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Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 17. oktober 2013 på Elva 
hotel Tana bru 

Møtetid: kl. 10.00 – 17.45 

 

Møteleder: 

TF leder Helge Samuelsen 

 

Møtende TF medlemmer: 

Mari Trosten,  Bjarne Rikardsen,  Elin Sandvik , Nils N. Gaup, Alma Helander,  Ingrid Nordal,  

Tor-Ørjan Store  og Ulf T. Ballo 

 

Fra  administrasjonen: 

Direktør Hans-Erik Varsi og rådgiver Narve S. Johansen 

 

Saksliste:  

Sak 44/2013: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 45/2013: Godkjenning av protokoll fra TF møte 14. mai 2013 

Sak 46/2013: Valg av 2 protokoll underskrivere 

Sak 47/2013: Supplering av reglement for TF  

Sak 48/2013: Høring – lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven) 

Sak 49/2013: Dom i Sis-Finnmárkku diggegoddi – Indre Finnmark tingrett, saksnr.: 13-096735TVI-INFI 

Sak 50/2013: Kjøp av urettmessige fiskekort i 2013, oppfølging 

Sak 51/2013: Foreløpig regnskap pr. 30.09.2013 

Sak 52/2013: Feltprosjekter 2013, foreløpig status  

Sak 53/2013: Forslag til prosjekter 2014 

Sak 54/2013: ČalliidLágádus – utgivelse av bok, søknad om bidrag – delfinansiering 

Sak 55/2013: Orienteringssaker 
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Sak 44/2013: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sakslista enstemmig godkjent. 

 

Sak 45/2013: Godkjenning av protokoll fra TF møte 14. mai 2013 

Protokoll fra TF møte 14. mai 2013 med revidering enstemmig godkjent. 

 

Sak 46/2013: Valg av 2 protokoll underskrivere 

  
Tor-Ørjan Store og Bjarne Rikardsen valgt til å underskrive protokollen. 
 

 

Sak 47/2013: Supplering av reglement for TF  

 

Jf. TF sak 61/2012 og 4/2013. 

  

Direktørens innstilling:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning reviderer TF reglementet, med supplering til 5 TF møter.   

 

5.1 Møteform 

 

Ny 1. avsnitt: 

Møter som innkalles av TF, regnes som TF møter. Møtene kan være forvaltningsmøter, 

fellesmøter og informasjonsmøter.  

  

5.2 Innkalling, møteplan 

 

Ny 2. avsnitt: 

Møter som innkalles av TF, ledes av TFs leder eller dens stedfortreder. 

 

Supplering 3. avsnitt 1. setning: 

Fellesmøte i forbindelse med valg av representanter til Tanavassdragets fiskeforvaltning 

avholdes innen november i året for kommunevalg.  

 

5.8 Fellesmøte for fiskeberettigede 

Supplering til 1. avsnitt, siste setning: 

Fellesmøte for fiskeberettigede er en videreføring av tidligere forvaltningsmøter, lakseting. 

Bortsett fra valg, er fellesmøtet et rådgivende organ, og kan uttale seg om alle spørsmål av 

betydning for fisk og fisket.  

 

Ny 3. avsnitt: 

Funksjonstiden er fire år og følger kommunevalgperioden. Leder og nestleder velges av 

Tanavassdragets fiskeforvaltning. De fiskeberettigede etter § 3 velger leder for perioden fra  
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opprettelsen av forvaltningsorganet til utløpet av første hele periode. Deretter skal leder og 

nestleder rulleres hvert annet år mellom representanter for de fiskeberettigede og representanter 

oppnevnt av kommunene. 

 

Ny 4. avsnitt: 

Medlemmene kan byttes ut i perioden dersom særlige grunner tilsier det. Det må foreligge 

spesielle forhold for at medlemmer skal kunne skiftes ut i funksjonsperioden, og at dette kun kan 

gjøres unntaksvis. «Særlige grunner» knyttes til særlige personlige forhold, som sykdom, sterke 

familiære hensyn, mangelfull innsats og lignende, flytting, bortgang m.m. som tilsier utskifting i  

funksjonsperioden. Uenighet i saksvedtak regnes ikke som grunnlag til fritak fra verv i TF, da 

avgjørelser i TF er bygget på konsensus. 

 

Ny 5. avsnitt: 

TF har ansvar for å innkalle til fellesmøte når det etter TFs vurdering foreligger «særlige grunner» 

som tilsier utskifting av representanter for fiskeberettigede. TF har tilsvarende ansvar for å ta 

initiativ overfor kommunestyret når det etter TFs mening foreligger «særlige grunner» som tilsier 

utskifting av representanter for stangfiskerne. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Sak 48/2013: Høring – lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven) 

 

Saksfremlegg: 

Miljøverndepartementet (MD) har sendt på høring utkast til ny Tanalov. Forslaget er basert på det 

forslaget til endring av finnmarksloven som ble fremmet i Prop 86 L (2011-2012) om endringer i 

lakse- og innlandsfiskeloven, naturmangfoldloven og finnmarksloven og Stortingets behandling 

av dette, jf. Innstilling 88 L (2012-2013).  Forslaget er videre i samsvar med forskrift 4. februar 

2011 nr. 119 om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget. 

 

Stortinget ønsket under sin behandling forslaget om endringer i finnmarksloven tatt ut av Prop 86 

L, slik at Tanaloven videreføres som særlov. Komiteen hadde ikke materielle innvendinger til 

forslaget, men ba regjeringen komme tilbake med forslag til endringer i Tanaloven, slik at 

endringene kan ivaretas uten samordning i Finnmarksloven. 

 

Direktørens innstilling: 

Med mindre justering av lovtekst i § 5 og ønske om klargjøring av enkelte bestemmelser i § 5, går 

Tanavassdragets fiskeforvaltning inn for lovforslaget.  

 

Når det gjelder departementets høringsbrev 04.07.2013 og innspillet fra Sametinget om en særlig 

bestemmelse om forholdet til folkeretten er TF skeptisk til. Det kan skape vanskeligheter om man 

skal legge inn bestemmelser av denne karakter som senere kan bli brukt som grunnlag for å 

differensiere mellom ulike grupper som i utgangspunktet har like rettigheter.  

 

Forholdet til folkeretten er allerede inntatt i Finnmarksloven § 3 med samme ordlyd. Likevel, det 

er i dag tvilsomt om lovbestemmelsen i Finnmarksloven av 2005 har skjermet finnmarkingers rett  

https://www.lovdata.no/for/lf/fv/xv-20110204-0119.html#map0
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til innlandsfiskeressurser i eget fylke, i forhold til tidligere forvaltning og forskrifter. Det kan nevnes 

at flere kommuner i indre Finnmark våren 2013 har krevd Finnmarkseiendommen å gjeninnføre 

tidligere 5 kms begrensning for utlendingers fiske etter innlandsfisk, slik det var før 2005. 

 

Dernest er det i revidert lov om laks og innlandsfisk inntatt i § 3 ny vektleggingsbestemmelse om 

samiske interesser. 

 

TF anbefaler at ordlyden § 5 andre ledd første setning tilsvarer Finnmarksloven § 28 andre ledd 

første setning. Foreslått ordlyd med mulighet til departementet å foreta  

regulering av «alt» fiske, kan her forstås at det gis mulighet for å foreta privatrettslige 

reguleringer, som er tillagt TF. 

 

Merknader til de enkelte bestemmelser: 

Det er viktig at merknadene til de enkelte bestemmelse er presise og utfyllende, så langt det er 

mulig. I oppstartsfasen av lokal forvaltning i Tanavassdraget, har TF erfart hvor viktig 

merknadene til de enkelte bestemmelsene er. Med dette som bakgrunn ønsker TF at 

merknadene til § 5 utdypes, slik at omtale i lovforarbeidene inntar der det er mulig, forarbeidene 

til forvaltningsforskriften.  

 

Det er ønskelig at departementet vurderer om utarbeidelsen av forskrifter kan inntas i 1. ledd:  

 

I henhold til forskrift utarbeides fiskeforskrifter i samråd med Tanavassdragets 

fiskeforvaltning og Sametinget. 

 

2. ledd: TF mener at 2. setning er uheldig formulert og ber departementet vurdere om det riktig å 

ha med en «begrensing mot forvaltningstiltak» i en omtale i lovforarbeidene. «TF vil således ikke 

kunne utelukke allmenheten fra fiske over lang tid,…». Ressursgrunnlaget vil alltid være førende 

for hvor mye kort som kan selges. Når hensynet til fiskebestandene og utøvelsen av fisket tilsier 

det, ligger det en konkret vurdering til grunn for forvaltningen av andres adgang til fiske. Det er 

ønskelig at ressursknapphets hensyn som grunnlag for mulige begrensninger mot tilgang kan tas 

frem i forarbeidene, som f.eks.:  

 

Ved særlige tilfeller med lave - og sårbare fiskebestander kan Tanavassdragets 

fiskeforvaltning begrense salget av fiskekort. Dette vil i samsvar med Kgl.res. rapporten s. 

14 2. ledd 5. og 6. setning. 

 

TF kan ikke følge departementets vurdering av andres rettstilstand, jf. 3. ledd 1. setning. 

«Rettstilstand om at allmenheten ikke kan ekskluderes er særegen for Tanavassdraget, og bør 

fremgå av loven».  TF mener at tolkningen her av rettstilstanden av andres adgang til fiske i 

Tanavassdraget kan beskrive en form for utvidet rett, som kan trekkes til å være sterkere enn 

Tanaforskriftens § 5 gir rom for, og det er uheldig. Derimot er allmennhetens adgang til 

Tanavassdraget sikret ved forskriftens § 5 og ved Lov om Lakse- og innlandsfisk m.v. § 33. Det 

er ønskelig om allmenhetens adgang til Tanavassdraget kan beskrives ved forskriftens tekst og 

med de begrensinger som er inntatt i dom av 1994, og at det gis en vurdering om det kan inntas i 

omtalen til lovforarbeidene: 

 

Ved å løse fiskekort gis allmenheten adgang til fiske i Tanavassdraget.  
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Adgangen til fiske for andre kan reguleres av det lokale forvaltningsorganet, men andres 

fiske kan ikke være på et nivå at det skjer til fortrengsel for fiskeberettigede og lokale 

stangfiskere. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling til uttalelse enstemmig vedtatt. 

Sak 49/2013: Dom i Sis-Finnmárkku diggegoddi – Indre Finnmark tingrett, saksnr.:  

                      13-096735TVI-INFI 

 

Saksfremstilling: 

Laksebreveiere i Tanavassdraget (LBT) tok ut stevning mot Tanavassdragets fiskeforvaltning  

(TF) for Indre Finnmark tingrett 31. mai 2013. Stevningen gitt ut på at valg i forbindelse med  

fellesmøte 25. april 2013 skulle være gyldige, og at TF dømmes til å betale LBTs sakskostnader. 

Tilsvar ble levert i rett tid. Partene er enige om at rettens avgjørelse skal treffes på grunnlag av 

skriftlig behandling av saken, jf. tvistelovens § 9-9 annet ledd, og retten har samtykket til dette. 

 

TF fremla påstand om at saken avvises, subsidiært at vedtak om nyvalg av medlemmer til TF 

fattet på fellesmøte 25. april 2013, ikke er bindende for TF, og at saksøkte tilkjennes sakens 

omkostninger. 

 

Domsslutning 17.10.2013: 

1. Vedtak om nyvalg av medlemmer til Tanavassdragets fiskeforvaltning fattet på 

fellesmøte 25. april 2013, er ikke bindende for Tanavassdragets fiskeforvaltning. 

2. Tanavassdragets fiskeforvaltning dømmes til innen 2 uker fra forkynnelsen av 

dommen å erstatte Laksebreveiere i Tanavassdraget Sa saksomkostninger med kr 

51 175. 

Vedtak: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tar dommen fra Indre Finnmark tingrett av 17. september 2013 

til etterretning. 

Vedtaket er enstemmig. 

 

Sak 50/2013: Kjøp av urettmessige fiskekort i 2013, oppfølging 

Saksfremstilling: 

Etter gjennomgang av sesongkortlister, har elveoppsynet i Karasjok foreløpig anmeldt 5 fiskere 

for kjøp av urettmessige sesongkort i 2013. Påtalemyndigheten vurderer bøter her. TF har ikke 

behandlet lignende saker før. I tillegg til bøter kan TF vurdere å kreve erstatning for tapt 

fiskekortsalg. Hvis TF vil fremme erstatningskrav som påtalemyndigheten skal fremme i en 

eventuell straffesak, har TF 3 uker på å fremme et skriftlig krav.  

 

Elveoppsynet i Tana går igjennom salgslistene for sesongkort fra Tana.  

 
Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning krever erstatning fra hver fisker som påtalemyndigheten 

oppretter straffesak mot etter kjøp av urettmessige sesongkort, tilsvarende for 10 – 20 døgnkort. 
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Vedtak: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning krever erstatning kr. 5 000 fra hver person som urettmessig har 

kjøpt sesongkort i Tanavassdraget i 2013. 

 

Sak 51/2013: Foreløpig regnskap pr. 30.09.2013 

 

Direktørens innstilling: 

Fiskekortinntekter på norsk side er kr. 1 066 000. Lønns – og driftsutgifter pr. 30. september er kr. 

3 051 000, det gir et regnskapsmessig underskudd på kr – 1 192 000 pr. 3. kvartal. Overføring av 

50 % av fiskekortinntekter fra riksgrensestrekningen foretas i 4. kvartal. Pga. høyere eurokurs 

enn i fjor, kan det selv ved 10 % nedgang i salgsvolum på finsk side gi høyere overføring av 

fiskekortinntekter enn det som er budsjettert. 

 

Foreløpig regnskapsstatus pr. 30.09.2013 tas til etterretning. 

 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak 52/2013: Feltprosjekter 2013, foreløpig status  

Det ble gitt orientering om feltprosjekter: 

1. Skjellprosjektet 

2. Kartlegging av sideelver (fiskeplasser) 

3. Registrering av faststående bruk 

4. Andre feltprosjekter 

1. Gytefisktelling  

2. Ungfiskregistrering (forvaltningsgrenser) 

3. Laksyngelens bruk av innsjøer 

4. Selprosjektet 

5. Sjøørret 

 

Foreløpig prosjektstatus pr. 30.09.2013 tas til etterretning. 

 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak 53/2013: Forslag til prosjekter 2014 

 

Direktørens innstilling: 

1) Skjellprøveprosjektet 

2) Habitatkartleging – sideelvene 

3) Registrering av andre fiskearter 

4) Sealsal 

5) Genetikkinsamling sjøørret. 

6) Oppfølging av ungfiskregistrering 

7) Oppfølging gytefisktelling 
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8) Oversetting av litteratur 

9) Driftsplan for Tanavassdraget 

 

Til neste møte utarbeider direktøren budsjettramme for prosjekter 2014. 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak 54/2013: ČalliidLágádus – utgivelse av bok, søknad om bidrag – delfinansiering 

 

Ingrid Nordal fratrer møtet ved behandling av saken. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning innvilger tilskudd kr. 45 000 til ČalliidLágádus - Båteng til 

utgivelse av bok med tittel «Samer, laksefiskereguleringer og landegrenser» av Iris Wigelius. 

Tilskuddet utbetales når boken utgis. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak 55/2013: Orienteringssaker 

1) Orientering fra møte i norsk delegasjon 15.-16. oktober 2013, forhandlinger om Tana 

overenskomsten 

2) Uttalelse til rapport fra prosjektgruppa for forprosjektering av Norsk Laksesenter 

3) Oppsynssesongen 2013 

4) Referat fra møte med Deanučázádaga luossabivdosearvi (DLBS) 17.09.2013 

5) Odd Erik Rønning, Vadsø – Muligheter for kjøp av sesongkort til hytteeiere 26.09.2013 

6) Kopi av brev 3.10.2013 til Miljøverndepartementet fra Deanučázádaga luossabivdosearvi 

(DLBS) vedr. forhandlinger om Tana overenskomsten mellom Norge og Finland 

 

Sak 56/2013: Neste møte 

Neste møte blir i Alta eller i Kirkenes 6. – 8. desember. Administrasjonen sjekker med Altaelva og 

Neidenelva, for å høre om de har mulighet til å orientere om driften fra deres vassdrag.   

 

Møtet hevet kl. 17.45 

______________________        ____________________ 
Tor-Ørjan Store                           Bjarne Rikardsen 

 
 

Referent: Hans-Erik Varsi 


