Saksmappe TF møte 29. mars 2022
Møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 29. mars 2022 på Levajok fjellstue
Møtestart kl. 09.30

Saksliste:
Sak 09/2022: Leders orientering og postlister
Sak 10/2022: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 11/2022: Godkjenning av protokoll fra TF møte 28.01.2022
Sak 12/2022: Valg av 2 protokoll underskrivere
Sak 13/2012: Administrative saker
Sak 14/2022: TF forslag til endringer i tre forskrifter om fisket i Tanavassdraget 2022
Sak 15/2022: Status for laksebestandene i Tanavassdraget
Sak 16/2022: Kvoter i laksefisket, 1. behandling
Sak 17/2022: Rettsvern for fiskeretten
Sak 18/2022: ČálliidLágádus Kárášjohka – Søknad om tilskudd
Sak 19/2022: TF budsjett 2022
Sak 20/2022: Forslag til ending av forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning
Sak 21/2022: Laksebrev saker
Sak 22/2022: Orienteringssaker

Behandling:
Sak 09/2022: Leders orientering og postlister

Sak 10/2022: Godkjenning av innkalling og saksliste
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Sak 11/2022: Godkjenning av protokoll fra TF møte 28.01.2022

Sak 12/2022: Valg av 2 protokoll underskrivere

Sak 13/2012: Administrative saker
1) Tradisjonell kunnskap og unntak fra fiskeregler etter artikkel 6 i Tanaavtalen
2) Forslag til endring av forhandlingsopplegg for endringer av fiskereglene i
Tanavassdraget
3) Brev til Fremskrittspartiet i kontrollkomiteen i Stortinget, vedr. KLDs tilsvar ved Espen
Barth Eide til saks henvendelse fra Tanavassdragets fiskeforvaltning

Sak 14/2022: TF forslag til endringer i tre forskrifter om fisket i Tanavassdraget 2022
TFs uttalelse er sendt 22. mars.

Sak 15/2022: Status for laksebestandene i Tanavassdraget
Legges frem ved møtet.
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Sak 16/2022: Kvoter i Tanavassdraget, første behandling
Saksfremstilling:
Etter Tanaavtalen1 Bestemmelser om å fravike fiskereglene, fjerde ledd kan det avtales
kvoter for laksefisket i Tanavassdraget. Imidlertid har Finland i 2020 argumentert med at de
ikke har lovhjemmel til å innføre kvoter i laksefisket i grenseelvstrekningen. Etter TFs
forståelse av rangeringen, så overstyrer en bilateral avtale mellom to land, interne lover. Dvs.
at partene må tilpasse internt grunnlag til fellesforvaltningen av Tanavassdraget, til
Tanaavtalens ordlyd på området.
Muligheten for en mer kvotebasert forvaltning av fisket i Tanavassdraget ble diskutert i møte
mellom KLD, TF og Miljødirektoratet 6. januar. Dette er foreløpig kun en ide. Teksten under
skisserer begrunnelsen og hovedtrekkene i en slik løsning, og kan danne grunnlag for
diskusjonen videre i TF.
Utgangspunktet for Tanaavtalen og fiskereglene for Tanavassdraget er like regler og lik
fordeling av fisket til begge sider. Dette innebærer felles regler om fisketider, fiskekort og
utstyrskrav, fangstoppgave og en rekke andre generelle og mer spesifikke regler.
Imidlertid er den rettslige og faktiske situasjonen på hver side av Tanavassdraget ulik. For
det første er retten til fiske ulikt forankret. I Norge følger lokalbefolkningens fiskerett av
Tanaloven og er knyttet til bosted og gårdsdrift. På finsk side følger fiskeretten i
utgangspunktet eiendomsretten. Det vil si at de som eier fast eiendom i et av områdene
langs Tanavassdraget har fiskerett i vassdraget, uavhengig av om de bor fast på
eiendommen eller ikke. I Finland er det en relativt kompleks modell som beregner hvor stor
fiskerett som ligger til hver eiendom. Videre er ikke fiskeretten uløselig knyttet til en eiendom.
Den kan både leies ut og selges separat. Dette medfører at rettighetshavere på finsk side er
en mer sammensatt gruppe enn på norsk side, og inkluderer personer som ikke har noen
tilknytning til området ut over å eie fast eiendom der.
For det andre blir hensynet til samiske rettigheter ulikt praktisert på hver side av vassdraget. I
Norge forvaltes samiske rettigheter på et kollektivt nivå, altså som rettigheter som tilfaller alle
som bor i et samisk område. Derfor har lokalbefolkningen på norsk side av Tana fiskerett
uavhengig av etnisitet, såfremt de oppfyller vilkårene i Tanaloven. På finsk side er det mer
uklart hvordan dette praktiseres.
Den praktiske forvaltningen av vassdraget ulikt organisert på hver side. På norsk side er
ansvaret delt mellom Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), Miljødirektoratet og Klima- og
miljødepartementet. TF ønsker større beslutningsmyndighet hva gjelder omfang og
gjennomføring av fisket og også generelt et større ansvar for ressursforvaltningen. På finsk
side finnes det fortsatt ikke noe fungerende lokalt forvaltningsorgan for hele vassdraget, og
forvaltningen utføres av myndigheter på regionalt og nasjonalt nivå. Finland har informert om
at lokalt forvaltningsorgan er under opprettelse, men det er uklart hvilke oppgaver de vil få.
Dette skaper et misforhold i den praktiske forvaltningen, ettersom de oppgaver som utføres
lokalt på norsk side utføres av regionale og nasjonale myndigheter på finsk side.

1

1

Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget 30.09.2016 art. 6 2)
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Etter vurdering er mulig kvoteregulert fiske en vesentlig faktor for å kunne foreslå et
begrenset fiske i Tanavassdraget, når bestandene har et lite høstbart overskudd. En
laksegenerasjon i Tanavassdraget er åtte år (da er Tanalaksene mellom 7 – 10 kg). Etter at
ny Tanaavtale trådte i kraft til 2017 sesongen, har bestandsutviklingen i Tanavassdraget
fortsatt å gå nedover. Det kan fortsatt gå 2 – 4 år før utviklingen snur, og Tanabestandene
begynner å øke.
Hvis det går som foreslått, så åpnes det for et begrenset laksefiske for fiskerettshaverne etter
Tanalovens § 4, i første halvdel av juli måned i år.
For å få gjennomslag for ei måneds fisketid for fiskerettshaverne med stengsel og settegarn,
så er regulering av uttaket ved kvoter et forvaltningsverktøy som sikrer at det ikke tas ut for
mye produksjonslaks.

Figur 1: Redskapsfordeling fangst 2020

Figur 2; Redskapsfordeling 2004 – 2020 Bar
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Tabell 1: Norsk fangst pr. redskap 2017 - 2020
Redskap

Juli/ År

Fiskere Gj.snitt (kg)

Stengsel

2017 - 20

41

95

Settegarn

2017 - 20

42

38

Fangstutviklingen pr. redskap for perioden 2017 – 2020 gir grunnlag for første innstilling til
kvote regulering.
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I grove trekk vil en slik tilnærming innebære at man før hver fiskesesong vurderer hvor stort
det høstbare overskuddet antas å være, og setter en totalkvote for fiskedødelighet. Dette gir
kontroll på hvor mye det maksimalt vil bli fisket i løpet av sesongen. Kvoten kan deretter
fordeles til norsk og finsk side etter den fordelingsnøkkel som ligger til grunn for Tanaavtalen
og som reflekterer hvert lands andel av de lakseførende strekningene. Som fremhevet i
Prop. 54 S (2016-2017) s. 6, skal ca. 2/3 av lakseressursen tilfalle Norge og ca. 1/3 tilfalle
Finland. Dette vil gi 2/3 av kvoten til Norge, og 1/3 til Finland.
Samlet kan fangstoppstillingen for stengsel og settegarn for juli måned gi en kvote på 5 400
kg på norsk side. For finsk side vil det gi en kvote på 2 700 kg for juli måned.
Det kan gå mellom 8 – 10 år, før det kan åpnes et laksefiske for alle grupper, dvs. for
fiskerettshavere, jf. Tanalovens § 4, lokale stangfiskere jf. § 5 og adgang til fiske, jf. § 6.

Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning viderefører drøfting av kvoter for laksefisket i
Tanavassdraget ved TF møtet i oktober i år.

Drøfting:

Vedtak:

Sak 17/2022: Rettsvern for fiskeretten
Juridisk notat om rettsvern for fiskeretten ettersendes.
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Sak 18/2022: ČálliidLágádus Kárášjohka – Søknad om tilskudd
Saksfremstilling;
ČálliidLágádus Kárášjohka søker om kr. 35 000,- i tilskudd til trykking av Steinar Pedersens
rapport;
«Tradisjonell kunnskap i laksefisket – et viktig – men til nå et mindre vektlagt grunnlag
for forvaltning av Deatnu/Tanavassdraget»
Kostnadsanslaget er ca. kr. 75.000
Med finansieringsplan:
Forlaget
40.000
TF
35.000
ČálliidLágádus tilbyr å sette inn
- 40 foto i tillegg til det som er i dokumentet nå
- lager design til bok
- trykker et opplag på 500
Distribuerer og selger boka.
Hvis TF gir tilskudd slik at rapporten trykkes, tilbyr ČálliidLágádus at TF får 30 eks. av
rapporten. Forfatteren mottar 25 eks..
TF har trykket 200 eks. av rapporten ved Trykkeriservice Lakselv.
Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning avslår ČálliidLágádus søknad om tilskudd kr. 35 000,- til
trykking av rapport. TF har ikke budsjettmessig dekning til tilskudd som søkt, i 2022.
Vedtak:

Sak 19/2022: TF budsjett 2022
Saksfremstilling:
Årets budsjettramme er betydelig mindre enn de to foregående årene. 2022 budsjettramme
på 4,8 mill. kr. er 28 % mindre enn i 2020, og 21 % mindre enn i 2021. For å komme i
balanse, betyr det at både lønns- og driftsbudsjettrammen i 2022 vil måtte reduseres med
1/5-del. Leie av lokaler med strøm, kan likevel bli høyere enn i år.
4,8 mill. kr. er i inntektssida neste år. Såfremt Statens naturoppsyn (SNO) velger å kjøpe
oppsynstjenester i år, kan rammen økes. I fjor reduserte SNO tjenestekjøpet fra TF med kr.
180 000,- (37,5 %).
Etter forslag fra Rune Aslaksen ved TF møte 4. desember 2021 ved sak 2021/82, om at det
bevilges kr. 100 000,- til post tilskudd fiskeforeninger, vedtok TF møtet tilskuddsrammen som
foreslått. Når TF må redusere driftsrammen for 2022 med 21 %, eller med hver femte krone,
så finnes det ikke dekning for tilskudds avsetningen, som ble vedtatt ved TF møtet i
desember.
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TF Årsbudsjett 2022
Årsbudsjett
Salg av fiskekort
Salg oppsyns tjenester
Periodisert inntekt
Tilskudd
Salg av andre tjenester
Annen driftsrelatert inntekt
Gevinst avgang
anleggsmidler
Driftsinntekter

BUD 2022
315 000

BUD 2021

Regn 31.12.21

4 000 000

210 100
512 523
5 459 044

551 500

-

212 500
300 000
4 000 000
100 000
1 287 500

5 900 000

4 866 500

10 000
6 191 667

Driftskostnader:
Lønnskostnader
Driftskostander med avskrivn.
Sum andre driftskostnader

2 897 500
1 626 211
345 789

3 733 346
1 957 467
467 056

3 270 500
2 356 073
402 434

Sum driftskostnader
Budsjettert driftsresultat

4 869 500
-3 000

6 157 869
33 798

6 029 007
-129 007

14 500

3 745

Netto finansposter

Forutsetninger:
1) Begrenset salg av fiskekort etter sjøørret og andre arter og sesongkort
2)
3) Andre tilskudd, dekning av tapt fiskekortsalg
4) Administrasjon og Feltprosjekter inkluderer tilskudd til drift av oppgangstellere, predator
prosjekt, innsamling av genetikk og overvåkingsprosjekt
5) Prosjektmedarbeider engasjeres og finansieres av prosjektmidler
6) Fiskeoppsynet reduseres med en sesongarbeider ift. fjorårets drift
øvrige lønnskostnader budsjetteres med økning på 3,7 %.
7) TF medlemmenes honorarer og godtgjørelser videreføres. Det er planlagt 5 TF
møter i året. Deltagelse i eksterne arbeidsgrupper godtgjøres eksternt.
8) Avskrivninger er beregnet på 2021 nivå
9) Sum kostnader lokaler og vedlikehold utstyr på 2021 nivå
10) Honorar til juridisk bistand reduseres
11) Kjøp andre tjenester, tolketjenester mm. reduseres
12) Møte- og reiseutgifer reduseres
13) Sum godgjørelser km- og diett reduseres
14) Provisjonskostander vedr. fiskekortsalg beregnet økning etter budsjeyttyert salg
15) Det er ikke budsjettert med tilsludd til lag og foreninger.

Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning vedtar en foreløpig budsjettramme på kr. 4 869 500,Budsjettramme 2022 vil økes hvis salg/kjøp av tjenester videreføres, og særsøknad til
utvikling av tverrstengsel for Tanaelva godkjennes.
Vedtak:
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Sak 20/2022: Forslag til ending av forskrift om fiske på Tanavassdragets
grenseelvstrekning og endring av Avtalen om fisket i Tanavassdraget
Saksfremstilling;
Gjeldende fiskeregler trådte i kraft til 2017 sesongen.
Allerede før 2017 fiskesesongen ble åpnet, måtte avtalepartene vedta en endringsforskrift,
pga. en bestemmelse som var avtalt utenfor forhandlingsdelegasjonen, viste seg å ikke være
gjennomførbar. På norsk side ble endringene fastsatt av Klima- og miljødepartementet 31.
mai 2017 med hjemmel i forskrift 11. mai 2017 nr. 557 om fiske på Tanavassdragets
grenseelvstrekning §§ 21 annet ledd og 29 fjerde ledd.
Forskrift om overgangsordninger for maskevidde for garn i ledeanordning og fangstoppgave
for fiskesesongen 2017 på Tanavassdragets grenseelvstrekning. Maskeviddebestemmelsen
som ble vedtatt 11. mai 2017, vart ikke realistiske.
Etter dette har det vært behov for å avtale årlige fravik/endringer av fiskereglene som ble
vedtatt til 2017 sesongen. De årlige endringer av gjeldende fiskeregler, har vist seg å være
omstendelige og ressurskrevende. Etter gjennomgangen av fiskereglene med mulige
endringer, er det etter en samlet vurdering behov for å forenkle, klargjøre både kapittel - og
bestemmelsene i alle tre forskriftene, slik at fiskereglene blir mer operative og håndterlige for
forvaltningen og brukerne.
Forslag til endring;
Det foreslås at antall kapitler reduseres fra ni til seks kapitler. Det foreslås at nåværende kap.
6. Forhånds avtalte tiltak tas ut av fiskereglene. Forhånds avtalte tiltak slik de er bygget opp,
hører ikke til i fiskeregler.
Det foreslås at antall bestemmelser reduseres fra 39 - til 28 bestemmelser.
Kapittel 1. Virkeområde
§ 1.Virkeområde

Kapittel 2. Fiskesesong og fiskeredskaper
[nåværende kap. 2-3 slås sammen] (§§ 2 – 10)
§ 2. Fiskekort [§§ 2-3 slås sammen]
Ny 5) Fisker avgift
§ 3. Antall og fordeling av fiskekort for tilreisende fiskere [tidl. § 4]
§ 4. Tillatte fiskeredskaper [tidl. § 5]
Tillatte redskap for fiske av laks, sjøørret og sjørøye er:
Ny 4) Generelle regler om agn og redskap ved stangfiske [tidl. § 9]
§ 5. Generell ukefredning [tidl. § 6]
§ 6. Fiskesesong for stang og håndsnøre [tidl. § 7]
§ 7. Båtfiske og strandfiske for tilreisende fiskere [tidl. § 8]
§ 8. Tillatt agn for tilreisende fiskere ved strandfiske [tidl. § 10]
Ny 3) Tillatt utstyr og agn for fiske etter andre arter
§ 9. Forbudsområder for stangfiske [tidl. § 11]
Ny 5) Fiske fra båt, forbud å sette ut redskap med motoren i gang [tidl. § 17]
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§ 10. Fisketid for fiske etter laks og sjøørret med garnredskaper, og for fiske etter andre arter
med småmaskede garn [tidl. §§ 12-16]
1) Fisketid for drivgarn
2) Fisketid for settegarn
3) Fisketid for stengsel
4) Antallsbegrensning for garnredskaper
5) Fisketid for garnfiske etter andre arter enn laks og sjørøye
Kapittel 3. Spesielle bestemmelser om utforming og bruk av fiskeredskap [tidl. Kap. 4]
(§§ 11 – 18)
§ 11. Merking av redskap [tidl. § 19]
Tredje avsnitt; Ulovlige tiltak [tidl. § 18]
Fjerde avsnitt; Forbudsområder for garnfiske [tidl. § 26]
§ 12. Maskevidde og trådtype i garnredskaper for fiske etter laks og sjøørret [tidl. § 20]
§ 13. Stengsel [tidl. § 21]
§ 14. Settegarn for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye [tidl. § 22]
§ 15. Drivgarn [tidl. § 23]
§ 16. Garnredskaper til fiske etter andre fiskearter enn laks og sjørøye [tidl. § 24]
§ 17. Djupål og avstand mellom redskap [tidl. § 25]
§ 18. Opptak av redskap [tidl. § 27]
Kapittel 4. Bestemmelser om fangst [tidl. Kap. 5] (§§ 19 – 20)
§ 19. Minstemål og gjenutsetting [tidl. § 28]
§ 20. Fangstoppgave [tidl. § 29]
Kapittel 5. Beskyttelse mot biologisk påvirkning [tidl. Kap. 6] (§§ 21 - 23)
§ 21. Fremmede fiskearter [tidl. § 30]
Ny 2) Utfiskingstiltak av pukkellaks
§ 22. Fisk som agn og rensing av fisk [tidl. § 31]
§ 23. Tørking og desinfisering av fiskeredskap og båter [tidl. § 32]
Kapittel 6. Forhåndsavtalte tiltak [Bør utgå i fiskereglene– hører til plandokument]
[§ 33. Forutsetninger for anvendelse av forhåndsavtalte tiltak og
§ 34. Forhåndsavtalte tiltak rettet mot de enkelte laksebestandene]
Ny Kapittel 6. Andre bestemmelser [tidl. Kap. 8-9] (§§ 24 – 28)
§ 24. Båtregister [tidl. § 35]
§ 25. Nærmere om fastsetting av grenser og fiskesteder [tidl. § 36]
§ 26. Dispensasjon for tiltak som har vern eller utvikling av fiskestammer [tidl. § 37]
§ 27. Straff [tidl. § 38]
§ 28. Ikrafttredelse [tidl. § 39]
Kartvedlegg 1
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Kapittel 1. Virkeområde
§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder på norsk side av riksgrensestrekningen mellom Norge og Finland i
Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka (grenseelvstrekningen). Tidligere kap. 7.
Forhånds avtalte tiltak med §§ 33-34 tas ut av fiskereglene.

Kapittel 2. Fiskesesong og fiskeredskaper [nåværende kap. 2-3 slås sammen] (§§ 2 – 10)
§ 2. Fiskekort [§§ 2-3 slås sammen]
Den som skal fiske på grenseelvstrekningen skal ha gyldig fiskekort:
1) Generelt fiskekort for lokale fiskere gir adgang til å fiske med alle tillatte redskaper i
det omfang og med de begrensninger som framgår av denne forskrift. Rett til å kjøpe
slikt fiskekort i Norge har fiskerettshavere etter § 4 i lov om fiskeretten i
Tanavassdraget 20. juni 2014 nr. 51 (Tanaloven). Generelt fiskekort for lokale fiskere
gjelder for en fiskesesong.
2) Stangfiskekort for lokale fiskere gir adgang til å fiske med stang og håndsnøre fra
strand og båt i det omfang og med de begrensninger som framgår av denne forskrift.
Rett til å kjøpe slikt fiskekort i Norge har fiskerettshavere etter § 5 i Tanaloven.
Stangfiskekort for lokale fiskere gjelder for en fiskesesong.
3) Fiskekort for fiske fra båt (båtfiskekort) gir adgang for tilreisende fiskere til å fiske med
stang og håndsnøre fra båt, i det omfang og med de begrensninger som framgår av
denne forskriften. Fiskekortet gjelder for ett fiskedøgn.
4) Fiskekort for fiske fra strand (strandfiskekort) gir adgang for tilreisende fiskere til å
fiske med stang og håndsnøre fra strand, i det omfang og med de begrensninger som
framgår av denne forskriften. Fiskekortet gjelder for ett fiskedøgn.
5) Fiskekort til barn under 16 år. Dette inkluderer bare fiske med stang og håndsnøre.
6) Norsk fiskeavgift skal være betalt før det kan kjøpes norsk fiskekort.
I tillegg gir følgende finske fiskekort adgang til fiske på norsk område med stang og
håndsnøre fra båt, i det omfang og med de begrensninger som framgår av denne forskriften:
a) Generelt fiskekort for lokale fiskere, jf. Avtale mellom Norge og Finland om fisket i
Tanavassdraget av 30. september 2016 (Tanaavtalen), vedlegg 2, § 4, punkt 1.
b) Stangfiskekort for lokale fiskere, jf. Tanaavtalen, vedlegg 2, § 4, punkt 2.
c) Båtfiskekort, jf. Tanaavtalen, vedlegg 2, § 4, punkt 3. For den del av døgnkortkvoten
som er avsatt til gruppe bosatt utenfor Tanavassdragets elvedaler, gjelder ikke
båtfiskekort for døgn på norsk side av grenselinjen
§ 3. Antall og fordeling av fiskekort for tilreisende fiskere [,tidl. § 4]
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For perioden 2024 – 2028 avsettes det ikke døgnkort til tilreisende fiskere i Tanavassdragets
grenseelvstrekning.
Det maksimale antall strandfiskekort per sesong for fiske etter andre arter, unntatt laks og
sjørøye, fastsettes i samråd med Tanavassdragets fiskeforvaltning, etter realistisk behov.
§ 4. Tillatte fiskeredskaper [tidl. § 5]
Tillatte redskap for fiske av laks, sjøørret og sjørøye er:
1)
2)
3)
4)

stengsel med krokgarn (joddu) og ruse (meardi)
settegarn
drivgarn
stang og håndsnøre.

Tillatte redskap for fiske av andre fiskearter enn nevnt i første ledd, er:
1) Settegarn
2) Stang og håndsnøre. Agn og redskap, tidl. § 9.
Det kan fiskes med inntil to stenger eller håndsnører samtidig i én båt. Hvert redskap skal ha
én sluk eller én flue, med eller uten søkke eller dupp. I tillegg kan det brukes ei lett harrstang
med begrensninger på krok str. og nylon tykkelse, for fiske etter andre arter.
Det er forbudt å bruke reker, fisk og mark som agn.
Det er forbudt å bruke krokredskaper på en slik måte og under slike forhold at fisken kan
krøkes. Det er tillatt å bruke klepp, fiske øks og håv som hjelpemiddel for å løfte en fisk som
er fast i redskap, opp i båt eller på land.
3) Teine
4) Lakekrok ved fiske på isen
Lakekrok er kun tillatt ved isfiske etter lake. Som unntak fra regelen i annet ledd, er det tillatt
å bruke død fisk fra Tanavassdraget som agn ved fiske med lakekrok.
5) Kastenot i innsjøer i Anárjohka ovenfor Matinköngäs.
Andre redskaper og fiskemetoder enn de som er nevnt foran i 1 og 2 ledd, herunder oter, er
forbudt.
De som har generelt fiskekort for lokale fiskere, jf. Tanaavtalens vedlegg 2 § 4 punkt 1, kan
bruke redskap nevnt foran i første og andre ledd. Andre fiskere kan bare bruke stang og
håndsnøre.
Ved fiske etter pukkellaks i oddetallsår, fiskes det med all tilgjengelige utstyr, med henvisning
til uttaks fiske.
§ 5. Generell ukefredning [tidl. § 6]
I fiskesesongen er alt fiske forbudt fra lørdag kl. 18 til mandag kl. 18. I fiskesesongen er
garnfisket tillat fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18, mens stangfisket er tillatt fra onsdag kl. 18
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til lørdag kl. 18. Unntatt fra dette er fiske i innsjøer etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og
sjørøye når fisket foregår mer enn 200 meter fra utløps- eller innløps os.
§ 6. Fiskesesong for stang og håndsnøre [tidl. § 7]
For lokale fiskere med generelt fiskekort eller stangfiskekort for lokale fiskere er fiske med
stang og håndsnøre (stangfiske) tillatt fra 1. juni til 10. august.

§ 7. Båtfiske og strandfiske for tilreisende fiskere [tidl. § 8]
Det åpnes ikke for fiske etter laks for tilreisende fiskere i Tanavassdraget i perioden 2024 –
2028.
For tilreisende fiskere med strandfiskekort for fiske etter andre arter enn laks og sjørøye, er
stangfiske tillatt fra 15. juni til 31. juli.
§ 8. Tillatt agn for tilreisende fiskere ved strandfiske [tidl. § 10]
Det åpnes ikke for fiske etter laks for tilreisende fiskere i Tanavassdraget i perioden 2024 –
2028.
For tilreisende fiskere med strandfiskekort for fiske etter andre arter enn laks og sjørøye, er
det fredningstid hvert døgn.
Det er ikke tillatt å fiske mellom kl. 22 og kl. 07.

§ 9. Forbudsområder for stangfiske [tidl. § 11]
Stangfiske er forbudt:
1) innenfor ledegarn i stengsel og innenfor et område nærmere enn 50 meter nedenfor
stengsel eller 10 meter til siden
2) nærmere enn 10 meter fra settegarn
3) fra bro
4) fra båt og fra strand nærmere enn 200 meter fra nærmeste elvebredd i lakseførende
sideelvs munning, unntatt ved Akujoki, Lákšjohka og Leavvajohka der grensen er 300
meter.
5) Fiske fra båt, forbud å sette ut redskap med motoren i gang [tidl. § 17]
6) Det er ikke tillatt å fiske med stang i følgende områder:
- Nedre Storfossen - Bildam på tvers av elveløpet
- Galbajohka – Veahččajohtjálbmi fra norsk strand og ut til djupålen
- Borsejohka – Leavvajohtjálbmi på tvers av elveløpet.

§ 10. Fisketid for fiske etter laks og sjøørret med garnredskaper, og for fiske etter
andre arter med småmaskede garn [tidl. §§ 12-16]
1) Fisketid for drivgarn
Det åpnes ikke for fiske med drivgarn, før det kan åpnes for fiske med stengsel og settegarn i
juni måned.
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2) Fisketid for settegarn
Fiske med settegarn er tillatt i juli måned, fra mandag kl. 18 til tirsdag kl.18, såfremt det er et
høstbart overskudd å fiske av.
3) Fisketid for stengsel
Fiske med settegarn er tillatt i juli måned, fra mandag kl. 18 til onsdag kl.18, såfremt det er et
høstbart overskudd å fiske av.
4) Antallsbegrensning for garnredskaper
Ved fiske etter laks og sjørøye med drivgarn, settegarn eller stengsel, kan den enkelte
fiskerettshaver bare bruke ett redskap om gangen.
5) Fisketid for garnfiske etter andre arter enn laks og sjørøye
Garnfiske etter andre arter enn laks og sjørøye er tillatt fra og med isgangen til og med 15.
juni. I Anarjohka og Skiehččanjohka er fisket tillatt fra isgangen til 20. august. Fra
Leavvajohka til Ráidenjarga er fisket tillatt fra 1. august til 20. august.
Kapittel 3. Spesielle bestemmelser om utforming og bruk av fiskeredskap [tidl. Kap. 4]
(§§ 11 – 18)
§ 11. Merking av redskap [tidl. § 19]
Settegarn og stengsler som er satt ut i elva, skal merkes slik at andre som ferdes i
vassdraget, lett kan få øye på dem. Fangstredskapene skal merkes med en flottør som
stikker minst 15 cm over vannoverflaten eller med et flagg festet på en stang som stikker
minst 40 cm over vannoverflaten. Kortsiden av flagget skal være minimum 15 cm lang.
Redskapet skal være merket med fiskerens navn og kontaktinformasjon, samt navnet på den
eiendommen som fiskeretten er tilknyttet. På settegarn festes merket på en godt synlig flottør
i enden av redskapet. På stengsel settes merket på et skilt eller en flottør festet på den
ytterste stolpen eller bukken i tverrstengselet (doaris).
2) Ulovlige tiltak [tidl. § 18]
Tiltak som ikke har annen hensikt enn å skremme fisken eller hindre fiskens frie gang er
forbudt.
3) Forbudsområder for garnfiske [tidl. § 26]
Ved sideelv hvor laks går opp, må det i hovedelv på sideelvas side av djupålen ikke brukes
settegarn, drivgarn eller stengsel nedstrøms fra sideelva nærmere enn 200 meter fra
samløpet av sideelv og hovedelv.
§ 12. Maskevidde og trådtype i garnredskaper for fiske etter laks og sjøørret [tidl. § 20]
Ved fiske på laks, sjøørret eller sjørøye er minste tillatte maskevidde i settegarn, drivgarn og
krokgarn i stengsel 58 mm, målt fra knutes midtpunkt til knutes midtpunkt når redskapet er
vått.
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I garn nevnt i første ledd er det bare tillatt å bruke tråd av hamp, bomull, nylonbindetråd eller
spunnet nylon (nylon, perlon, terylene). Det er ikke tillatt å bruke gjennomsiktig materiale,
som monofilament nylon.
Det er forbudt å bruke metalltråd, wire eller tilsvarende materiale i fangstredskap.
§ 13. Stengsel [tidl. § 21]
Stengsel skal ha tverrstengsel (doaris), eventuelt ledestengsel (čuollu) og ledegarn
(vuojahat) av slik konstruksjon at disse delene av redskapet ikke fanger fisk. I tverrstengsel
og ledegarn skal det være trebukker eller stolper med avstand på 3 meter eller mindre.
I doaris, cuollu og vuojahat kan det eller brukes garn, ris eller grinder med garn eller ris.
Dersom det brukes garn i doaris, skal tråden ikke være tynnere enn norsk nr. 8 (210/24) og
maskevidden skal være minimum 58 mm.
Den fangstende delen av stengselet skal være krokgarn (joddu) eller ruse (meardi). I et og
samme stengsel kan man bruke inntil tre krokgarn og/eller ruser. Krokgarnet skal være
formet som en spiss kile som kan være inntil 25 meter langt. Lengden på krokgarnet måles
på den lengste siden.
Sammen med krokgarnet kan det stå et inntil 15 meter langt ledegarn og ett ledestengsel slik
figur 1 viser. Funksjonen til ledegarnet og ledestengselet er å lede laksen til fangstdelen.
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Joddu - krokgarn nr. 1 skal være festet i den ytterste posestolpen som vist på figur 1.
Joddu - krokgarn nr. 2 og 3 skal være festet på følgende måte:
A) i spissen av krokgarnet (se figur 2, joddu - krokgarn nr. 3)
B) i ledegarnet (se figur 2, krokgarn nr. 2)
C) i ledestengselet (se figur 1, joddu - krokgarn nr. 2), eller
D) i tverrstengselet (se figur 1, joddu - krokgarn nr. 3).
Ledestengselet skal stå nedenfor hvert krokgarn/ruse, og være festet på følgende måte:
A) i joddu - krokgarnet (se figur 1, ledestengsel nr. 2), eller
B) i ledegarnet (se figur 1, ledestengsel nr. 1)
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Dersom det er flere joddu - krokgarn ved siden av hverandre fra tverrstengselet (se figur 1,
krokgarn nr. 1 og 3), er det bare tillatt å ha ledestengsel fra det ytterste krokgarnet.
Samlet lengde av joddu - krokgarn og ledestengsel kan være inntil 80 meter, målt nedstrøms
fra ytterste posestolpe som vist på figur 2.
§ 14. Settegarn for fiske etter laks og sjørøye [tidl. § 22]
Settegarn for fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye er et enkelt, rett garn med flottør i begge
ender. Garnet skal ikke festes med stolper eller andre festeanordninger på andre steder enn
i endene. Festeanordningen skal bare bestå av et enkelt søkke eller en enkelt stokk. Det er
ikke tillatt å lage krok på settegarn.
Settegarn for fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye kan være inntil 30 meter lang. To eller
flere garn kan ikke lenkes sammen, hvis de sammen blir lengre enn 30 meter.
Ved fiske med settegarn er det forbudt å bruke kunstig strømbryter eller ledestengsel.
§ 15. Drivgarn [tidl. § 23]
Drivgarn er et enkelt, rett garn uten pose. Drivgarn kan være inntil 45 meter langt. Ved
drivgarnsfiske skal avstanden mellom to drivgarn være minst 200 meter.
Drivingen kan foregå inntil 500 meter om gangen. Under drivingen kan det bare brukes én
båt.
§ 16. Garnredskaper til fiske etter andre fiskearter enn laks og sjørøye [tidl. § 24]
Settegarn til fangst av andre fiskearter enn laks og sjørøye kan være et inntil 3 meter dypt
bunngarn som består av garn med én line, uten pose, laget av monofilamenttråd som er inntil
0,20 mm tykkelse.
Ved fiske med settegarn er det ikke lov å bruke kunstig strømbryter eller ledestengsel.
Maskevidden i settegarn og kastenot skal være minst 29 mm og høyst 45 mm, målt fra
knutes midtpunkt til knutes midtpunkt, når redskapet er vått. Det er bare tråd av hamp,
bomull, nylonbindetråd eller spunnet nylon som er lov å bruke i kastenoten.
Kastenot må ikke brukes nærmere enn 200 meter fra elvers utløpsos, innløpsos, foss eller
stryk.
§ 17. Djupål og avstand mellom redskap [tidl. § 25]
Ingen del av stengsel eller settegarn må stå over djupålen i hovedløpet eller sideløp. Den
ytterste delen av redskap skal ikke på noe punkt strekke seg nærmere enn 10 meter fra
motsatt elvebredd. Med motsatt bredd menes også øyer, holmer og klipper som har egne løp
mellom seg.
Ingen del av stengsler må være nærmere enn 120 meter fra annet stengsel.
Ingen del av settegarn og stengsel eller to settegarn må være nærmere enn 60 meter fra
hverandre.
§ 18. Opptak av redskap [tidl. § 27]
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Fangstredskap skal tas på land straks etter at fiskesesongen for redskapet er avsluttet.
Utstyr brukt til å merke og sette opp redskap skal tas på land innen to uker etter avsluttet
fiskesesong.

Kapittel 4. Bestemmelser om fangst [tidl. Kap. 5] (§§ 19 – 20)
§ 19. Minstemål og gjenutsetting [tidl. § 28]
Laks, sjøørret og sjørøye som er mindre enn 35 cm skal settes ut igjen. Lengden på fisk
måles fra snutespissen til enden av halefinnen.
Det er forbudt å fange vinterstøing.
Fisk skal alltid gjennutsettes, hvis den er fanget:
1) utenom lovlig fisketid
2) med forbudt redskap eller fiskemåte.
§ 20. Fangstoppgave [tidl. § 29]
Fisker er pliktig til å føre fangstdagbok (elektronisk eller på papir) og rapportere følgende
opplysninger om hver enkelt fanget fisk av laks, sjøørret, sjørøye og fremmede fiskearter jf. §
30 til et elektronisk fangstregister for Tanavassdraget:
1)
2)
3)
4)

område hvor fisket har foregått
dato for fisket
kjønn, lengde og vekt
antall fisk som er gjenutsatt eller avlivet
5) fiskeredskap (stang/håndsnøre, drivgarn, settegarn eller stengsel).

Ved gjenutsetting er det ikke påkrevd å opplyse om kjønn, lengde og vekt.
Den som har fisket uten å få fisk, skal gi opplysninger om punkt 1, 2 og 5.
Fangstoppgave skal leveres innen frist fastsatt av Tanavassdragets fiskeforvaltning.
Fisker skal rapportere alle sine fangster av laks, sjøørret og sjørøye før nytt fiskekort kan
kjøpes.
Fangst av andre fiskearter enn de nevnt i første ledd skal rapporteres senest en måned etter
endt fiskesesong. Rapporteringsplikten omfatter totalvekt for hver art.

Kapittel 5. Beskyttelse mot biologisk påvirkning [tidl. Kap. 6] (§§ 21 - 23)
§ 21. Fremmede fiskearter [tidl. § 30]
Pukkellaks, regnbueørret og eventuelle andre fremmede fiskearter som fanges skal ikke
gjennutsettes.
Utfiskingstiltak av pukkellaks. Til hver kjente oppgang av pukkellaks, skal det i god tid
planlegges for effektive utfiskings tiltak av pukkellaks i Tanaelvas grenseelvstrekning.
§ 22. Fisk som agn og rensing av fisk [tidl. § 31]
Det er forbudt å ta med agnfisk fra andre vassdragsområder til Tanavassdraget.
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Det er forbudt å bruke fisk som agn ved stangfiske i Tanavassdragets nedbørfelt.
Innenfor vassdragets nedbørfelt er det i umiddelbar nærhet av naturlige vann ikke tillatt å
rense fisk fra annet vassdrag.
§ 23. Tørking og desinfisering av fiskeredskap og båter [tidl. § 32]
Fiskeredskap og annet fiskeutstyr, samt båter og andre transportmidler som har vært
benyttet i annet vassdrag skal være tørt eller desinfisert før det kan benyttes i
Tanavassdragets nedbørfelt.
Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette utfyllende regler.
Kapittel 6. Forhåndsavtalte tiltak [Bør utgå i fiskereglene– hører til plandokument]
[§ 33. Forutsetninger for anvendelse av forhåndsavtalte tiltak og
§ 34. Forhåndsavtalte tiltak rettet mot de enkelte laksebestandene]
Ny Kapittel 6. Andre bestemmelser [tidl. Kap. 8-9] (§§ 24 – 28)
§ 24. Båtregister [tidl. § 35] Forskrift om registrering og merking av båter som skal benyttes
ved fiske i Tanaelvas fiskeområde fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 7. mai 1996 bør
revideres.
Fiske fra båt og ved transport er bare tillatt med båt som er merket med nasjonalitetsskilt og
nummer, og som er registrert i båtregister for Tanavassdraget.
Lokale personer med rett til å fiske med garn etter § 2, kan registrere inntil tre båter.
Lokale personer med rett til å fiske med garn etter § 2 som driver turistnæring, kan registrere
inntil 15 båter. Andre lokale fiskere, og fiskerettshavere etter § 2 andre ledd punkt 2 kan
registrere inntil én båt.
§ 25. Nærmere om fastsetting av grenser og fiskesteder [tidl. § 36]
Klima- og miljødepartementet og ansvarlig myndighet i Finland kan i fellesskap fastsette
elveløpets bredde ved middels sommervannstand i hovedløp og biløp, samt djupål i biløp.
Djupålen på grenseelvstrekningen fremgår av den til enhver tid siste grenseoppgang mellom
Norge og Finland.
Departementet kan fastsette:
1) grense mellom elv og innsjø;
2) grense mellom hovedelv og sideelv;
3) en ny plass for stengsel i tilfelle stengselsplassen blir uegnet på grunn av endringer i
annen årsak;
4) tillatte kastenotplasser for fiske etter andre fiskearter i innsjøer i Anárjohka.
§ 26. Dispensasjon for tiltak som har vern eller utvikling av fiskestammer [tidl. § 37]
Klima- og miljødepartementet kan i enkelttilfeller dispensere fra bestemmelsene i
fiskereglene når formålet er vitenskapelig undersøkelse, praktiske forsøk eller
fiskekulturtiltak. Tillatelsen skal være begrunnet med vern av fiskestammer eller fremme av
bærekraftig utnyttelse og tiltaket skal være i samsvar med Tanaavtalen artikkel 1. Før
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tillatelse gis, skal Tanavassdragets fiskeforvaltning og ansvarlig myndighet i Finland varsles.
Ansvarlig myndighet i Finland skal også varsles om gitte tillatelser.
Eventuell fisketillatelse til merking, kan ikke gå på tvers av utfiskings- og fangstplikt av
fremmede uønskete arter.
§ 27. Straff [tidl. § 38]
Overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften er straffbart jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om
laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49.
§ 28. Ikrafttredelse [tidl. § 39]
Forskriften trer i kraft straks, og gjelder i fem år fra ikrafttredelsesdato. Samtidig
oppheves forskrift 11. mai 2017 nr. 557 om fiske i Tanavassdragets grenseelvstrekning.

Kartvedlegg 1

Drøfting;

Vedtak:

2) Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av
30.09.2016
Saksfremstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning har i februar 2020 og i desember 2021 bedt om at
deler av inngåtte avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget, tas
opp til ny behandling.
TF foreslår at deler av 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 forankring i elvedalens områder på begge sider av elvedalen.
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Etter erfaringene fra 2017 tom. 2017 ser TF et klart behov for å gjennomgå kapittel 2
Reguleringer i fisket og kap. 5 Beskyttelse av fiskebestandene.
Ved pressemelding den 4. desember 2015 kunngjorde Klima- og miljødepartementet at
Norge og Finland var blitt enige om nye fiskeregler og ny Avtale om fisket i Tanavassdraget,
sitat;
«Det er svært bra at vi nå får et solid grunnlag for en moderne og fremtidsrettet forvaltning av
fiskebestandene i Tanavassdraget».
I ettertid har det vist seg at Avtalen er beheftet med store - og alvorlige svakheter. Til tross
for ny og moderne avtale fra 2016, handterte ikke myndighetene ny invasjonen av pukkellaks
fra 2017 til i fjor.
Pukkellaks har vært til stede i elver i Norge helt siden Sovjetunionen startet med utsettinger i
19562. I Finnmark har det vært årlige innslag også etter at utsettingene opphørte rundt
årtusenskiftet. Lenge var dette på et nivå hvor arten kunne regnes som et eksotisk innslag,
selv om vi har hatt bekymringer for at arten så ut til å reprodusere i stadig flere elver.
I 2017 skjedde det plutselig en stor økning, som også ga seg utslag i fangster i hele VestEuropa. I 2019 fortsatte økningen i Øst-Finnmark, mens det ikke var like mye i resten av
Norge som to år tidligere. Statsforvalteren gjennomførte yngelkartlegging våren 2018 og
2020, og slik ble det dokumentert høy overlevelse og smolt utvandring i Troms og Finnmark.
Utover vinteren 2020/2021 fikk vi stadig meldinger om fangster av pukkellaks i havet, og det
var derfor ikke overraskende at det på våren 2021 ble meldt om til dels store fangster langs
kysten av Nordland og etter hvert i fjordene i Troms.
I Tanavassdraget har ikke norske - eller finske myndigheter, lagt til rette for effektive
utfiskingstiltak av pukkellaksen hverken i 2019 eller i 2021, til tross for at det i Avtalen fra
2016, er et eget kapittel om beskyttelses tiltak, og hjemmel for tiltak i særskilte situasjoner.
Etter TFs vurdering, har myndighetenes særdeles mangelfulle - og uansvarlige
forvaltningslinje, ved å nekte å tilrettelegge for åpenbare nødvendige utfiskingstiltak av
pukkellaks bidratt til en av de aller største forvaltningsskandalene i norsk fiskeforvaltning i
moderne tid.
Tana laksebestanders generasjonstid er åtte år. For å ha en oppdatert avtale om fisket i
Tanavassdraget til enhver tid, foreslås det at avtalens gyldighet settes til maksimum 10 år.
TF finner det nødvendig å foreslå maksimum gyldighetsperiode, er etter at Overenskomst om
fisket I Tanavassdraget fra 1989 gjaldt tom. 2016 sesongen, i 27 fiskesesonger. Nåværende
Avtale fra 2016, er ikke dokumentert med protokoller, fra hvordan avtalen er blitt til.
Nåværende avtale trådte i kraft til 2017 fiskesesongen. Det er dokumentert behov til å
reforhandle deler av avtalen på nytt. Forhandlingene skal dokumenteres med ajourførte
protokoller. Ny forhandling om avtalen bør igangsettes i løpet av 2024, slik at ny ajourført
avtale trer i kraft til 2027 sesongen.
Det foreslås at kapittel 2 og 5 i avtalen reforhandles, samtidig med reforhandling av
fiskeforskriftene for Tanavassdraget.

Kapittel 2 Reguleringer i fisket
Artikkel 5 Felles fiskeregler

2

Rapport 2021 s.2, Tiltak mot pukkellaks i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
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1. Partene skal ha felles regler om fisket på grenseelvstrekningen. Fiskereglene
er vedlagt avtalen som Vedlegg 2, og er en integrert del av avtalen.
2. Fiskereglene gjelder i perioder på fem år fra avtalens ikrafttredelse.
Anmodning om endring av fiskereglene skal legges fram senest ett år før
utløpet av fiskereglenes gyldighetsperiode.
Artikkel 6 Adgang til å fravike fiskereglene
1. Dersom det er nødvendig for å sikre fiskebestandenes levedyktighet, for å
verne eller gjenoppbygge fiskebestander som er svekket eller står i fare for å
bli svekket, eller dersom fiskebestandenes tilstand tillater det, kan
regjeringene eller de av disse utpekte myndigheter, innen rammene av hver
parts nasjonale lovgivning, avtale bestemmelser som fraviker fiskereglene, for
å oppnå formålet i artikkel 1 i denne avtale.
2. Bestemmelser om å fravike fiskereglene kan gjelde:
1) forbud mot eller begrensninger i fisket med visse fangstredskaper eller
fiskemetoder;
2) forbud mot eller begrensninger i fisket på visse tidspunkter eller i visse
områder;
3) begrensninger i antall fiskeredskaper som brukes;
4) kvoter for fangst;
5) antall fiskekort, når det er grunnlag for å åpne for fiske til tilreisende fiskere
6) inndeling av grenseelvstrekningen i fiskesoner etter nasjonal forvaltning;
7) forbud mot å ta fisk av et bestemt kjønn eller i en viss størrelsesklasse;
8) fangstredskapenes utforming; eller
9) andre reguleringstiltak som er sammenlignbare med punktene 1-8 ovenfor og
knyttet til implementering av fiskereglene.
3. Bestemmelser om å fravike fiskereglene kan begrenses til å gjelde for en del
av avtaleområdet, for angitt fiskesesonger eller for den enkelte fiskemetode.
Bestemmelsene skal være tidsbegrenset og kan ikke gjelde for mer enn tre
fiskesesonger om gangen.
Artikkel 7 Evaluering av effektene av fiskereglene og prosedyrer for
bestemmelser om fravik
1. Effekten av fiskereglene og eventuelle bestemmelser om fravik skal vurderes
annet hvert år av en felles overvåkings- og forskningsgruppe, i samarbeid med
gruppe med tradisjonell kunnskapskompetanse og ansvarlige myndigheter på
grunnlag av den beste tilgjengelige kunnskapen om laksebestandenes tilstand
og utviklingstendenser. Lokal forvaltning på begge sider av grensen trekkes
inn i vurderingene.
2. Regjeringene eller de av regjeringene utpekte myndigheter vurderer annet
hvert år behovet for å avtale bestemmelser om å fravike fiskereglene i henhold
til artikkel 6.
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3. Vurderingen av behovet for bestemmelser om å fravike fiskereglene skal
gjøres på et slikt tidspunkt at forskere og relevante lokale interessegrupper
kan medvirke, og slik at nasjonale regler kan tre i kraft senest 1. april det år
bestemmelsene skal gjelde fra.
4. Avtale mellom regjeringene eller av regjeringene utpekte myndigheter om
bestemmelser om å fravike fiskereglene skal nedfelles i en særskilt protokoll.
Kapittel 5 Beskyttelse av fiskebestandene
Artikkel 15 Biologisk påvirkning
Biologisk påvirkning
1. Partene skal iverksette nødvendige tiltak for å beskytte fiskebestandene mot
smittsomme fiskesykdommer og introduksjon av fremmede arter eller
bestander.
Artikkelens første ledd skal være bindende, som vil forplikte partene til å iverksette
nødvendige forebyggende strakstiltak.

Artikkel 16 Tiltak i særskilte situasjoner
1. Dersom fiskebestandene er truet av forurensning eller andre
miljøpåvirkninger, skal de ansvarlige myndigheter hver for seg eller i
samarbeid iverksette tiltak som anses nødvendig for å forebygge, begrense
eller hindre skade
Artikkelens første ledd skal være bindende, som vil forplikte partene hver for seg,
eller i samarbeid, til å iverksette nødvendige forebyggende strakstiltak, uten hjemmel
til å nekte for å iverksette nødvendige strakstiltak.

Drøfting;

Vedtak:
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Sak 21/2022: Laksebrev saker
1) Hansa Magga – søknad om sonebytte med Ingrid S. Eriksen sak 2021/28. Ved
behandling ved TF møte 23. mars 2021 foreslo Rune Aslaksen at saken sendes på
høring i sonene. Det kom ikke noen merknader til søknaden fra Magge og Eriksen.
Søknaden foreslås innvilget.
2) Roar Johansen, Tanafjordveien 2089 – 9841 Tana, søknad om laksebrev til sone 11.
Søknaden foreslås innvilget.
3) Tom Halonen - Polmak, søknad om bytte av sone fra 36 til sone 37. Søknaden forslås
innvilget.

Sak 22/2022: Orienteringssaker
1. Klima- og miljødepartementet 26.01.22 – innkalling til forhandlingsmøte om fravik
av fiskeregler 8.-9. februar 2022
2. Nasjonalt villakssenter Joddu Tana – invitasjon til publisering av rapport
«Tradisjonell kunnskap – et viktig – men frem til nå et mindre vektlagt grunnlag for
forvaltningen av Deatnu/Tanavassdraget» av Steinar Pedersen
3. TF – Saksutskrift 2.02.2022 – mandat for nasjonal kompetansegruppe for tiltak mot
pukkellaks til Miljødirektoratet
4. Nasjonalt villakssenter Joddu Tana - Invitasjon til dialogmøte med tema
«Tanavassdraget verdens viktigste lakseelv – hvordan bevare denne?» 3. mars
2022
5. NASCO v/Dr Emma Hatfield 4.02.2022 - Invitasjon til å delta i NASCOs 2022 årlige
møte
6. Klima- og miljødepartementet 11.02.22 - Innkalling til delegasjonsmøter (Teamsmøte) den 01.03.22 og 09.03.22 i forkant av forhandlingsmøtet 16.-17. mars.2022
7. Miljødirektoratet 23.02.22 - Invitasjon til møte (Teams-møte) med tema «Oppfølging
pukkellaks» den 02. mars 2022
8. Klima- og miljødepartementet 26.02.22 - Invitasjon til møte (Teams-møte) om
endringer i fiskereglene for Tanavassdraget den 28. februar 2022
9. Fremskrittspartiets medlemmer i KK komiteen i Stortinget 3. mars 2022 –
Forespørsel til TF vedr. svar fra Klima- og miljødepartementet angående
sakshenvendelse fra Tanavassdragets fiskeforvaltning
10. Klima- og miljødepartementet 7. mars 2022 – Høring om endringer i
fiskeforskriftene for Tanavassdraget 2022
11. TF 8. mars 2022– Forespørsel til advokatfirmaet Haavind AS om vurdering av
rettsvern for fiskeretten
12. Klima- og miljødepartementet 8. mars 2022 – Kopi til TF om oversendelse av
henvendelse om lakseforvaltning
13. Sonestyret i Karasjok 10. mars 2022 – Invitasjon til TF om å delta på sonestyrets
årsmøte 22. mars 2022
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14. Finnmarkseiendommen FeFo 11. mars 2022 – Vedr. forespørsel om tidligere
søknad om reingjerde opp langs Maskejohka i Tana kommune, med tilsvar samme
dag
15. TF 15. mars 2022 – Rapport prosjektfiske pukkellaks 2021 til Miljødirektoratet
16. Finnmark sjølaksefiskeforening – Invitasjon til å delta på Årsmøtet 19. mars 2022
17. Finnmark sjølaksefiskeforening 21. mars 2022 – Årsmøte uttalelse om regulering i
laksefiske i Finnmark
18. Naturvernforbundet i roms og Finnmark – Møte 23. mars på Joddu Tana om «den
nye fisken» oppdrettsfisken
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