gáldašjohka og øvre Polmakelv med sideelver.
Lakseproduksjonen foregår i tilløpselvene til vannet, mens fiske foregår utelukkende i vannet,
samt til dels i Polmakelva, fra vannet og ned til Tanaelva. Polmakelva har ikke egnede
gyteområder for laks og har lite egnet ungfiskhabitat. Den er derfor ikke ansett å bidra til
ungfiskproduksjonen i vassdraget. Fiskesamfunnet i elva er preget av østfisk.
Det vandrer noen hundre laks opp Polmakelva årlig, og det er noen laksefiskeplasser i elva.
En utvidet tilgang til fiske med slukredskaper, særlig tidlig i sesongen, kan gi en noe økt
beskatning av laks. Dagens situasjon er imidlertid at det knapt selges kort til tilreisende
fiskere.
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FLYBILDE AV DEN CA . 10 KM LANGE POLMAKELVA OG NORSK
SIDE AV POLMAKVANN . DET ER MYE ØSTFISK I
POLMAKELVA, OG DET FORESLÅS Å TILLATE SLUKFISKE FOR
TILREISENDE FISKERE I ELVA . DET FORESLÅS OGSÅ Å ÅPNE
FOR FISKE PÅ NORSK SIDE AV POLMAKVANN ÅRET RUNDT .
FRA

LAKSEBREVEIERE FISKE MED SMÅMASKEDE
GARN I VANNET . DE KAN OGSÅ FISKE MED SETTEGARN SATT
SOM FLYTEGARN I PERIODEN 1. SEPTEMBER TIL OG MED 30.
APRIL NÅR FISKET FOREGÅR MER ENN 200 METER FRA INN OG UTLØPSOS . GARNENE ER IKKE BEGRENSET TIL 30 M
LENGDE OG 2 M HØYDE SOM ELLERS I T ANAVASSDRAGET .
MASKEVIDDEN KAN VÆRE MELLOM 17-35 MM.
FØR KAN
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4. Lákšjohka – Soavveljávre
Det foreslås å opprette en sluksone som er åpent for fiske hele året i Lákšjohkas sideelv
Gurtejohka.
I Lákšjohka er det tilnærmet kun laks, ørret og røye å få. Noe harr vandrer også opp i nedre
del. Argumentet for å opprette en egen innlandsfiskesone er at det allerede er et etablert
vinterfiske i den lille innsjøen Soavveljávre som er en del av sideelva Gurtejohka. Det er mulig
å få både fin ørret og røye her, og det er i første rekke snakk om innlandsørret, og ikke
sjøørret.
Da Lákšjohka fikk tre fredningsdøgn i uka for tilreisende fiskere i 2017 ble TF tilsendt ønske
om å opprette et innlandsfiskeområde på strekningen, slik at tilreisende fiskere kunne fiske
etter innlandsfisk i de døgnene det ikke var åpnet for laksefiske. Det er nå satt et tak på 100
laksefiskedøgn i elva i stedet for tre fredningsdøgn i uka, men kanskje er det fortsatt et ønske
om økt tilgang på innlandsfiske i laksefiskesesongen.
På den foreslåtte strekningen oppholder det seg noe laks på sommeren, og det gyter trolig
laks både like i overkant og nedkanten av sonen.

E LVESKILLEOMRÅDET I LÁKSJOHKA . SAMLØPET MELLOM DE TO SIDEELVENE GURTEJOHKA OG DEAVKKEHANJOHKA ER LIKE TIL
HØYRE FOR BILDEKANTEN . DEN FORESLÅTTE SLUKSONEN OMFATTER DEN LILLE INNSJØEN SOAVVELJÁVRE OG DEN
STILLEFLYTENDE ELVESTREKNINGEN OPP OG NEDSTRØMS INNSJØEN , OG ER EN DEL AV SIDEELVA G URTEJOHKA .

I sak 8/2020 foreslås det å flytte grensen for lakseførende strekning i Gurtejohka opp til
utløpet av Gurtejávre. Dersom dette blir vedtatt av Fylkesmannen bør Gurteluobbal opprettes
som innlandsfiskesone sammen med sonen rundt Soavveljávre.
5. Váljohka
Det foreslås å tillate fiske med slukredskaper for tilreisende fiskere i den nedre delen av
Váljohka som er preget av innsjøer og stilleflytende elvestrekninger, og dessuten åpne for
fiske året rundt i innsjøene Stuorrajávre og Bajitjávre.
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Den nedre delen av Váljohka (ca. 8 km) består av innsjøene Stuorrajávre og Bajitjávre, samt
hovedsakelig stilleflytende elvestrekning. På denne strekningen dominerer østfisk som
gjedde, harr, sik, ørekyte og abbor. I 2013 fisket vi med småmaskede garn i strandsonen til
Stuorrajávre, og alle artene nevnt ovenfor var representert i fangsten.
På strekningen er det også en del fine laksefiskeplasser som er markert på kartet under. Økt
tilgang til slukfiske for tilreisende fiskere kan gi en noe økt beskatning. Det selges imidlertid
få kort til tilreisende fiskere; færre enn 50 døgn i året. Ifølge forskriften kan TF selge inntil 150
fiskedøgn pr år.

NEDRE DEL AV VÁLJOHKA MED INNSJØENE STUORRAJÁVRE OG

BAIJITJÁVRE . E LVESTREKNINGENE ER STORT SETT

STILLEFLYTENDE MED FINSUBSTRAT . PÅ STREKNINGENER OGSÅ FLERE KJENTE GODE FISKEPLASSER , BLANT ANNET VED
UTLØPET TIL STUORRAJÁVRE , I STRYKENE VED VEIENDEN , OG VED STORSTEINEN . DET FINNES OGSÅ OPPSAMLINGSKULPER
SOM TIDLIGERE ER BENYTTET SOM N OTPLASSER .

6. Iešjohka
Det foreslås å tillate fiske med stang året rundt i innsjøene Šuoššjávre og Ajotluobbal i øvre
del av Iešjohka, samt å tillate slukfiske ved disse innsjøene.
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Iešjohka er preget av en rekke sterke stryk avbrutt av kortere og lengre rolige elvestrekninger
og luobbaler. Det er stedvis mye gjedde i de rolige elvestrekningene, noe dusørordningen de
to siste årene har vist, og det er også mye harr å få. Det blir stadig større andel av stilleflytende
områder i de øvre delene av Iešjohka. Den lakseførende strekningen omfatter hele Iešjohka,
Iešjávre inkludert. Det er imidlertid svært sjeldent at laks passerer Iešjokgorži, så TF har
opplyst om at laksekortet kun gjelder opp til Iešjokgorži de siste årene.
I 2013 undersøkte vi om lakseparr benyttet strandsonen til Šuoššjávre. Det ble ikke registrert
lakseparr og vi konkluderte at det trolig ikke er habitat som tiltrekker lakseparr til strandsone.
Vi fanget ørekyte, gjedde og harr. Ajotluobbal er ikke langt nedstrøms Iešjokgorži, I tillegg til
østfisk skal det være fin ørret der oppe.
Det er mulig å argumentere for å tilby et billigere kort for fiske etter andre arter enn laks,
sjøørret og sjørøye i øvre deler av Iešjohka, f. eks fra Čoavvdatmohkki og oppover. Erfaringen
fra tjuvfiske høsten 2018 på strekningen viser at et eventuelt utvidet fiske må følges opp med
oppsynsaktivitet. Et økt lovlig fiske er på den andre siden kanskje det beste oppsynet. Det har
før øvrig også være en hel del trøbbel med et mer eller mindre etablert fiske etter harr i
Vuottašjohka. Elva er registrert som lakseførende, men det vandrer svært sjeldent laks opp
her. Fiskerne har som regel vært finsk, og følgende kun hatt Fefo-kort.

KARTUTSNITT AV ØVRE DEL AV IESJOHKA FRA JERGUL I HØYRE KANT OG OPP TIL IEŠJOKGORŽI I OVERKANT .

Side 16 av 30

Det er også mulig å argumentere for å opprette en egen sluksone i Jergulområdet. Det ble
fanget mye gjedde på denne strekningen under dusørordningen. På strekningen finnes også
spesielt gode lakseplasser, og utpeking av sluksone må gjøres basert på lokal kunnskap fra
bygda. Administrasjonen sjekker med bygdefolket til møte om det er mulig å sette av en
sluksone i området uten at dette fører til økt uttak av laks.

OMRÅDET RUNDT J ERGUL ER PREGET AV STILLEFLYTENDE ELVEOMRÅDET . DET BLE LEVERT MANGE GJEDDER FRA OMRÅDE
UNDER DUSØRORDNINGEN I 2018-2019. PÅ STREKNINGEN ER DET OGSÅ GODE LAKSEFISKEPLASSER . E R DET MULIG Å UTPEKE
ET OMRÅDE FOR FISKE ETTER ANDRE ARTER UTEN AT DET GÅR UT OVER LAKSEN I OMRÅDET ?

7. Innsjøer i Bávvtaljohka
Det foreslås å åpne fiske i Bavvtajohkas innsjøer året rundt. Det er snakk om innsjøene Bajit
og vuolit Áhkašjávri, og Gastejávre og Bajit Gastejávre.
Bávvtajohka er den største sideelva til Kárášjohka, og den munner ut like ovenfor
Beaivašgieddi fjellstue. Den er nå registrert som lakseførende til overkanten av Gaibafielbma,
ca. 22 km ovenfor utløpet til Kárášjohka, men det reelle arealet som er tilgjengelig for laks er
mye større. Med dagens forvaltningsgrense er Gastejávre og Bajit Gastejávre ovenfor det
lakseførende strekningen.
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8. Goššjohka
Det foreslås å tillate slukfiske for tilreisende fiskere i Goššjohka.
Dette er den største sideelva til Anárjohka, og den er lakseførende i 50 km; helt opp i
Anárjohka nasjonalpark. Det skal stå noe bedre til med laksebestanden i Goššjohka enn i
Anárjohka, men når hele Anárjohka med sideelver evalueres under ett er det beregnet at det
ikke var et høstbart overskudd i 2019.
I tillegg til laks, er det bra med harr og ørret i elva. Det er trolig stedvis også noe gjedde. Ved
å tillate slukfiske kan laksebeskatningen fra tilreisende fiskere øke noe, men det selges svært
få kort til Goššjohka; et tjuetalls fiskedøgn i året, og enda færre de siste årene.
9. Øvre norske del av Anárjohka
Det foreslås å tillate fiske med slukredskaper for tilreisende fiskere i hele den øvre norske
delen av Anárjohka, og dessuten åpne for fiske året rundt i følgende innsjøer på strekningen;
Mánnebaijávre, Báktejávre og Šuojajávre.
Den øvre norske delen av Anárjohka, fra samløpet med Skieččanjohka og opp til
Ulvefossen/Gumpigorži inngikk tidligere i fiskekortet Anarjohka over Matinköngäs, og det var
da tillatt for tilreisende fiskere å fiske med slukredskaper her. TF opprettet eget fiskekort hit
i 2017, og det ble for første gang solgt døgn hit i 2019.
Strekningen varierer mellom innsjøer, stryk og rolige elvestrekninger. En ungfiskundersøkelse
i 2017 bekreftet at det var lakseproduksjon i den nedre strekningen, fra Mánabaiguoika og
ned, mens det ikke ble påvist ungfisk lenger opp. Fiskesamfunnet på strekningen er preget av
østfisk som harr, gjedde, abbor osv.

KARTUTSNITT AV ØVRE NORSKE DEL AV ANÁRJOHKA FRA GUMPEGORŽI TIL SAMLØPET MED SKIEČČANJOHKA . UNDER
UNGFISKREGISTRERINGEN I 2017 BLE DET KUN PÅVIST LAKS I DEN NEDRE TREDJEDELEN AV OMRÅDET . I TILLEGG ØSTFISK
SOM HARR , GJEDDE OG ABBOR , ER DET NOE ØRRET PÅ STREKNINGEN . DET FORESLÅS Å OPPRETTE HELE STREKNINGEN SOM
SLUKSONE FOR TILREISENDE FISKERE , SAMT Å ÅPNE INNSJØENE FOR FISKE HELE ÅRET .
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Direktørens innstilling:
1. Tanavassdragets fiskeforvaltning åpner for fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og
sjørøye året rundt på følgende lokaliteter innen det lakseførende området i
Tanavassdraget:
•

•
•

•
•
•
•

I følgende innsjøer i Máskejohka: Máskejávre Vuoksajávre og Máskeluobbal.
Området omfatter ikke området som er nærmere enn 100 m fra utløpet til
Geasis, eller innløpet til Máskejohka, i Máskeluobbal.
Norsk del av Polmakvann
Innsjøen Soavveljávre med stillerennende elveområde fra merket punkt UTM
sone 33 N7829575, Ø965880 (nedre) til punkt N7828860, Ø964340 (øvre) i
Lákšjohkas sideelv Gurtejohka.
Innsjøene Stuorrajávre og Bajitjávre i Váljohka.
Šuoššjávre og Ajotluobbal i Iešjohka.
Følgende innsjøer i sideelva Bavvtajohka; Bajit og vuolit Áhkašjávri, og Gastejávre
og Bajit Gastejávre.
Følgende innsjøer i øvre norske del av Anárjohka; Mánnebaijávre, Báktejávre og
Šuojajávre.

2. Samtlige strekninger inngår i et eget innlandsfiskekort som lokale fiskere kan
registrere. Strekningene selges hver seg som døgnkort for tilreisende fiskere, med
døgnpris på 100,- for voksne og 50,- for ungdom (16-18 år). Fiske med
innlandsfiskekort innebærer at all laks, sjøørret og sjørøye som eventuelt fanges, må
gjennutsettes.
3. TF åpner for slukfiske for tilreisende fiskere på følgende strekninger:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

I følgende innsjøer i Máskejohka: Máskejávre, Vuoksajávre og Máskeluobbal.
Området omfatter ikke området som er nærmere enn 100 m fra utløpet til
Geasis, eller innløpet til Máskejohka, i Máskeluobbal.
Sideelva Luovvtejohka/Luftjok.
Sideelva Polmakelv og norsk del av Polmakvann
Innsjøen Soavveljávre med stillerennende elveområde fra merket punkt UTM
sone 33 N7829575, Ø965880 (nedre) til punkt N7828860, Ø964340 (øvre) i
Lákšjohkas sideelv Gurtejohka.
Nedre del av Váljohka, fra Storsteinen, punkt UTM sone 33 N7767100, Ø917460.
(eventuelt N7765860, Ø917190).
Ved innsjøene Šuoššjávre og Ajotluobbal i Iešjohka.
Følgende innsjøer i sideelva Bavvtajohka; Bajit og vuolit Áhkašjávri, og Gastejávre
og Bajit Gastejávre.
Goššjohka.
Øvre norske del av Anárjohka.
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Forslaget sendes ut på høring med en måneds høring med frist 1. april.

Vedtak:

Sak 08/2020: Forvaltningsgrenser i Tanavassdraget
Forvaltningsområdet i Tanavassdraget avgrenses av lakseførende strekning. Fylkesmannen
har myndighet til å justere øvre grense i vassdraget, og Tana kommune har myndighet til å
justere grensen mellom sjø og elv. Kommunen flyttet grensen mellom elv og sjø noe utover i
2015, etter påtrykk fra blant andre TF. De øvre grensene har vært uendret så lenge TF har
eksistert til tross for at TF spilte inn forslag om justeringer i en rekke sideelver i 2013 og 2014
(sak 34/2013 og 36/2014). På flere punkter samsvarer ikke forvaltningsgrensen med hvor
langt opp i sideelvene laksen faktisk går. Arealet som er grunnlaget for gytebestandsmålet, er
tilsvarende ikke i samsvar med lakseførende strekning. Videre er flere av de mindre
sideelvene som er typiske sjøørretelver ikke inkludert i det lakseførende området.
Sideelver der forvaltningsgrensen ikke samsvarer med utbredelse av laks:
Máskejohka/Masjok: I to av Máskejohkas sideelver samsvarer ikke lakseførende strekning
med hvor langt opp i elva laksen går. Grensen i Sommerelva går nå ved den nedre fossen, men
erfaring fra gytefisktelling og ungfiskregistreringer viser at laksen går opp til neste foss. Det er
også registrert noe ungfisk på oversiden av denne. Grensen foreslås å flyttes hit (EU 89 UTM
33, N7844850, Ø981440). I sideelva Ciikujohka er også grensa satt noe langt ned i forhold til
hvor langt opp laks kan vandre, noe som sist ble bekreftet ved ungfiskregistrering i 2013.
Grensen foreslås flyttet opp til den nedre fossen (EU 89 UTM 33, N7830140, Ø978290).
Luovvtejohka/Luftjok: Denne sideelva er registrert som lakseførende i ca. 20 km. Fisketrappa
i fossen, ca. 10 km ovenfor munningen fungerer ikke lenger, og grensen kan derfor settes til
fossen. Ungfiskregistrering og gytefisktelling viser at det ikke er en laksebestand i elva, men
lakseparr benytter elva som oppvekstområde, og sjøørret gyter her. Ny grense foreslås til
punkt (EU 89 UTM 33, N7848890, Ø997560).
Polmakelva: ifølge lakseregisteret er ikke hele Polmakelva og Polmakvannet tatt inn i det
lakseførende strekningen. Strekningen er lite egnet for lakseproduksjon, men det er en
betydelig lakseproduksjon i de finske tilløpselvene til Polmakvannet, og elva er en åpenbar
del av det lakseførende området i Tanavassdraget.
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Lákšjohka: Laksen går lenger opp enn den lakseførende strekningen i begge de to viktigste
sideelvene Gurtejohka og Deavkkehanjohka. Dersom lakseførende strekning flyttes oppover
kommer dette konflikt med innlandsfiskeinteresser i begge sideelvene, og en eventuell
endring bør følges opp med tilrettelegging for disse interessene. I Gurtejohka er det tidligere
registrert ungfisk på oversiden av Gurtejávre, og det ble sist i 2014 registrert årsyngel på
elvestrekningen mellom Gurteluobbal og Gurtejávre. Det er et til dels aktivt fiske etter ørret
og røye både sommer og vinter, særlig i Gurteluobbal. Under ungfiskundersøkelsen i 2014 ble
det registrert ungfisk av laks hele veien opp til Miennaluobbal, om lag 3,5 km lenger opp enn
dagens grense. Det er et attraktivt ørretfiske i «innsjøsystemet» like oppstrøms dagens
grense.
Leavvajohka/Levajok: Dagens grense går ved Lávvdetgálla ca. 13 km ovenfor
Levajokmunningen. Under høstens kombinerte ungfisk- og gytefiskregistrering ble det
registrert både årsyngel og laks opp til Leavvajávre. Det er antatt at laksen kan vandre flere
km vider oppover, men strekninger er aldri kartlagt. Ny grense for lakseførende strekning
foreslås ved utløpet av Leavvajávre, samt ved øverste registrering av laks (EU 89 UTM 33,
N7790800, Ø920180). Den lakseførende strekningen av Leavvajohka vil økes til ca. 22 km.
Váljohka: Det er et stort avvik mellom registrert lakseførende område, og hvor langt opp
laksen faktisk går. Laks kan i prinsippet vandrer nærmest uhindret opp til Idjajávre/Nattvann
som ligger ved E6 mellom Karasjok og Lakselv. Dagens lakseførende grense er trukket opp
nedenfor Gimesjávre/Gimesluobbal. I grunnlaget for gytebestandsmålet er strekningen opp
til Vuolit luoppal tatt med, hele 17 km mer enn den lakseførende strekningen. Ved
ungfiskregistreringen i 2017 ble det registrert lakseparr opp til 1 km nedstrøms Vuolit luoppal,
mens årsyngel ble registrert først 8 km lenger ned (8 km ovenfor grense for lakseførende
strekning). I de øvre delene av vassdraget er det stadig flere strekninger med stilleflytende
partier. En utvidet lakseførende strekning bør følges opp med tilrettelegging for bedre tilgang
til fiske etter andre arter enn laks. Utløpet av Vuolit luoppal har GPS-punkt (EU 89 UTM 33
N7755480, Ø904130).
Iešjohka med sideelver: Ifølge lakseregisteret er hele Iešjohka og Iešjávre en del av den
lakseførende strekningen. Fra gammelt av er det kjent at noe laks passerte Iešjokgorži, men
under forrige ungfiskregistrering (2017) ble det kun registrert en enslig ungfisk av laks på
oversiden. Etter hvert som bestanden i Iešjohka gjenoppbygges, er det mulig at laks igjen kan
passere fossen. Dagens situasjon taler for å benytte fossen som grense, og TF har de siste
årene informert om at det er denne som fungerer som øvre grense for fiskekortet. Som en
kuriositet kan det nevnes at Mollišjok fjellstue har forpaktet to av innsjøene i den øvre delen
av Iešjohka siden 1948. Dersom grensen settes ved fossen, vil også sideelva Mollišjohka miste
status som lakseførende strekning. Det er uvisst om denne sideelva har bidratt til noe særlig
lakseproduksjon. Iešjokgorži (EU 89 UTM 33 N7738320, Ø864330).
Det er fire registrerte lakseførende sideelver til Iešjohka nedenfor fossen; Ragešjohka,
Vuottašjohka, Ástejohka og Sáđejohka. Disse sideelvene bidrar trolig ikke i stor grad til
lakseproduksjon i dag, men vi foreslår å beholde grensen for det lakseførende området i de
tre øverste. I Vuottašjohka ble det registrert noe lakseparr i 2018. Det ble ikke registrert laks
under drivtelling i Ástejohka og Sáđejohka i 2015. Det er en rekke fosser ca. 1,5 km opp i
Sáđejohka, og det er rimelig å sette lakseførende grense ved disse. Det er ikke kjent hva som
er grunnlaget for dagens grense lenger opp. Fossene i Sáđejohka; (EU 89 UTM 33 N7736400,
Ø889670).
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Kárášjohka: Dagens lakseførende strekning går opp til Lailagorži, 8 km ovenfor Šuorpmugorzi.
Det er registrert laks opp til Vuottašluobbal, 4 km ovenfor Lailagorži. Dette betyr at laksen
også kan ta i bruk en rekke elvesystemer videre innover vidda. Arealet som danner grunnlaget
for gytebestandsmålet har utløpet av Vuottašjávre som grense for lakseførende strekning.
Det planlegges en mer omfattende registrering i forbindelse med innsamling av ungfisk til den
genetiske base-linen sommeren 2020. Utløpet av Vuottašluobbal: (EU 89 UTM 33 N7694100,
Ø868450).
Bavvtajohka: Dagens forvaltningsgrense er satt like ovenfor Gaibafielbma, ca. 22 km ovenfor
utløpet til Kárášjohka. Det er ingen absolutte hindringer for oppvandringen i Bavvtajohka, og
laksen kan i prinsippet vandre opp mot 5 mil opp elva; et godt stykke inn i Anárjohka
nasjonalpark. Det er planlagt innsamling av ungfisk fra laks i Bavvtajohka sommeren 2020, og
dette arbeidet vil bidra med mer kunnskap om utbredelsesområde til laksen i Bavvtajohka. I
mangel på mer presis kunnskap foreslås samløpet med Čuovžajohka, om lag 40 km opp i
Bavvtajohka som grense for lakseførende strekning; (EU 89 UTM 33 N7670140, Ø886180).
Sjøørretelver som ikke er inkludert i det lakseførende området:
Harrelva (nedre norske del): Det gyter trolig sjøørret her, og det er observert stor ørret her.
Under en ungfiskregistrering i 2013 ble det registrert ungfisk av ørret, røye og laks. Under en
gytefisktelling (2015) ble det ikke påvist stor ørret i elva. Forvaltningsgrense kan settes ved
Harrelvfossen.
Golggotjohka/Gulbojok (nedre norske del): Denne elva er trolig en viktig elv for
sjøørretproduksjon i nedre del av vassdraget. Elva har en stilleflytende nedre del, men i øvre
deler er det gode produksjonsområder. Under ungfiskregistreringen i 2013 ble det registrert
ungfisk av ørret og noen lakseparr. Det er ikke kjent hvor langt opp i elva sjøørret kan vandre.
I prinsippet er det mulig å vandre opp til Golggotjávre. Dersom grensen settes på samløpet
med en bekk om lag 2 km nedenfor vannet, vil de tilsynelatende beste produksjonsområdene
i elva inngå i området.
Ruossajohka/Korselva (nedre norske del, Skiippagurrastryket): Elva er trolig viktig for
sjøørret-produksjonen i nedre del av vassdraget. Noen av de radiomerkede ørretene vandrer
opp hit i under telemetriprosjektet (2011-2013). Elva splittes opp i en rekke mindre elver oppe
på i Korsmyrane. Det er ikke kjent hvor langt opp i elva ørreten vandrer, men de de har trolig
tilgang på Korselva opp til samløpet med Roggejohka, og kan dessuten vandre et stykke
oppover Juleelva. Samløpet med Roggejohka kan settes som øvre grense for lakseførende
strekning, og grensen i Juleelven settes nært fjellfoten.
Sávvkadasjohka (grenseelvstrekningen): Det skal ha vandret opp både sjøørret og
smålaks/diddi til Sávvkadasjohka tidligere. Kulvertene skal ha hindret oppvandringen til elva,
men disse ble byttet ut med en bro i 2011. En gytefisktelling bekreftet at det var stor ørret,
trolig sjøørret som gytte i elva. Det er ikke kjent hvor langt opp i elva ørreten vandrer, og her
foreslås samløpet med Gievnejohka som øvre grense.
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Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning sender ny forespørsel til Fylkesmannen om følgende
endringer i lakseførende strekning i Tanavassdraget:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny grense i Geasis Sommerelva ved den største fossen: (EU 89 UTM 33, N7844850,
Ø981440)
Ny grense i Ciikujohka ved den nedre fossen (EU 89 UTM 33, N7830140, Ø978290).
Ny grense i Luovvtejohka ved fossen (EU 89 UTM 33, N7848890, Ø997560).
Ny grense i Gurtejohka ved utløpet av Gurtejávre: (EU 89 UTM 33, N7831450,
Ø957630).
Ny grense i Deavkkehanjohka ved utløpet av Miennaluobbal; (EU 89 UTM 33,
N7820520, Ø955560).
Ny grense i Leavvajohka: (EU 89 UTM 33, N7790800, Ø920180).
Ny grense i Váljohka ved utløpet av Vuolit luoppal: (EU 89 UTM 33 N7755480,
Ø904130).
Ny grense i Iešjohka ved Iešjokgorži (EU 89 UTM 33 N7738320, Ø864330).
Ny grense i Sáđejohka ved fossene (EU 89 UTM 33 N7736400, Ø889670).
Ny grense i Kárášjohka ved utløpet av Vuottašluobbal: (EU 89 UTM 33 N7694100,
Ø868450)
Ny grense i Bavvtajohka ved samløpet med Čuovžajohka: (EU 89 UTM 33 N7670140,
Ø886180).

Polmakelva og Pomakvannet må tas inn i det lakseførende område. Det samme må følgende
sideelver som er viktig for produksjonen av sjøørret i vassdraget:
•
•
•
•

Harrelva med øvre grense ved fossen (EU 89 UTM 33, N7864580, Ø993890).
Golggotjohka med øvre grense (EU 89 UTM 33, N7853400, Ø986110).
Ruossajohka med øvre grense ved samløpet med Roggejohka (EU 89 UTM 33
N7835230, Ø1001220). Sideelva Juleelva: (EU 89 UTM 33 N7834500, Ø1000010).
Sávvkadasjohka med øvre grense ved samløpet med Gievnejohka (EU 89 UTM 33
N7749940, Ø915540).

Vedtak:
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Sak 09/2020: Fiskekortpriser 2020

Barn og ungdom inntil 16 år

250,-

Tana munning - Langnes (munningssonen)

Ungdom strand (16-18 år)

Ungdom Båt (16-18 år)

Døgnkort båt 3 stenger

Døgnkort båt og land

Kortpriser pr døgn i 2020

Døgnkort bare fra land

Saksfremstilling:
Ved TF møtet i desember ble kortprisene for behandlet og vedtatt. Reidar Varsi foreslo
endringer i stranddøgnkortprisene i grenseelvstrekningen, noe som ble vedtatt. I samråd
med Reidar legges forslag om endring av stranddøgnkortpris i nedre norsk del til behandling.
Etter endringene ble døgnkortprisene for 2020, jf. tabell:

100,-

0,-

Máskejohka/Masjok

500,-

100,-

0,-

Luovvtejohka/Luftjok

100,-

100,-

0,-

Buolmátjohka/Polmakelva

200,-

100,-

0,-

Nedre norske del av Tanaelva

500,-

800,- 100,- 100,-

0,-

800,- 400,- 250,-

0,-

800,- 400,-

0,-

800,- 400,-

0,-

Tanaelva: Riksgrensen - Lákšjohka
Tanaelva: Lákšjohka Luossnargguoika

350,-

Tanaelva: Luossnargguoika - Borsejohka
Tanaelva over Borsejohka

350,-

800,- 400,- 250,-

0,-

Anárjohka

350,-

250,-

0,-

Anárjohka, øvre norske del

350,-

100,-

0,-

Láksjohka

350,-

100,-

0,-

Leavvajohka/Levajok

200,-

100,-

0,-

Baisjohka

350,-

100,-

0,-

Válljohka

200,-

100,-

0,-

Kárášjohka nedenfor Skáidigeacci

500,-

650,-

100,-

0,-

Kárásjohka ovenfor Skáidigeacci

500,-

650,-

100,-

0,-

Iešjohka

500,-

100,-

0,-

Geaimmejohka

350,-

100,-

0,-

Goššjohka

500,-

100,-

0,-
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Bart frem til
fylte 16 år

Ungdom 1618

Sesongkort i 2020

Voksen

Sesongkortprisene ble økt med kr. 100,- både for kort for hele vassdraget, og for kort pr.
kommune.

Hele Tanavassdraget

700 200,-

0,-

Lakseførende strekn i Karasjok
kommune

450 100,-

0,-

Lakseførende strekn i Tana kommune

450 100,-

0,-

Etter oppstilling av døgnkortprisene, er det stor forskjell på døgnkortpris i nedre norsk del,
ift. døgnkortprisen for fiske fra strand i grenseelvstrekningen.
Døgnkort pris for fiske fra strand i nedre norsk del er kr. 500,-, mens det etter justeringen i
grenseelvstrekningen er kr. 350 pr. døgn.
I sideelvene Anárjohka øvre norsk del, Geaimmejohka, Lákšjohka er prisen kr. 350,- pr. døgn,
i Váljohka og i Buolbmátjohka kr. 200,- pr. døgn, mens det for Goššjohka ble prisen økt til kr.
500,- pr. døgn. I 2019 solgte vi 8 døgnkort i Goššjohka.
Direktørens innstilling:
Døgnkortprisen for fiske fra strand i nedre norsk del til riksgrensen justeres til kr. 350 pr.
døgn, slik at døgnkortprisen her harmonerer bedre med døgnkortprisen for fiske fra strand i
grenseelvstrekningen.
TF vurderer døgnkortprisen i Goššjohka, slik at det harmonerer bedre med kortprisene i
andre tilsvarende sideelver. I tillegg kan TF vurdere om man vil åpne for fiske med sluk,
spinner og wobbler i de sideelver hvor det forventes at det er betydelig innslag av gjedde,
ørret, harr m.fl..
Vedtak:
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Sak 10/2020: Foreløpig regnskap 2019, status
Saksfremstilling:
Foreløpig regnskap er pr. 31. desember, og består av resultatregnskap og balanse.
Foreløpige inntekter av salg, salg av tjenester og prosjektinntekter beløper seg til
kr. 8 219 517,Foreløpige lønnsutgifter, avskrivninger og andre driftskostnader utgjør kr. 7 935 128,I tillegg vil det påføres lønns- og prosjektutgifter som ikke er bokført. Pr. tiden er ikke
posteringene med hovedboka gjennomgått.
Det vil bli positivt driftsresultat i 2019.
Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning tar foreløpig regnskap pr. 31. desember til etterretning.
Vedtak:

Side 26 av 30

Sak 11/2020: Forslag til budsjettramme 2020
Årsbudsjett

2020

Salg av fiskekort
Tilskudd 2017
Refusjon av prosjektutgifter
Annen driftsrelatert inntekt
Driftsinntekter

5 600 000
530 000
1 090 000
495 000
7 715 000

2 698 817
480 000
8 259 517

5 652 000
700 000
740 000
450 000
7 542 000

3 850 000

4 647 083

3 706 000

2 585 983
1 275 622

1 845 194
1 442 851

2 795 672
1 267 817

7 711 605
3 395

7 935 128

7 769 489
-227 489

Driftskostnader:
Lønnskostnader
Driftskostander med
avskrivninger
Sum andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Budsjettert driftsresultat

F.regn. 2019 Bud. 2019
5 080 700

Netto finansposter
Forutsetninger:
1) Det er beregnet 9,2 % volumøkning av fiskekortsalget i grenseelvstrekningen, til 59,3 %
salg av kortkvoten
2) Det er beregnet 10 % økning av kortsalget i norske deler ift. 2019, til 50,8 % salg av
kortkvoten
3) Salgsvolumet for sesongkort er beregnet til samme nivå som i 2019
4) For å oppnå volumøkningen i døgnkortsalget, er det forutsatt at prisene på stranddøgnkort settes ned i hovedelva, jf. forslag. Det er foreslått prisøkning på sesongkort.
5) Salg av tjenester i fiskeoppsynet videreføres.
6) Feltprosjekter inkluderer tilskudd til drift av oppgangstellere, skjellprøveprosjekt, predator
prosjekt, innsamling av genetikk, overvåkingsprosjekt, ferdigstilling av sjøørretrapport og
turistrapport.
7) Prosjektmedarbeider engasjeres og finansieres av prosjektmidler
8) Samlete lønnskostnader foreslås økt med 3 %
9) TF medlemmenes honorarer og godtgjørelser videreføres. Det er planlagt 6 TF
møter i året. Deltagelse i eksterne arbeidsgrupper godtgjøres
eksternt av departement/direktorat.
10) Avskrivninger er beregnet på 2019 nivå
11) Leie datasalgsprogram etter avtale
12) Avtaler med utsalgssteder om ustedelser av fiskekort videreføres
13) Kjøp av inventar og driftsmateriale er foreslått redusert
14) Kjøp av andre tjenester er foreslått økt
15) Møte- og reiseutgifer er foreslått redusert
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16) Til markedsføring settes det av kr. 50 000,- for å promotere laksefisket i Tana.

Vedtak:
Sak 12/2020: Søknad om laksebrev, Johan Ánde Máhtte Sandvik - Karasjok
Saksfremstilling:
Johan Ánde Máhtte Sandvik søker om fiskerett til Karasjok fiskesone, med grunnlag av Gnr
18 Bnr 68 i Karasjok kommune. Det er oppgitt 23 daa fulldyrket areal på eiendommen.
Sandvik høster selv.
Søknaden kan regnes som overdragelse av laksebrev, da det til eiendommen var registrert
laksebrev til i fjor.
Søker oppfyller vilkårene for å ha fiskerett i Tanavassdraget, jr. forskrift om lokal forvaltning
av fisk og fisket i Tanavassdraget § 3.
Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Johan Ánde Máhtte Sandvik laksebrev i Karasjok
fiskesone på grunnlag av Gnr. 18 Bnr 68 i Karasjok kommune. Fiskeretten gjelder etter de
enhver tid gjeldende bestemmelser.
Vedtak:

Sak 13/2020: Søknad om laksebrev, Geir Atle Fagerness – Karasjok
Saksfremstilling:
Geir Atle Fagerness søker om fiskerett til Karasjok fiskesone, med grunnlag av Gnr 10 Bnr 19
i Karasjok kommune. Det er oppgitt 46 daa fulldyrket areal på eiendommen. Fagerness leier
ut høstingen.
Det har tidligere vært registrert laksebrev til tidligere eier av eiendommen.
Søker oppfyller vilkårene for å ha fiskerett i Tanavassdraget, jr. forskrift om lokal forvaltning
av fisk og fisket i Tanavassdraget § 3.
Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Geir Atle Fagerness laksebrev i Karasjok fiskesone
på grunnlag av Gnr. 11 Bnr 19 i Karasjok kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid
gjeldende bestemmelser.
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Vedtak:

Sak 14/2020: Søknad om laksebrev, Torgeir og Trude Mathisen Jonas, sone 6
Saksfremstilling:
Torgeir og Trude Mathisen Jonas søker om fiskerett til sone 6, med grunnlag av Gnr 18 Bnr
29, 150 og 195 i Tana kommune. Det er registrert 26,3 daa fulldyrket areal på eiendommen.
Jorda blir høstet av Bård Mathisen.
Søker oppfyller vilkårene for å ha fiskerett i Tanavassdraget, jr. forskrift om lokal forvaltning
av fisk og fisket i Tanavassdraget § 3.
Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Trude Mathisen Jonas laksebrev i sone 6 på
grunnlag av Gnr. 18 Bnr. 29, 150 og 195 i Tana kommune. Fiskeretten gjelder etter de
enhver tid gjeldende bestemmelser.
Vedtak:

Sak 15/2020: Søknad om utleie av lakserett
Saksfremstilling:
Ragnhild Ravna søker om å leie ut sin lakserett i sone 5 til sin sønn Per Torleif Ravna i
drivgarnstida. TF kan når særlige grunner foreligger samtykke i at retten for en begrenset tid
utøves av en annen enn et husstandsmedlem jf. Tanaforskriftens § 6, 3. ledd.
Direktørens innstilling:
Søknaden om kortidsutleie av fiskerett i perioden 1.-15.06.2020 innvilges.
Vedtak:
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Sak 16/2020 SALCUL – En bredere kunnskapsbase for forvaltning av laks
Saksfremstilling:
TF er en lokal samarbeidspartner i SALCUL-prosjektet, og inneværende semester skal det
foregå en del aktiviteter som TF skal delta i.
Kort om prosjektet: Dette er et treårig forskningsprosjekt (2019-2021) som tar utgangspunkt
i laksens kulturmiljø i Namsen/Namsenfjorden og Deatnu-Tana/Deanuvuotna-Tanafjorden for
å løfte fram mangfoldet i praksiser, kunnskap og betydninger som knytter seg til laks som
både biologisk og kulturelt fenomen. Prosjektet legger vekt på å utarbeide gode prosesser for
kunnskapsdeling og samproduksjon av lokal og tradisjonell kunnskap, samfunnsvitenskapelig
kunnskap og naturvitenskapelig kunnskap. Målet med prosjektet er å etablere en bredere
kunnskapsbase for forvaltning av atlantisk laks. Med det håper vi å kunne bidra til en
lakseforvaltning det er større enighet om.
Les om prosjektet her: https//www.nina.no/Våre-fagområder/Prosjekter/SALCUL
TF er bedt om å bidra med en representant i en arbeidsgruppe for samarbeid og
samproduksjon av kunnskap, og gruppa skal ha første møte 10. og 11. mars i Trondheim. Benn
har signalisert at han ønsker å delta (vedlagt er info om arbeidsgruppa og program for møte).
I løpet av våren (etter påske) er det planlagt å arrangere en work-shop i Tana. TF er forespurt
om å komme med forslag til dato, samt om å være med på å utarbeide programmet.
Vedtak:

Sak 17/2020 Orientering
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