Protokoll fra TF møte 25. Februar 2020 på Tana Hotel
Møtetid 10.00 – 19.00
Møteleder: John Nystad
Møtende TF medlemmer:
Rune Aslaksen, Asbjørn Guttorm, Benn Larsen, Dan Vidar Rasmus, Máret Guhttor, Steinar
Pedersen, Jan Idar Somby og Reidar Varsi
Dan Vidar Rasmus fratrer møte kl. 16.42
Forfall fra Solveig Boine Nikkinen
Tolk: Nancy Porsanger Anti
Fra administrasjonen:
Hans-Erik Varsi og Narve S. Johansen

Saksliste:
Sak 01/2020: Leders halvtime og Postliste
Sak 02/2020: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 03/2020: Godkjenning av protokoll fra TF møte 13.-14.12.2019
Sak 04/2020: Valg av 2 protokoll underskrivere
Sak 05/2020: Høring endring i forskrifter om fisket i Tanavassdragets
Sak 06/2020: Forslag til norsk delegasjonsleder
Sak 07/2020: Egne endringer av fiskeregler i de norske sidevassdragene til Tanaelva
Sak 08/2020: Forvaltningsgrenser i Tanavassdraget
Sak 09/2020: Fiskekortpriser 2020
Sak 10/2020: Foreløpig regnskap 2019, status
Sak 11/2020: Forslag til budsjettramme 2020
Sak 12/2020: Søknad om laksebrev, Johan Ánde Máhtte Sandvik - Karasjok
Sak 13/2020: Søknad om laksebrev, Geir Atle Fagerness – Karasjok
Sak 14/2020: Søknad om laksebrev, Trude Mathisen Jonas, Tana
Sak 15/2020: Søknad om korttidsleie, Ragnhild Ravna, Tana
Sak 16/2020: SALCUL-prosjektet
Sak 17/2020: Orientering
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Behandling:
Sak 01/2020: Leders halvtime og Postliste
John Nystad åpnet møtet, og ønsket alle velkommen til det første møtet i år. Videre ble det
orientert om møter i Inari og Oslo i arbeidsgruppa for forvaltning, om endringer av
fiskeforskrifter for 2020. Videre er det avholdt 3-4 tlf. og skype-møter om samme tema. Vider
har TF deltatt på stor sjøørretkonferanse i Trondheim i januar mnd. Vi ser videre at
feltprosjekter har vært med å bidra mye til driftsinntektene for TF i fjor.
Sak 02/2020: Godkjenning av innkalling og saksliste
Máret Guhttors forslag om utarbeidelse av etiske retningslinjer for fiskeoppsynet tas opp som
siste sak i dag, ellers ble innkallingen med saksliste godkjent.

Sak 03/2020: Godkjenning av protokoll fra TF møte 13.-14.12.2019
Protokoll fra TF møte 13.-14. desember 2019 enstemmig godkjent.
Sak 04/2020: Valg av 2 protokoll underskrivere
Benn Larsen og Steinar Pedersen valgt til å underskrive protokollen
Sak 05/2020: Høring endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget
Direktørens innstiling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) støtter de foreslåtte endringene i fiskeforskriftene for
Tanavassdraget som Klima- og Miljødepartementet har sendt ut på høring.
Drøftinger:
Møtet legger TFs høringsnotat til grunn. Videre påpeker møtet om uklarheter om munningen
i Anarjohka, og etterlyser en klarere definering av elvemunningen til Goššjohka. Garndybde
for fiske med småmaskede garn i nedre norsk del og i norske sideelvene, bør være høyere enn
dybden i grenseelvdelen, opptil 4 m dybde.
Vedtak:
Direktørens innstilling med suppleringer ved møtet enstemmig vedtatt.

Side 2 av 9

Sak 06/2020: Forslag til forhandlingsledelse og forhandlingsprosess
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 som sekretær.
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 tilstrekkelig antall 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. I tillegg ble de lokale
representantene utelukket fra planmøtene om forhandlingene mellom norsk/finsk
delegasjonsledelse. Det var ved møter utenfor delegasjonen at nåværende avtale
med fiskeforskriftene ble avtalt mellom Norge og Finland. 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.
Drøftinger: Steinar Pedersen foreslår å ta inn sammenfatning av Stortingets behandling fra
mars 2017 om avtale mellom Norge og Finland om fiskeforskrifter i Tanavassdraget.
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Vedtak:
Direktørens innstilling med forslag fremsatt på møtet enstemmig vedtatt.

Sak 07/2020: Egne endringer av fiskeregler i de norske sidevassdragene til Tanaelva
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.
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•
•
•

Følgende innsjøer i sideelva Bavvtajohka; Bajit og vuolit Áhkašjávri, og Gastejávre
og Bajit Gastejávre.
Goššjohka.
Øvre norske del av Anárjohka.

Forslaget sendes ut på høring med en måneds høring med frist 1. april.
Dan Vidar Rasmus foreslår:
TF åpner for slukfiske for tilreisende fiskere på lakseførende strekning av Váljohka, utenom
sideelva Ástejohka.
Asbjørn Guttorm foreslår:
Forslag til sluksone i Kárášjohka nedenfor Skáidegeahči innenfor kortkvoten. Raidenjarg –
samløpet Iešjohka/Kárášjohka.
Kárášjohka ovenfor Skáidegeahči samløpet Iešjohka/Kárášjohka til Fastimohkki nedenfor
Ráiti innenfor kortkvoten.
Direktørens innstilling voteres punktvis. til Votering:
Punkt 1) Enstemmig vedtatt.
Punkt 2) Enstemmig vedtatt.
Punkt 3) 7stemte for, med 2 stemmer imot. Reidar Varsi og Máret Guhttor stemte imot.
Vedtak:
Direktørens innstilling punktene 1 og 2 enstemmig vedtatt.
Direktørens innstilling pkt. 3 og forslag fra Dan Vidar Rasmus om alternativ for Váljohka, og
Asbjørn Guttorms forslag for Kárášjohka vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

Sak 08/2020: Forvaltningsgrenser i Tanavassdraget
Máret Guhttor erklærer seg inhabil til saken grunnet hennes styrelederverv i FeFo. Guhttor
fratrer møtet mens saken behandles.
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).
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•
•
•
•
•
•

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:
Direktørens innstilling med forslag fremsatt på møtet enstemmig vedtatt.
Sak 09/2020: Fiskekortpriser 2020
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:
Pris for fiske fra strand i nedre norsk del og i Goššjohka settes til kr. 350,- pr. døgn. Direktørens
innstilling enstemmig vedtatt.
Sak 10/2020: Foreløpig regnskap 2019, status
Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning tar foreløpig regnskap pr. 31. desember til etterretning.
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Vedtak:
Direktørens innstilling enstemmig vedtatt:
Sak 11/2020: Forslag til budsjettramme 2020
Direktørens innstilling:
Årsbudsjett 2020 er beregnet til kr. 7 711 600,Rune Aslaksen foreslår å øke markedsføringsbudsjettet mer kr. 50 000,- Salgsbudsjettet
foreslås økt med tilsvarende.
Etter dette blir årsbudsjett 2020 på. kr. 7 761 600,Vedtak:
Direktørens innstilling med Rune Aslaksens forslag enstemmig vedtatt.
Sak 12/2020: Søknad om laksebrev, Johan Ánde Máhtte Sandvik - Karasjok
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:
Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 13/2020: Søknad om laksebrev, Geir Atle Fagerness – Karasjok
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.
Vedtak:
Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 14/2020: Søknad om laksebrev, Torgeir og Trude Mathisen Jonas, sone 6
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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:
Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 15/2020: Søknad om utleie av lakserett
Máret Guhttor erklærer seg inhabil til saken grunnet nære familiebånd til sakens part.
Guhttor fratrer møtet mens saken behandles.
Direktørens innstilling:
Iht. til regler om laksebrev § 13, innvilges søknaden om kortidsutleie av fiskerett fra Ragnhild
Ravna i sone 5 til Per Torleiv Ravna i perioden 1.-15.06.2020
Vedtak:
Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.
Sak 16/2020 SALCUL – En bredere kunnskapsbase for forvaltning av laks
Orientering om prosjektet, og innspill til gjennomføringen av en work – shop om lokal
kunnskap som en del av kunnskapsgrunnlaget og forvaltningen av laks.
Vedtak:
Tanavassdragets fiskeforvaltning tar saken til etterretning.
Sak 17/2020 Orientering
Neste møtet flyttes til 26. mars 2020.

Sak 18/2020: Utarbeide etiske retningslinjer for fiskeoppsynet
Forslag fra Máret Guhttor:
Direktøren får i oppdrag å utarbeide forslag til etiske retningslinjer for TFs oppsynstjeneste.
Første utkast sendes TF medlemmer innen 27. april med frist for merknader og kommentarer
innen 8. mai. TF behandler og fastsetter retningslinjene i mai-møtet.
Vedtak:
Máret Guhttors forslag enstemmig vedtatt.
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Møtet hevet kl. 19.00

___________________________
Benn Larsen/s.

__________________________
Steinar Pedersen/s.

Referent: Hans-Erik Varsi
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