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Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 29. april 2020.  

Møtet ble avviklet ved skype møte. Møtetid 17.15 – 21.15 

Møteleder: John Nystad 

Møtende TF medlemmer:  

Rune Aslaksen, Benn Larsen, Dan Vidar Rasmus, Máret Guhttor, Asbjørn Guttorm, Reidar 

Varsi, Jan Idar Somby, og Per Ivar Stranden. 

 

Per Ivar Stranden fratrer møte kl. 18.55 

Forfall fra Steinar Pedersen og Solveig Boine Nikkinen  

Fra administrasjonen: 

Hans-Erik Varsi  

Saksliste: 

Sak 18/2020: Kort orientering fra leder  

Sak 19/2020: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 20/2020: Godkjenning av protokoll fra TF møte 25.02.2020 

Sak 21/2020: Valg av 2 protokoll underskrivere 

Sak A22_8/20: Kjell Johansen – Tana, søknad om bytte av sone fra 31 til 30 

Sak 23/2020: Egne endringer av fiskeregler i de norske sidevassdragene til Tanaelva 

Sak 24/2020: Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Høring av søknad om farledsutdyping inn 

til   Leirpollen i Tana kommune 

Sak 25/2020: Thoralf Henriksen - Karasjok, søknad om revitalisering av laksebrev 

Sak 26/2020: Tilsetting av rådgiver 

Sak 27/2020: Grunnlagsdokumenter til forhandlinger om forskriften og avtalen mellom 

Norge og Finland, og prosessen videre 

Sak 28/2020: Lokale samspillsorganet til Nasjonalt villakssenter, forslag til medlem 

Sak 29/2020: Budsjett sak 

 

Behandling: 

 

Sak 18/2020: Kort orientering fra leder 

 

John Nystad ga en kort orientering fra de forberedende møtene i norsk delegasjon til 

forhandlinger om nye fiskeforskrifter for Tanaelvas grenseelvdel. 

 

 

Sak 19/2020: Godkjenning av innkalling og saksliste 



Side 2 av 6 
 

 

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 20/2020: Godkjenning av protokoll fra TF møte 25.02.2020 

 

Protokoll fra TF møte 25. februar 2020, med Máret Guhttors merknader enstemmig 

godkjent. 

 

Sak 21/2020: Valg av 2 protokoll underskrivere 

 

John Nystad og Rune Aslaksen valgt til å underskrive protokollen. 

 

Sak A22_8/20: Kjell Johansen – Tana, søknad om bytte av sone fra 31 til 30 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning godkjenner at Kjell Johansens garnfiskerett overføres fra 

sone 31 til sone 30 i Tana kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende 

bestemmelser. 

 

Drøfting: 

 

John Nystad foreslår å utsette saken. 

 

Vedtak: 

John Nystads forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 23/2020: Tilrettelegging for fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye i 

Tanavassdraget, etter høring 

 

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. 
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• I alle stilleflytende i Váljohka, med innsjøene fra Geavrejávri og til Valjok munningen mot 

hovedelva. 

• 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 

(gratiskort). 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. 

• Váljohka utenom sideelva Ástejohka. 

• Ved innsjøene Šuoššjávre og Ajotluobbal i Iešjohka. 

• Kárášjohka fra munningen (Ráidenjárga) til Fásttimohkki i Kárášjohka(nedenfor Ráiti). 

• Følgende innsjøer i sideelva Bavvtajohka; Bajit og vuolit Áhkašjávri, og Gastejávre og 

Bajit Gastejávre.  

• Goššjohka, fra Ruksesbákti og oppstrøms. 

• Øvre norske del av Anárjohka. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling med justeringer ved møtet enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Sak 24/2020: Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Høring av søknad om farledsutdyping 

inn til Leirpollen i Tana kommune 

 

Per Ivar Stranden fratrer møtet. 

 

Vedtak: 

Reidar Varsi, Máret Guhttor og direktøren formulerer en uttalelse. 

 

Høringsuttalelse med konklusjon: 
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Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) stiller seg sterkt kritisk til om det over hode er mulig å 

gjennomføre det beskrevne tiltaket på en forsvarlig måte. Med dagens kunnskapsgrunnlag er det i alle 

fall ikke grunnlag for å godkjenne det omsøkte tiltaket. Det finnes ikke detaljert kunnskap om 

laksefiskenes bruk av munningsområdet, og man har dermed heller mulighet til å gi et realistiske 

senario for hvordan anleggsperioden vil påvirke bestandene av laksefisk.  

Konsekvensutredningen viser at bestanden av sil vil kunne bli betydelig berørt, selv ved mudring på 

sommerstid, blant annet som følge av forringing av habitatet. Silen er nøkkelarten i økosystemet i 

Tanamunningen, og viktig som næring for laksefisk. Mangel på sil kan dessuten føre til økt predasjon 

på laksesmolt.  

TF vil påpeke at laksebestanden i Tanavassdraget er en viktig livsnerve i samfunnene både på norsk og 

finsk side opp langs Tanaelva. Laksebestandene er under gjenoppbygning over minst to 

laksegenrasjoner, og det er derfor innført smertefulle fiskereguleringer som påvirker både kultur og 

næringslivet i området. Tanaelva er en nasjonal lakseelv, og fjorden er en nasjonal laksefjord. 

Vassdraget kvalifiserer med letthet som Norges viktigste for atlanterhavslaks. Hvis det noe sted er 

grunnlag for å la hensynet til laksebestandene komme først, er det nettopp her. 

Det planlagte mudringstiltaket vil med stor sannsynlighet føre til risikofylte forstyrrelser på områdets 

maritime miljø, og påføre uopprettelige skader på det samlete naturmangfoldet i elvemunningen og 

fjorden. Mudringen vil utvilsomt påføre store negative virkninger på silens vekstmiljø, laksesmoltens 

og laksens vandringer og det unike fuglelivet. I tillegg vil ytterligere negative konsekvenser påføres 

laksefisket og den rike elvesamiske kulturen. TF er sterkt bekymret for at en slik belastende tilstand 

kan bli en realitet i innløpet til elva og langs vassdraget.  

Tiltakets samfunnsverdi med mudring av fjordområdet for større båter, er svært liten i forhold til de 

miljø- og samfunnsmessige verdier som settes i fare og vil gå tapt ved gjennomføring av tiltaket. Det 

maritime miljøet i fjordområdet og den elvesamiske laksekulturen har virket positivt sammen 

gjennom tidene og representerer således uerstattelige samfunnsverdier, både lokalt og nasjonalt. 

Hensynet til den atlantiske laksen og dens betydning for elvesamisk kulturgrunnlag og bosetting 

langs vassdraget i hele Tanadalen, må vektlegges.  

 

TF er overasket at konsekvensutredningen inneholder betydelige feil når det kommer til laksefisk. 

Spesielt er fargekodingen for laksefisk i skjemaet for arters sårbarhet og anbefalt mudringstidspunkt 

ikke i samsvar med den tilgjengelig kunnskap om området. Det er særlig overraskende at 

konsekvensutredningen ikke har fanget opp oppgangsperioden for de viktige storlaksbestandene i 

øvre deler av Tanavassdraget. Dette gjør at mudring på sommerhalvåret fremstår som mindre 

problematisk enn den i realiteten er, hvor realitetene er omskrevet. 

 

TF er imot planene om farledsutdypning i fjordområdet i Tana i en nasjonal laksefjord og i et 

naturreservat, og fraråder på det sterkeste at tiltaket gjennomføres.  

 

Sak 25/2020: Thoralf Henriksen - Karasjok, søknad om revitalisering av laksebrev 

Direktørens innstilling: 
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Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Thoralf Henriksen laksebrev i sone 52, på grunnlag 

av Gnr.2 Bnr.6 i Tana kommune og på grunnlag av alders tids bruk og sedvane. Fiskeretten 

gjelder etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser. 

 

Drøfting: 

Forslag fra Reidar Varsi: Thoralf Henriksen oppfyller ikke bostedsvilkåret for å inneha 

fiskerett med garnredskaper i Tanaelva. 

Reidar Varsis forslag vedtatt enstemmig med 8 stemmer. 

 

Vedtak: 

Reidar Varsis forslag om å avslå søknaden enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 26/2020: Tilsetting av rådgiver  

 

Orienterings sak: 

Det er gjennomført intervjuer av 3 søkere til stillingen. Intervjuene ble utført av leder, 

nestleder og direktør. I slutten av mai tilbyr TF stillingen til en av de som var på intervjuene. 

 

 

Sak 27/2020: Grunnlagsdokumenter til forhandlinger om forskriften og avtalen mellom 

Norge og Finland, og prosessen videre 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) ber om at Klima- og miljødepartementet sender 

kopi av protokollene fra de forhandlingsmøtene som ble avholdt mellom 21. mai og 30. 

juni 2016. Protokollene skal være skrevet i samtid, hvor møtedato, saksliste, vedtak til 

bestemmelsene, artiklene og møtedeltagerne fremgår. 

 

TF ber om protokollene, da det er for stor avstand mellom partenes posisjoner etter det 

7. forhandlingsmøtet på Svanhovd 19. – 20. mai 2016, og det som ble fremlagt og sendt til 

høring 30. juni 2016. 

 

For å dokumentere forhandlingene om Tana avtalen, gjøres det avtale om protokollføring 

av delegasjonsmøtene mellom TF og KLD. Den samme avtalen bør gjøres mellom Norge 

og Finland av forhandlingsmøtene om Tana avtalen, for å dokumentere progresjon i 

forhandlingene og forhandlingsresultatet.  

 

Vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 
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Sak 28/2020: Lokale samspillsorganet til Nasjonalt villakssenter, forslag til medlem 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) oppnevner TF leder John Nystad som TFs representant 

i det lokale samspillsorganet for NVL Tana. 

 

Drøfting: 

Asbjørn Guttorm mener at her bør TF representeres av en laksebreveier.  

Reidar Varsi foreslår Asbjørn Guttorm som TFs medlem til utvalget.  

Asbjørn Guttorm valgt enstemmig med 8 stemmer. 

 

Vedtak: 

Reidar Varsis forslag enstemmig vedtatt. 

 

Sak 29/2020: Budsjett sak 
 

Det gjelder lønnsjustering. 
 
Vedtak: 
Leder og nestleder løser saken. Enstemmig vedtatt. 
 
 
Møtet hevet kl. 21.15 
 
 
 
___________________________                  __________________________ 
                  John Nystad                                                    Rune Aslaksen 
 
 
Referent: Hans-Erik Varsi 
 


