Saksmappe til TF møte 28. januar 2022
Det innkalles til teams møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 28. januar 2022
Møtestart kl. 15.00
Saksliste:
Sak 01/2022: Leders orientering og Postliste
Sak 02/2022: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 03/2022: Godkjenning av protokoll fra TF møte 3.- 4.12.2021
Sak 04/2022: Valg av 2 protokoll underskrivere
Sak 05/2022: TF forslag til endring i forskrifter om fisket i Tanavassdragets grenseelvdel
2022,
i forskrift om fisket i Tanaelvas nedre norske del 2022,
og i forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva og Anárjohka
Sak 06/2022: Kompetansegruppe til forvaltningen av pukkellaks
Sak 07/2022: Planlegging til uttaksfiske etter pukkellaks i 2023
Sak 08/2022: Orienteringssaker

Behandling:
Sak 01/2022: Leders orientering og Postliste

Sak 02/2022: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 03/2022: Godkjenning av protokoll fra TF møte 3.-4.12.2021

Sak 04/2022: Valg av 2 protokoll underskrivere

Sak 05/2022: Forslag til endringer av fiskeregler for Tanavassdraget i 2022 – 23, jf.
artikkel 6
Saksfremstilling;
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Norge og Finland forhandler nå om mulige endringer av fiskereglene for kommende sesong.
Etter Tanaavtalens Artikkel 6 har partene adgang til å fravike fiskereglene for inntil 3 år om
gangen, jf. tredje ledd.
Det vurderes at årlige endringer av fiskereglene, ansees å bli svært kostbare ift. til
nytteverdien årlige små endringer i enkelt bestemmelser. Med dette som bakgrunn foreslås
det at gjeldende endringer gjelder for 2022 – 23 sesongen.
Saken er under prosess, og behandles her som intern sak, som ikke kan deles til andre
utenfor TF.
27. januar er det møte i forvaltningsgruppa. 8.-9. februar er det planlagt møte i
forhandlingsdelegasjonen om behandling av mulige fravik av fiskereglene.. Hvis det oppnås
enighet om fravik av fiskereglene for 2022-23 ved forvaltningsgruppas møte 27. januar, er
det sannsynligvis ikke behov for 2 dagers forhandlingsmøte i februar.
Etter høring av et mulig fremforhandlet endringsforslag av fiskereglene, vurderes at
mulighetene til å endre fiskereglene er svært små. Følgende forslag er sent til arbeidsgruppe
som forbereder saken til forhandlingsdelegasjonen.
Til Forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning, foreløpig utkast
§ 2. Fiskekort
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). I 2022 – 2023 gjelder generelt fiskekort for lokale fiskere gjelder for
begrenset kulturbetinget fiske, jf. forslag til ny § 4.
2. Stangfiskekort for lokale fiskere gir i 2021 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 et slikt fiskekort i Norge har fiskerettshavere etter § 5 i Tanaloven. Stangfiskekort for
lokale fiskere gjelder for en fiskesesong. I 2022 - 2023 gjelder dette fiskekortet for begrenset
kulturbetinget fiske, jf. forslag til ny § 4.
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. I 2022 og 2023 gjelder ikke dette fiskekortet
for fiske etter laks og sjørøye.
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. I 2022 og 2023 gjelder ikke dette
fiskekortet for fiske etter laks og sjørøye.
Ny § 4 Kulturbetinget fiske (til norsk versjon av fiskereglene)

Side 2 av 8

Ut fra hensynet til samisk kultur, kan rettighetshaverne fiske laks i en måned – to dager i uka.
Fisket kan starte 27.6. til 20.07., og det er ønskelig at det skjer på grunnnlag av
oppgangstellinger.
Fisketiden er maks. 8 døgn med stengsel, settegarn og stang, brukt av rettighetshaverne. og
minimum, 4 døgn totalt. Hvis det er nødvendig, er det mulig å stoppe fisket etter to uker.
§ 5. Antall og fordeling av fiskekort for tilreisende fiskere
Det maksimale antall strandfiskekort per fiskesesong er 4 000 fiskedøgn totalt for fiske fra
strand og fiske fra båt. Kvoten deles 50/50 mellom Finland og Norge. Døgnkortene selges så
lenge det er døgnkort i kvoten.
§ 6. Tillatte fiskeredskaper
2. Stang og håndsnøre. Det kan brukes flue, sluk, wobblere og imitasjoner med ordinære
kroker, med fortom tilpasset fiskearten det fiskes etter. Ved fiske etter gjedde kan det brukes
stålfortom.
§ 8. Fiskesesong for stang og håndsnøre
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.
§ 9. Båtfiske og strandfiske for tilreisende fiskere
Andre ledd;
Båtfiskekort for fiske etter andre arter enn laks og sjørøye gir adgang til å bruke inntil tre
stenger. Fiskekortet gjelder i den staten det er kjøpt. Fiskekortet gjelder i ett fiskedøgn, som
begynner kl. 18 og slutter dagen etter kl. 18.
§ 11. Generelle regler om fiske med stang og håndsnøre
Andre ledd:
Ved fiske fra båt med stang eller håndsnøre skal hvert redskap ha én flue, sluk, wobbler eller
imitasjoner tilpasset fiskearten det fiskes etter, med eller uten søkke eller dupp.
Ny tredje ledd;
Ved fiske med stang eller håndsnøre skal hvert redskap ha én flue, sluk, wobbler eller
imitasjoner tilpasset fiskearten det fiskes etter, med eller uten søkke eller dupp. OBS! Andre
og tredje ledd kan egentlig slås sammen, etter supplering av andre ledd med: Ved fiske fra
båt eller fra strand …
Ny femte ledd;
Personer med strandfiskekort jf. § 2 nr. 1-2 og 4, kan fiske med én stang og bruke
fluefiskeutstyr inntil klasse #7. Den maksimale fortomtykkelsen er 0,25 mm.
Tanavassdragets fiskeforvaltning kan angi områder hvor tilreisende kan fiske med sluk,
wobblere og imitasjoner etter andre arter enn laks og sjørøye.
§ 14. Fisketid med settegarn
Se forslag til ny § 4 kulturbetinget fiske.
§ 15. Fisketid for stengsel
Se forslag til ny § 4 kulturbetinget fiske.
§ 17. Fisketid for garnfiske etter andre arter enn laks og sjørøye
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Garnfiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye er tillatt fra og med isgangen til
og med 15. juni. I perioden 1. – 31. august er det tillatt å fiske med garn fra grensen (Polmak)
til nedre del av Storfossen og fra utløpet av Leavvajohka til samløpet mellom Kárášjohka –
Anárjohka. I Anárjohka og Skiehččanjohka er fisket tillatt fra isgangen til 31. august.
§ 18. Fiske fra båt
Det er tillatt å fiske med stang fra båt etter andre arter enn laks og sjørøye i 2022.
25. Garnredskaper for fiske etter andre fiskearter enn laks og sjørøye
Settegarn til fangst av andre fiskearter enn laks og sjørøye kan være inntil 4 meter dype
bunngarn som består av garn med én line, uten pose, laget av monofilamenttråd av inntil
0,20 mm tykkelse.
Tredje ledd;
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.
Mulige fravik/endringer i grenseelv forskriften, vil medvirke til endringer i tilsvarende
bestemmelser i forskrift om fisket i Tanaelvas nedre norske del og i forskrift om fiske i norske
sidevassdrag til Tanaelva og Anárjohka.
Drøfting;

Sak 06/2022: Kompetansegruppe til forvaltningen av pukkellaks

Saksfremstilling;
Viser til Rapport M-2003 2021- 2021 Forslag til handlingsplan mot pukkellaks – juni 2021 fra
NINA og Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Den nasjonale kompetansegruppen bør bestå av fem personer, hvorav to bør være ansatt
hos Statsforvalteren, jf. forslag til handlingsplan. Det er svært usikkert hvor mye tid dette
arbeidet vil kreve, men behovet i oddetallsår kan eventuelt anslås til ett månedsverk per
person i tillegg til de to personene som er ansatt hos Statsforvalteren.
Til oppfølging av handlingsplan mot pukkellaks, sendte TF på eget initiativ i oktober 2021
forslag til Miljødirektoratet om at;
1) det opprettes en rådgiverstilling for forvaltning pukkellaks med virkeområde i
Tanavassdraget på norsk side. Rådgiver stillingen bør plasseres til Tana.
2) Benn Larsen foreslås som medlem til kompetansegruppa,
3) TF foreslår at kompetansegruppa ledes fra Finnmark, med både leder og sekretariat.
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Medlemmer av den nasjonale kompetansegruppa for tiltak mot pukkellaks oppnevnes av
Miljødirektoratet. Kompetansegruppa sammensettes slik at den innehar kompetanse på de
viktigste problemstillingene som skal belyses. Kompetansegruppa er nå oppnevnt.
Medlemmene i kompetansegruppa er personlig oppnevnt. Miljødirektoratet leder
kompetansegruppa inntil videre, og sekretariatet legges til Veterinærinstituttet som er
nasjonalt kompetansesenter for bekjempelse av Gyrodactylus salaris og fremmede
fiskearter.
I 2021 invaderte pukkellaksen finnmarkskysten og elvene i Finnmark. I fjor kom pukkellaksen
tidligere enn i 2019. Det ble også fort klart at det ikke var snakk om en dobling, men snarere
en tidobling av mengden. Elver som hadde hatt noen titalls individer i 2019 hadde nå
hundrevis, og særlig i Øst-Finnmark opplevde man at pukkellaksen ble fullstendig
dominerende med mange tusen individer i relativt små elver1.
Kompetansegruppa skal bestå av følgende personer/institusjoner (foreløpig ikke forespurt):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eirik Frøiland (Miljødirektoratet) - leder
Roar Sandodden (Veterinærinstituttet - sekretariat)
Camilla Kvitberg Lehne (Statsforvalteren i Troms og Finnmark)
Tore Vatne (Statsforvalteren i Nordland)
Egil Liberg (Finnmarkseiendommen)
Sigurd Domaas (Tanavassdragets fiskeforvaltning)
Eva Thorstad (NINA)
Gunnbjørn Bremset (NINA)
Øystein Skaala (Havforskningsinstituttet)

Sekretariat
Veterinærinstituttet får i oppdrag å ivareta sekretariatsfunksjonen til kompetansegruppen.
Sekretariatet skal disponere tildelt budsjett i henhold til kontrakt med Miljødirektoratet og
organisere det praktiske arbeidet i rådet. Sekretariatet skal være behjelpelig med innhenting
av data som rådet trenger for å utføre sitt arbeid, og bidra til utarbeidelse og sammenskriving
av rapporter fra kompetansegruppa. Sekretariatet står for utbetaling av midler til rådets
medlemmer og andre bidragsytere. Det skal ved behov innhentes bidrag fra eksperter
utenfor rådet.
Lederen foreslår i samråd med sekretariatet årlige budsjett med overordnete prioriteringer og
fordeling av ressurser til nødvendige analyser og rapportering. Budsjettet godkjennes av
Miljødirektoratet som inngår årlige kontrakter med Veterinærinstituttet om drift av rådet.
Kompetansegruppas arbeid finansieres av Miljødirektoratet.
Viser for øvrig til mandatet.

Drøfting;

1

Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Oppsummering av tiltak mot pukkellaks utført av frivillige
organisasjoner i 2021
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Sak 07/2022: Planlegging til uttaksfiske etter pukkellaks i 2023

Saksfremstilling:
Dette er en orienteringssak.
25. januar holdes det første arbeidsmøte mellom Miljødirektoratet, Statsforvalteren i Troms
og Finnmark og TF om igangsetting av planarbeidet til uttaksfiske etter pukkellaks i Finnmark
og Tanaelva i 2023. Vi har fått foreløpig opplysning om at Tanaelva blir et eget planområde
for uttak, og de andre elvene i Øst-Finnmark er et område.
Det gis orientering fra arbeidsmøtet.
Forberedelser til pukkellaksfisket 2023, foreløpig utkast.
Her er en sammenstilling av PL oppgangen til Tanaelva for perioden 2017 – 21:
«For 2017 finner jeg ikke noe estimat for oppgang av pukkellaks, men Narve har skrevet
dette: «Det ble fanget spesielt mye pukkellaks (russerlaks) i Tanavassdraget i 2017. Det ble
rapportert om fangst av 952 stykker i det norske fisket, og nærmere 2000 stykker i det finske
fisket.» - Fangstrapport for 2017.
Estimert fangst av pukkellaks i 2019 var ca. 2 200 individer (1400 i Norge + 640 i Finland).
Om det stemmer ble det i så fall fanget mer pukkellaks i 2017 enn 2019, noe som kan tyde
på liten eller ingen økning i pukkellaks fra 2017 til 2019.
I 2019 og 2021 har OFG lagd estimater for opp vandrende pukkellaks forbi telle stasjonen i
Polmak. Disse finnes i statusrapportene. I 2019 var estimatet 4 600 individer, men de
understreker at dette trolig er et underestimat av faktisk antall da de ikke har tatt hensyn til
individer mindre enn 45 cm. I 2021 var estimatet forbi Polmak 47 000 individer, også her er
det ikke tatt hensyn til individ mindre enn 45 cm.
Her er et utdrag fra årets statusrapport som sier at antall pukkellaks i 2021 har tidoblet seg i
forhold til 2019:
«A new peak in pink salmon occurrence in the Tana/Teno system took place in 2021
and it is estimated that their numbers increased c. tenfold compared to 2019. Similar
increase was also observed throughout the eastern Finnmark area.» - Anon. 2021.
Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2021. Report from the Tana
Monitoring and Research Group nr 1/2021.”
Såfremt PL-gytingen i fjor høst har vært vellykket, og videre progresjon blir som fra 2019 til
2021, kan det bety at opptil 600 000 PL kan sige inn i Tanafjorden og gå opp i Tanaelva i
2023. Det kan bli et helt formidabelt volum av en fremmed art (opptil 900 000 kg), og da bør
alle tilgjengelige og nye virkemidler settes inn i utfiskingen av PL.
Etter forventete videre følger av selvskadeforvaltningen som Norge og Finland har praktisert
ved pukkellaks invasjonen både i 2019 – 21 til Tanafjorden med oppgang til Tanaelva, anser
TF det som usannsynlig at elvefiskere alene klarer å handtere så enormt volum. Uten stort
uttaksfiske i Tanafjorden, kan det i løpet av to toppdager i begynnelsen av juli -23, komme
opp mot 120 000 PL i døgnet, eller 5 000 PL pr. time.
TF har ved møte i desember – 21 drøftet bl.a. om utvikling og produksjon av tilpasset
garnredskaper til uttaksfiske av PL både i Tanaelva og i Tanafjorden i 2023. Områder og
utstyr bør testes ut i 2-3 ukers tid i juni/juli i år.
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1) Teste ut tverrstengsel lokalet i nedre norsk del (Harrelv – Norskholmen) i 2-3 ukers tid
i juni-juli i år.
2) Test av områder i Tanafjorden og utvikling av nøter i 2-3 ukers tid i juni/juli i år, som
er tilpasset fiske etter PL. Vår erfaring fra fjorårets begrensede uttaksfiske etter PL i
Tanaelva, var maskevidde på 37 mm best egnet til uttak av PL, samtidig som lokale
laksearter ikke masket seg i garna. 45 mm gikk også bra, men ikke 52 mm. Her ble
bifangstandelen av Tanalaks for høy. I fjor kjøpte vi inn monofilgarn som er utviklet til
oppfisking av rømt oppdrettslaks, og de ble igjen bearbeidet til jodduer.
3) Forslag til egnete lokaliteter for fiske etter PL i Tanafjorden fra ca. 20. juni – 31. juli.
Vårt forslag om fiske i Tanaelva, vil basere seg på oppgangen fra 2017 – 21, og vil
antagelig bli fiske i 7 dager i uka i 6 ukers perioden.
4) Produksjon og bestilling av egnete garnbruk til uttak av PL både i Tanaelva og i
Tanafjorden må gjøres i god tid.

Drøfting;

Sak 08/2022: Orienteringssaker
1.
Sámediggi – Brev 7.12.2021 til Klima – og miljøminister Espen Barth Eide,
anmodning om oppsigelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i
Tanavassdraget
1
TF - Brev 7.12.2021 til Klima- og miljødepartementet, forslag til utsettelse av
forhandlingene om fiskereglene i Tanavassdraget
2
TF – Anmodning 7.12.21 til statssekretær Aleksander Øren Heen i KLD, om
snarlig møte vedr-. Tanaavtalen 2016
3
Møte 8. desember 2021 i norsk delegasjon om videreføring av forhandlingene
med Finland om fiskereglene
4
Sámediggi – Innkalling til temamøte 10. desember om videre prosess om
granskning av lakseforvaltningen
5
TF – Melding 8.12.21 om endring med vedlegg til Brønnøysundregistrene
6
TF – Brev 9.12.21 til Klima- og miljødepartementet, om protokoller fra
reforhandling av avtale mellom Norge og Finland om laksefisket mv. i
Tanavassdraget
7
TF – forespørsel 9.12.21 til Klima- og miljødepartementet vedr. TF som
forvaltningsorgan eller styre
8
Miljødirektoratet – Innkalling til teams møte16. desember i arbeidsgruppe for
forvaltning
9
TF – fra Teams møtet 13. desember med Senterpartiets medlemmer i Energiog miljøkomiteen, vedr forslag til granskning av statens forvaltning av
Tanavassdraget
10
Esko Aikio – invitasjon til arbeidsmøte med TF 15. desember om mulig
endringer av fiskeregler 2022
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11
Klima- og miljødepartementet 15.12.21, vedr. protokoller fra forhandlinger om
avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget.
12
Klima- og miljødepartementet 16.12.21, invitasjon til møte med statssekretær
Aleksander Øren Heen 21. desember
13
Klima- og miljødepartementet, invitasjon 16. desember, til møte 6. januar 2022
om arbeide med fiskereglene for 2022
14
Klima- og miljødepartementet brev 20.12.21, angående krav om utsettelse av
Tanaforhandlingene
15
TF – Brev 20.12.21 til Kontroll – og konstitusjonskomiteen i Stortinget, med
anmodning om granskning av statens forvaltning av Tanavassdraget
16
Jord- og skogbruksministeriet Finland, invitasjon til teams møte i Tana
arbeidsgruppe for forvaltning 11. januar og 18. januar 2022
17
TF – Forespørsel 21. desember til Sametinget om mulig møte om fiskeregler
for 2022 og fiskeregler for fem år om gangen
18
TF – Saksutskrift 22. desember fra TF møte 4.12.21, til River Protection Alta
19
Sámediggi – om mulig møte om Tanaavtalen i januar 2022
20
TF – Anmodning 4. januar 2022 til Miljødirektoratet, om behov for budsjett
avsetning til tverrstengsel i Tanaelva
21
TF – e-post til Klima- og miljødepartementet vedr. manglende protokoller fra
reforhandling om Tanaavtalen i 2021-16
22
Jord- og skogbruksministeriet Finland, saksliste til teams møte i Tana
arbeidsgruppe for forvaltning 11. januar
23
Miljødirektoratet – invitasjon til formøte 10. januar til forvaltningsgruppas møte
24
TF – e-post 7. januar til Jord- og skogbruksministeriet Finland, forslag til
mulige saker til forvaltningsgruppas møte
25
Nasjonalt Villakssenter Tana – Joddu 13. januar - Lansering av rapport:
Tradisjonell kunnskap – et viktig – men frem til nå et mindre vektlagt grunnlag for
forvaltningen av Deatnu/Tanavassdraget (Steinar Pedersen, 2021)
26
Finske jord- og skogbruksdepartementet 13. januar - Program for møtet I
forvaltningsgruppa 27.01.22
27
Sámediggi/Sametinget 17. januar - Flytting av møtedato til 03.02.22 av møtet
fra tidligere 21. januar
28
Miljødirektoratet- Invitasjon til møte 25. januar – Pukkellakstiltak i
Tanavassdraget.
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