Sak 09/2017: Vedtekter for TF

Vedtekter for TF, regler for fellesmøter, regler for laksebrev, regler for soner,
arbeidsinstruks for direktøren – oversendelse av utvalget forslag 19.12.2016
Utvalget har i sak 73/2015 Revidering av reglement for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)
fått i oppgave å gjennomgå TFs roller og oppgaver, og fremme eventuelle nødvendige
forslag til presiseringer og/eller endringer av reglementet. Tidsfristen ble satt til mars 2016.
Til utvalget ble valgt Máret Guhttor som leder og Asbjørn Guttorm og Rune Aslaksen som
medlemmer. Utvalget har hatt 4 møter; 31. januar, 10. juni, 22. juni og 1. desember.
Utvalgets leder har fungert som arbeidende leder mellom møtene og gjennomgått lover,
forskrifter og andre rettskilder og utført skrivearbeidet med forslag om bestemmelser i
vedtekter og reglene.
Utvalget har vurdert behovet for og ønsket om å få på plass vedtekter for TF og regler på
viktige råder i TFs virksomhet og vurdert at TFs reglement ikke alene kan innfri dette
behovet. Utvalget har derfor drøftet og gjennomarbeidet følgende utkast til regelsett for TF:






Vedtekter for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)
Regler for fellesmøter – forberedelse og gjennomføring
Regler for laksebrev – vilkår for fiskerett og utøvelse av fisket
Regler for soner – organisering av fisket
Arbeidsinstruks for direktøren

Hensikten med regelsettet er at TF skal ha en arbeidsordning, eller vedtekter, og andre
regler for sin virksomhet. Utvalget har arbeidet fram vedtektene ved å videreføre, presisere
og fylle ut bestemmelsene i Tanaloven og Tanaforskriften med støtte i tilhørende
forarbeider. Det samme gjelder nærmere bestemmelser om forberedelse og gjennomføring
av fellesmøter, om vilkår for fiskerett og utøvelse av fisket og om organisering av fisket i
sonene.
Tanaloven, Tanaforskriften og andre relevante rettskilder har naturlig nok ikke nærmere
bestemmelser om alle organisatoriske forhold som TFs forvaltning består av; bla. innkalling,
åpning og ledelse av konstituerende og andre møter, beslutningsdyktighet, krav til gyldige
vedtak, valg av saksutvalg og andre utvalg, avstemmingregler, mv.
Utvalget har i sine drøftelser av ansvar og roller i TFs organisasjon, også sett behovet for å
utforme forslag til en arbeidsinstruks for direktøren. Hensikten er å få en tydeligere og
klarere rolledeling og ansvar mellom TF som øverste organ og direktøren som øverste
administrative leder. TFs reglement pkt 12 har i dag punkter for direktørens
arbeidsbeidsoppgaver og plikter hvor enkelte punkter kan videreføres i et reglementet.
Utvalget har ikke utredet om TF som et kollegialt organ, har samme funksjon som et styre i
offentlig, halvoffentlig eller privat organ. Utvalget har heller ikke utredet hvilke juridisk eller
økonomisk ansvar TF medlemmer har, eller om det følger erstatningsansvar for vedtak og
iverksetting av vedtak, eller manglende iverksetting, som fører til tap eller
erstatningsansvar. Dette bør utredes juridisk.
Utvalget har i sitt arbeid lagt til grunn følgende lovverk og rettskilder:
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Kongelig resolusjon av 1. april 1911 gitt i medhold av lov om retten til fiskeri i Tanavassdraget
(1888).
Tanautvalgets rapport 2009 - Forslag til lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget
Tanaloven av 20.6.2014 - Lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven)
Prop. 58 L (2013-2014) - Forarbeider til Tanaloven
Tanaforskriften av 4.2.2011
Kongelig resolusjon av 4.2.2011 Forslag til forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i
Tanavassdraget – oppfølging av Tanautvalgets rapport 2009
Kongelig resolusjon av 20.6.2014 Forslag til endringer i Tanaforskriften
Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. av 15.5.1992
Reglement for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)

For å gjøre gjennomgangen av vedtektene og reglene mer forklarende, lesevennlig og
oversiktelig, har utvalget valgt å angi henvisninger til lov, forskrift og andre rettskilder i
fotnoter på hver side. Disse, sammen med merknader til enkelte bestemmelser, kan flyttes
til siste side; noe som er et redigeringsspørsmål.
Utvalget har ikke fremmet forslag om endringer i Tanaforskriften. Vi nevner likevel én
merknad som fins i forskriftens forarbeider, kgl.res. av 4.2.2011, til
§ 10 om
innskrenkning av fisket, der det heter at forvaltningsorganet (TF) også bør kunne begrense
det norske fisket på riksgrensestrekningen, men at spørsmålet vil bli vurdert på et senere
tidspunkt. I merknadene heter det videre at bestemmelsen (§ 10) ikke skal være til hinder
for at rettighetshavere på norsk og finsk side kan inngå frivillige avtaler om innskrenkninger
på denne elvestrekningen, jf. Vedtekter § 37 hvor utvalget foreslår at “TF kan initiere” til
avtaler mellom rettighetshavere. En gjennomgang av Tanaforskriften med sikte på
forbedringer og endringer av enkelte bestemmelser, bør vurderes.
Utvalgets anbefaling:
1. Vedtekter for TF og regler for fellesmøter, laksebrev og soner drøftes og behandles av TF og
sendes på høring til laksefiskeforeninger, soner, kommunene Tana og Karasjok, KLD og andre
høringsinstanser. Etter at høringsuttalelser er kommet inn, bør vedtekter og reglene behandles
av TF og legges fram for soner, fellesmøte og laksemøte, før endelig fastsettelse.
2. Arbeidsinstruks for direktøren drøftes og behandles av TF.
3. Det bør innhentes juridisk utredning på spørsmål om TF har samme funksjon som et styre i
offentlig, halvoffentlig eller privat organ, og hvilke juridisk eller økonomisk ansvar TF
medlemmer har, og om det følger erstatningsansvar for vedtak og iverksetting av vedtak, eller
manglende iverksetting, som fører til tap eller erstatningsansvar.
4. TFs reglement bør oppdateres slik at det harmonerer med vedtekter og regelsettet.
5. Forslag om revidering av Tanaforskriften bør vurderes.

Deatnu/Kárášjohka, 19.12.2016

Máret Guhttor
leder

Asbjørn Guttorm
medlem

Rune Aslaksen
medlem
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Regler om fellesmøter - forberedelse og gjennomføring, Utvalgets forslag 19.12.2016
INNHOLD
Kapittel 1 Lokal forvatning av Tanavassdraget
§ 1 Mandat
§ 2 Overordnet mål
§ 3 Formål, målsetting
§ 4 Arbeidsområde, myndighet
§ 5 Geografisk virkeområde
§ 6 Administrasjon, stillinger
§ 7 Språk
Kapittel 2 Fiskere – lokale og tilreisende
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12

Grupper av fiskere, fiskekort
Vassdragets rettighetshavere
Laksebreveiere med garn- og stangfiskerett
Lokale stangfiskere med sedvanerett
Tilreisende fiskere med adgang til stangfiske

Kapittel 3 TF - organisering
§ 13 Øverste ledelse
§ 14 Valg av representanter for ny funksjonsperiode
§ 15 Konstituerende møte
§ 16 Valgbare til leder- og nestlederverv
§ 17 Valg av leder og nestleder
§ 18 Valg av midlertidig ledelse
§ 19 Utnevning av saksutvalg og ekstern representasjon
§ 20 Valg av saksutvalg for behandling av laksebrev og fiskerett
§ 21 Valg av representanter til norsk forhandlingsdelegasjon
Kapittel 4 TF møter – innkalling, møteledelse, avstemminger mv.
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26

Møteinnkalling, møteledelse, saksutredninger, forslag til vedtak
Spørsmål om habilitet, taushetsplikt, etiske retningslinjer
Beslutningsdyktighet, forfall, avstemminger, klage på vedtak
Krav om alminnelig flertall
Krav om kvalifisert flertall

Kapittel 5 Fritak fra verv – suppleringsvalg
§ 27 Anmodning om fritak, utskifting
§ 28 Suppleringsvalg – avgjørelse, gjennomføring
§ 29 Fritak av leder, nestleder, medlem, stedfortreder

Kapittel 6 Virksomhet og oppgaver
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37

Forvaltningsoppgaver, informasjon
Soneinndeling og fiskerett i sonene
Soner – organisering av fisket, kontakt, samarbeid
Salg av fiskekort, fastsetting av priser, klage på vedtak
Oppsyn
Fellesmøter for rettighetshavere med laksebrev
Årlig laksemøte for alle rettighetshavere
Innskrenkning av fisket
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§ 38 Utestenging fra fiske
Kapittel 7 Virksomhetsansvar
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45

Kvalitet,effektivitet
Strategier, overordnete planer
Informasjon, rapporter, uttalelser utad
Inntekter, utgifter, likviditet
Regnskap, årsberetning, årsresultat
Disposisjonsfond og avsetningsfond
Øverste administrative leder – ansvar og plikter, arbeidsinstruks

Kapittel 8 Andre bestemmelser
§ 46 Forvaltningsloven, offentlighetsloven - bestemmelser for saksbehandling
§ 47 Tvisteløsning - rettighetsforhold, utøvelse av fiske
§ 48 Fastsetting og endring av vedtektene

Merknader til enkelte bestemmelser
Til kapittel 2: Angående §§ 5, 6, 7, 8: I kgl. res. av 4.2.2011, merknader til Tanaforskriften § 8, er
“rådgivende” sagt om ekstraordinære fellesmøter som holdes ved behov. Det samme er ikke sagt om
fellesmøter med valg. Begrepet “rådgivende” er ivaretatt med “før TF avgjør soneinndelingen” og “til
drøfting og behandling før TF fatter vedtak i saken” i hhv §§ 6 og 8.
Til § 19, 1. ledd: I følge Tanaforskriften § 8, 1. ledd ledes fellesmøtet av leder eller nestleder,
avhengig av hvem av disse som har garnfiskerett. Det står ikke at møtet “skal” ledes, dvs. kravet er
ikke absolutt. I § 19,1. ledd her kan både TF leder og nestleder velges til møteledelsen. Det er
avgjørende at fellesmøtet får en god start med valg av møteledelse som har fellesmøtets tillit. Det
foreslås også valg av en assisterende møteleder for å lette på arbeidsoppgavene til møteleder med
fremleggelse av saker, avvikling av valg o.a.
Kapittel 1 Fellesmøter for rettighetshavere med laksebrev 1
§ 1 Formål
Formålet med fellesmøtene er å sikre rettighetshavere med laksebrev deltakelse og
medbestemmelse i forvaltningen av fisk og fisket, og å ivareta laksebreveiernes felles fiskeinteresser
og -rettigheter i Tanavassdraget.
§ 2 Mandat
Ordinære og ekstraordinære fellesmøter, som TF har ansvar for å innkalle til, representerer alle
laksebreveiere med garnfiskerett i Tana og Karasjok kommuner.
Laksebreveiere velger hvert fjerde år i kommunevalgåret representanter til TF i et ordinært
fellesmøte. Soneinndelingen og utvisningene av fiskerett i sonene drøftes og behandles i et ordinært
fellesmøte. Suppleanter til TF velges i ekstraordinært fellesmøte. Det kan innkalles til ekstraordinære
fellesmøter for å drøfte og behandle aktuelle saker.
Laksebreveiere kan i alle fellesmøter uttale seg i saker som har betydning for fisk og fisket, og
rettighetshavernes felles fiskeinteresser og -rettigheter.
§ 3 Møterett, fullmektig
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Laksebreveiere har møterett med tale-, forslags- og stemmerett i fellesmøter, og kan møte personlig
eller ved fullmektig som er husstands- eller familiemedlem. Fullmakt utstedes skriftlig av
laksebreveier gjeldende for ett møte. Fullmektig som ikke selv har laksebrev, er ikke valgbar til verv.
§ 4 Språk
Samisk og norsk er likeverdige språk i fellesmøter.
Kapittel 2 Ordinære og ekstraordinære fellesmøter i funksjonsperioden 2
§ 5 Ordinært fellesmøte - valg av representanter til TF for ny periode
Et ordinært fellesmøte for valg av 5 av 9 representanter til TF for ny funksjonsperiode på 4 år, skal
holdes innen utgangen av oktober måned i kommunevalgåret.
Fellesmøtet velger 5 medlemmer med personlige stedfortredere blant laksebreveiere. Minst 2 av de
5 medlemmene og stedfortredere skal være bosatt i Tana kommune og tilsvarende i Karasjok
kommune. Fellesmøtet velger valgkomité for ny funksjonsperiode, jf. § 9.
§ 6 Ordinært fellesmøte – soneinndelingen og utvisningene av fiskerett til sonene
Et ordinært fellesmøte for drøfting og behandling av soneinndelingen og utvisningene av fiskerett,
skal holdes midt i funksjonsperioden. TF legger frem oversikt over soneinndelingen og
laksebreveiere med garnfiskerett i den enkelte sone, og eventuelle forslag om endringer i
soneinndelingen, før TF avgjør soneinndelingen.
§ 7 Ekstraordinært fellesmøte - suppleringsvalg
Ekstraordinært fellesmøte skal holdes dersom TF beslutter at suppleringsvalg av nytt enkeltmedlem
eller ny stedfortreder til TF skal gjennomføres av og blant laksebreveierne. Valgte suppleanter
fungerer ut funksjonsperioden.
§ 8 Ekstraordinært fellesmøte ved behov
Ekstraordinært fellesmøte holdes i funksjonsperioden, dersom TF anser behov for å legge fram en
eller flere aktuelle saker av betydning for fisk og fisket og laksebreveieres felles fiskeinteresser og rettigheter, til drøfting og behandling før TF fatter vedtak i saken.
Av samme grunn kan interesseorganisasjoner som representerer en stor andel av laksebreveierne,
eller 1/4 av laksebreveierne, kreve skriftlig at det innkalles til ekstraordinært fellesmøte. Kravet skal
være undertegnet av organisasjonens styremedlemmer eller av minst 1/4 av laksebreveierne.
Kapittel 3 Valgkomité
§ 9 Valg av medlemmer og varamedlemmer, leder og nestleder
Fellesmøtet for valg av representanter til TF i kommunevalgåret, velger 3 medlemmer og 2
varamedlemmer blant laksebreveiere til valgkomitéen. Det velges 1 medlem fra nedre Tana, 1
medlem fra riksgrensestrekningen og 1 medlem fra Karasjok, og 2 varamedlemmer fra hver av
kommunene Tana og Karasjok.
Fellesmøtet velger leder og nestleder. Funksjonsperioden er 4 år. TF fastsetter godtgjørelse til
medlemmene.
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§ 10 Mandat, innstilling, offentliggjøring
Valgkomitéen skal fremme skriftlig innstilling på kandidater til alle valg som skal gjennomføres i
ordinært eller ekstraordinært fellesmøte. Komitéens innstilling skal offentliggjøres sammen med
endelig saksliste til fellesmøtet.
§ 11 Første møte - igangsetting av arbeidet
Leder innkaller i samråd med TF til første møte. TF yter administrativ bistand til valgkomitéens
arbeid og kunngjør frist for innsending av forslag til kandidater. Laksebreveiere og deres
interesseorganisasjoner kan fremme forslag.
Arbeidet for innstilling av kandidater til valg for ny funksjonsperiode, settes i gang senest 1. juni i
kommunevalgåret. Arbeidet for suppleringsvalg settes i gang uten opphold etter at TF har besluttet
at suppleringsvalg av og blant laksebreveiere skal gjennomføres.
§ 12 Valgbare kandidater
Kandidater som innstilles, skal være laksebreveiere. Sittende medlemmer og stedfortredere som
representerer laksebreveierne i TF, kan innstilles for gjenvalg. Valgkomitéen bør, så vidt mulig,
fremme innstilling på kandidater av begge kjønn.
Kapittel 4 Fellesmøter – forberedelser
§ 13 Innkalling, saksliste, saksforberedelser
TF leder har ansvar for å innkalle til fellesmøter og for utarbeidelse av saksliste og saksutredninger
med forslag til vedtak. Valg føres opp som egen sak på saksliste dersom valg skal gjennomføres.
§ 14 Kunngjøring
Innkalling med foreløpig saksliste skal kunngjøres offentlig minst 6 uker før møtet skal holdes. I
tillegg til opplysninger om møtested, tidspunkt og frist for innmelding av saker, skal det fremgå i
kunngjøringen at registrering av fremmøtte laksebreveiere starter 1 time før møtet starter.
Det skal opplyses hvor og innen hvilken dato endelige saksliste, saksdokumenter og valgkomitéens
innstilling er tilgjengelig.
§ 15 Innmelding av saker – frist
Laksebreveiere og deres interesseorganisasjoner kan fremme saker til alle fellesmøter. Saker meldes
til TF for saksforberedelse innen 4 uker før møtet holdes.
§ 16 Endelig saksliste – offentliggjøring, frist
Endelig saksliste, saksutredninger med forslag til vedtak og valgkomitéens innstilling, skal
offentliggjøres senest 14 dager før fellesmøtet skal holdes. Den som anmoder, skal ha tilsendt
saksdokumentene.
Kapittel 5 Fellesmøter – gjennomføring
§ 17 Registrering av laksebreveiere og fullmakter
TF sørger for at fremmøtte laksebreveiere og de som møter med fullmakt, blir registrert og får utdelt
nummerskilt til bruk som tegn for tale-, forslags- og stemmerett under møtet. Registrering starter 1
time i forkant av møtestart. Oppdatering av nye registreringer som er kommet til under møtet, tas
opp til godkjenning før neste sak på dagsorden tas opp til behandling.
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§ 18 Sekretærfunksjon, tolking, protokollføring
TF ivaretar sekretærfunksjoner, sørger for tolking og fører møteprotokoll. Forslag til vedtak og
endelig vedtak i sakene protokollføres. Det samme gjelder skriftlige forslag fremmet i møtet.
Avstemminger og skriftlige protokolltilførslser og merknader til sakene, protokollføres. Navnet på de
som har ord til saken protokollføres fortløpende.
§ 19 Åpning av møtet, møteledelse, tellekorps, bevitnelse av protokoll 3
TF leder, eller nestleder i lederens fravær, åpner fellesmøter og leder møtet inntil møteleder og
assisterende møteleder er valgt.
Fellesmøter velger 4 personer med møterett til tellekorps og 2 personer til å bevitne og signere
protokollen etter møteslutt.
§ 20 Behandling av saker - forslag, merknader, protokolltilførsel
Saker legges fram og redegjøres av TF leder, eller nestleder ved lederens fravær. Disse kan utpeke en
annen til å legge frem en sak. Saker fremmes med skriftlig saksutredelse og forslag til vedtak.
Laksebreveiere og de med fullmakt, kan fremme skriftlige forslag til saker under behandlingen. Alle
forslag tas opp til avstemming.
Skriftlige merknader og protokolltilførsler kan fremmes til saker. Disse protokollføres og vedlegges
saken uten avstemming.
§ 21 Valgkomitéens innstilling - andre forslag
Valgkomitéens leder, eller nestleder i lederens fravær, legger fram komitéens innstilling på
kandidater til valg. De som har møterett kan fremme forslag på andre kandidater.
§ 22 Faste saker i fellesmøter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Åpning av fellesmøtet
Registreringen av laksebreveiere og fullmakter - godkjenning
Valg av møteledelse
Kunngjøring av møtet - godkjenning
Innkalling av møtet - godkjenning
Saksliste - godkjenning
Tellekorps - valg
Bevitnelse av protokoll - valg
Saker til behandling
Orienteringssaker
Valg (dersom valg er aktuelt i møtet)
Valgkomiteens innstilling legges fram
Kapittel 6 Andre bestemmelser
§ 23 Avstemmingsregler – saker, stemmelikhet
Møteleder kan foreta prøvevotering før endelig avstemming gjennomføres. Saker avgjøres ved at
møteleder oppfordrer enten de som er for et forslag, eller de som er imot, om å vise stemmetegn.
Tellekorpset foretar telling. Møteleder kan foreta kontravotering. Det kan ikke foretas skriftlig
avstemming i saker.

3

Jf. Tanaforskriften § 8, 1. ledd
7

Saker avgjøres med alminnelig flertall, dvs. over 50 % av de avgitte stemmene. Eventuelle blanke
stemmer teller ikke med i avgitte stemmer. Viser avstemmingen like mange stemmer for og imot i
en sak, avgjør fellesmøtet om det skal holdes ny avstemming.
§ 24 Avstemmingsregler – valg, stemmelikhet
Valg av personer skal gjennomføres ved valg av medlem og varamedlem til hvert enkelt verv. De som
har møterett, kan fremme krav om skriftlig valg.
Avstemmingen ordnes på en av følgende måter:
a) Valg ved sedler uten underskrift
De som stemmer, skal på seddelen skrive navnet på den personen som de stemmer på.
Tellekorpset foretar telling av stemmene. Stemmer noen på flere enn det skal velges, skal
det eller de navn som står sist på stemmeseddelen ikke telles med. Blanke stemmer teller
med i avgitte stemmer.
b) Valg ved stemmetegn
Møteleder ber de som stemmer for en foreslått kandidat, om å vise stemmetegn.
Tellekorpset foretar telling av stemmene. Eventuelle blanke stemmer teller ikke med i
avgitte stemmer. Møteleder kan foreta kontravotering.
c) Valg ved akklamasjon
Dersom det ikke fremmes motkandidat til en foreslått kandidat, kan valget avgjøres ved
akklamasjon.
Avstemminger etter punkt a) og b):
Stemmes det over 2 kandidater, er den valgt som oppnår alminnelig flertall, dvs. over 50 % av de
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet, foretas 2. gangs votering. Er det fortsatt stemmelikhet,
avgjøres valget ved loddtrekning.
Stemmes det over flere enn 2 kandidater, er den valgt som oppnår alminnelig flertall dvs. over 50 %
av de avgitte stemmene. Har ingen fått mer enn 50 % av stemmene, foretas ny votering over de 2
kandidatene som har fått flest stemmer. Den er valgt som oppnår mer enn 50 % av de avgitte
stemmene.
§ 25 Endring av reglene
Disse regler fastsettes og endres av fellesmøte med kvalifisert flertall, dvs. et flertall med minst 2/3
av stemmene. Utkast og endringsforslag saksutredes av TF og sendes på høring. TF behandler og
legger fram reglene for fellesmøte til behandling og godkjenning.
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Sak 10/2017: Regler for fellesmøter
Regler om fellesmøter - forberedelse og gjennomføring
Utvalgets forslag 19.12.2016
Kapittel 1 Fellesmøter for rettighetshavere med laksebrev
§1
§2
§3
§4

Formål
Mandat
Møterett, fullmektig
Språk

Kapittel 2 Ordinære og ekstraordinære fellesmøter i funksjonsperioden
§5
§6
§7
§8

Ordinært fellesmøte - valg av representanter til TF for ny periode
Ordinært fellesmøte - soneinndelingen og utvisninger av fiskerett i sonene
Ekstraordinært fellesmøte - suppleringsvalg
Ekstraordinært fellesmøte ved behov

Kapittel 3 Valgkomité
§ 9 Valg av medlemmer og varamedlemmer, leder og nestleder
§ 10 Mandat, innstilling, offentliggjøring
§ 11 Første møte, igangsetting av arbeidet
§ 12 Valgbare kandidater

Kapittel 4 Fellesmøter – forberedelser
§ 13 Innkalling, saksliste, saksforberedelser
§ 14 Kunngjøring
§ 15 Innmelding av saker - frist
§ 16 Endelig saksliste – offentliggjøring, frist

Kapittel 5 Fellesmøter – gjennomføring
§ 17 Registrering av laksebreveiere og fullmakter
§ 18 Sekretærfunksjon, tolking, protokollføring
§ 19 Åpning av møtet, møteledelse, tellekorps, bevitnelse av protokoll
§ 20 Behandling av saker - forslag, merknader, protokolltilførsel
§ 21 Valgkomitéens innstilling - andre forslag
§ 22 Faste saker i fellesmøter

Kapittel 6 Andre bestemmelser
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§ 23 Avstemminger - saker, stemmelikhet
§ 25 Avstemminger – valg, stemmelikhet
§ 26 Endring av reglene

Merknader til enkelte bestemmelser
Til kapittel 2: Angående §§ 5, 6, 7, 8: I kgl. res. av 4.2.2011, merknader til Tanaforskriften § 8, er
“rådgivende” sagt om ekstraordinære fellesmøter som holdes ved behov. Det samme er ikke sagt om
fellesmøter med valg. Begrepet “rådgivende” er ivaretatt med “før TF avgjør soneinndelingen” og “til
drøfting og behandling før TF fatter vedtak i saken” i hhv §§ 6 og 8.
Til § 19, 1. ledd: I følge Tanaforskriften § 8, 1. ledd ledes fellesmøtet av leder eller nestleder,
avhengig av hvem av disse som har garnfiskerett. Det står ikke at møtet “skal” ledes, dvs. kravet er
ikke absolutt. I § 19,1. ledd her kan både TF leder og nestleder velges til møteledelsen. Det er
avgjørende at fellesmøtet får en god start med valg av møteledelse som har fellesmøtets tillit. Det
foreslås også valg av en assisterende møteleder for å lette på arbeidsoppgavene til møteleder med
fremleggelse av saker, avvikling av valg o.a.
Kapittel 1 Fellesmøter for rettighetshavere med laksebrev 4
§ 1 Formål
Formålet med fellesmøtene er å sikre rettighetshavere med laksebrev deltakelse og
medbestemmelse i forvaltningen av fisk og fisket, og å ivareta laksebreveiernes felles fiskeinteresser
og -rettigheter i Tanavassdraget.
§ 2 Mandat
Ordinære og ekstraordinære fellesmøter, som TF har ansvar for å innkalle til, representerer alle
laksebreveiere med garnfiskerett i Tana og Karasjok kommuner.
Laksebreveiere velger hvert fjerde år i kommunevalgåret representanter til TF i et ordinært
fellesmøte. Soneinndelingen og utvisningene av fiskerett i sonene drøftes og behandles i et ordinært
fellesmøte. Suppleanter til TF velges i ekstraordinært fellesmøte. Det kan innkalles til ekstraordinære
fellesmøter for å drøfte og behandle aktuelle saker.
Laksebreveiere kan i alle fellesmøter uttale seg i saker som har betydning for fisk og fisket, og
rettighetshavernes felles fiskeinteresser og -rettigheter.
§ 3 Møterett, fullmektig
Laksebreveiere har møterett med tale-, forslags- og stemmerett i fellesmøter, og kan møte personlig
eller ved fullmektig som er husstands- eller familiemedlem. Fullmakt utstedes skriftlig av
laksebreveier gjeldende for ett møte. Fullmektig som ikke selv har laksebrev, er ikke valgbar til verv.
§ 4 Språk
Samisk og norsk er likeverdige språk i fellesmøter.
Kapittel 2 Ordinære og ekstraordinære fellesmøter i funksjonsperioden 5
§ 5 Ordinært fellesmøte - valg av representanter til TF for ny periode
4
5

Jf. Tanaforskriften § 8
Jf. kgl. res. av 4.2.2011, merknader til Tanaforskriften § 8
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Et ordinært fellesmøte for valg av 5 av 9 representanter til TF for ny funksjonsperiode på 4 år, skal
holdes innen utgangen av oktober måned i kommunevalgåret.
Fellesmøtet velger 5 medlemmer med personlige stedfortredere blant laksebreveiere. Minst 2 av de
5 medlemmene og stedfortredere skal være bosatt i Tana kommune og tilsvarende i Karasjok
kommune. Fellesmøtet velger valgkomité for ny funksjonsperiode, jf. § 9.
§ 6 Ordinært fellesmøte – soneinndelingen og utvisningene av fiskerett til sonene
Et ordinært fellesmøte for drøfting og behandling av soneinndelingen og utvisningene av fiskerett,
skal holdes midt i funksjonsperioden. TF legger frem oversikt over soneinndelingen og
laksebreveiere med garnfiskerett i den enkelte sone, og eventuelle forslag om endringer i
soneinndelingen, før TF avgjør soneinndelingen.
§ 7 Ekstraordinært fellesmøte - suppleringsvalg
Ekstraordinært fellesmøte skal holdes dersom TF beslutter at suppleringsvalg av nytt enkeltmedlem
eller ny stedfortreder til TF skal gjennomføres av og blant laksebreveierne. Valgte suppleanter
fungerer ut funksjonsperioden.
§ 8 Ekstraordinært fellesmøte ved behov
Ekstraordinært fellesmøte holdes i funksjonsperioden, dersom TF anser behov for å legge fram en
eller flere aktuelle saker av betydning for fisk og fisket og laksebreveieres felles fiskeinteresser og rettigheter, til drøfting og behandling før TF fatter vedtak i saken.
Av samme grunn kan interesseorganisasjoner som representerer en stor andel av laksebreveierne,
eller 1/4 av laksebreveierne, kreve skriftlig at det innkalles til ekstraordinært fellesmøte. Kravet skal
være undertegnet av organisasjonens styremedlemmer eller av minst 1/4 av laksebreveierne.
Kapittel 3 Valgkomité
§ 9 Valg av medlemmer og varamedlemmer, leder og nestleder
Fellesmøtet for valg av representanter til TF i kommunevalgåret, velger 3 medlemmer og 2
varamedlemmer blant laksebreveiere til valgkomitéen. Det velges 1 medlem fra nedre Tana, 1
medlem fra riksgrensestrekningen og 1 medlem fra Karasjok, og 2 varamedlemmer fra hver av
kommunene Tana og Karasjok.
Fellesmøtet velger leder og nestleder. Funksjonsperioden er 4 år. TF fastsetter godtgjørelse til
medlemmene.
§ 10 Mandat, innstilling, offentliggjøring
Valgkomitéen skal fremme skriftlig innstilling på kandidater til alle valg som skal gjennomføres i
ordinært eller ekstraordinært fellesmøte. Komitéens innstilling skal offentliggjøres sammen med
endelig saksliste til fellesmøtet.
§ 11 Første møte - igangsetting av arbeidet
Leder innkaller i samråd med TF til første møte. TF yter administrativ bistand til valgkomitéens
arbeid og kunngjør frist for innsending av forslag til kandidater. Laksebreveiere og deres
interesseorganisasjoner kan fremme forslag.
Arbeidet for innstilling av kandidater til valg for ny funksjonsperiode, settes i gang senest 1. juni i
kommunevalgåret. Arbeidet for suppleringsvalg settes i gang uten opphold etter at TF har besluttet
at suppleringsvalg av og blant laksebreveiere skal gjennomføres.
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§ 12 Valgbare kandidater
Kandidater som innstilles, skal være laksebreveiere. Sittende medlemmer og stedfortredere som
representerer laksebreveierne i TF, kan innstilles for gjenvalg. Valgkomitéen bør, så vidt mulig,
fremme innstilling på kandidater av begge kjønn.
Kapittel 4 Fellesmøter – forberedelser
§ 13 Innkalling, saksliste, saksforberedelser
TF leder har ansvar for å innkalle til fellesmøter og for utarbeidelse av saksliste og saksutredninger
med forslag til vedtak. Valg føres opp som egen sak på saksliste dersom valg skal gjennomføres.
§ 14 Kunngjøring
Innkalling med foreløpig saksliste skal kunngjøres offentlig minst 6 uker før møtet skal holdes. I
tillegg til opplysninger om møtested, tidspunkt og frist for innmelding av saker, skal det fremgå i
kunngjøringen at registrering av fremmøtte laksebreveiere starter 1 time før møtet starter.
Det skal opplyses hvor og innen hvilken dato endelige saksliste, saksdokumenter og valgkomitéens
innstilling er tilgjengelig.
§ 15 Innmelding av saker – frist
Laksebreveiere og deres interesseorganisasjoner kan fremme saker til alle fellesmøter. Saker meldes
til TF for saksforberedelse innen 4 uker før møtet holdes.
§ 16 Endelig saksliste – offentliggjøring, frist
Endelig saksliste, saksutredninger med forslag til vedtak og valgkomitéens innstilling, skal
offentliggjøres senest 14 dager før fellesmøtet skal holdes. Den som anmoder, skal ha tilsendt
saksdokumentene.
Kapittel 5 Fellesmøter – gjennomføring
§ 17 Registrering av laksebreveiere og fullmakter
TF sørger for at fremmøtte laksebreveiere og de som møter med fullmakt, blir registrert og får utdelt
nummerskilt til bruk som tegn for tale-, forslags- og stemmerett under møtet. Registrering starter 1
time i forkant av møtestart. Oppdatering av nye registreringer som er kommet til under møtet, tas
opp til godkjenning før neste sak på dagsorden tas opp til behandling.
§ 18 Sekretærfunksjon, tolking, protokollføring
TF ivaretar sekretærfunksjoner, sørger for tolking og fører møteprotokoll. Forslag til vedtak og
endelig vedtak i sakene protokollføres. Det samme gjelder skriftlige forslag fremmet i møtet.
Avstemminger og skriftlige protokolltilførslser og merknader til sakene, protokollføres. Navnet på de
som har ord til saken protokollføres fortløpende.
§ 19 Åpning av møtet, møteledelse, tellekorps, bevitnelse av protokoll 6
TF leder, eller nestleder i lederens fravær, åpner fellesmøter og leder møtet inntil møteleder og
assisterende møteleder er valgt.

6

Jf. Tanaforskriften § 8, 1. ledd
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Fellesmøter velger 4 personer med møterett til tellekorps og 2 personer til å bevitne og signere
protokollen etter møteslutt.
§ 20 Behandling av saker - forslag, merknader, protokolltilførsel
Saker legges fram og redegjøres av TF leder, eller nestleder ved lederens fravær. Disse kan utpeke en
annen til å legge frem en sak. Saker fremmes med skriftlig saksutredelse og forslag til vedtak.
Laksebreveiere og de med fullmakt, kan fremme skriftlige forslag til saker under behandlingen. Alle
forslag tas opp til avstemming.
Skriftlige merknader og protokolltilførsler kan fremmes til saker. Disse protokollføres og vedlegges
saken uten avstemming.
§ 21 Valgkomitéens innstilling - andre forslag
Valgkomitéens leder, eller nestleder i lederens fravær, legger fram komitéens innstilling på
kandidater til valg. De som har møterett kan fremme forslag på andre kandidater.
§ 22 Faste saker i fellesmøter
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Åpning av fellesmøtet
Registreringen av laksebreveiere og fullmakter - godkjenning
Valg av møteledelse
Kunngjøring av møtet - godkjenning
Innkalling av møtet - godkjenning
Saksliste - godkjenning
Tellekorps - valg
Bevitnelse av protokoll - valg
Saker til behandling
Orienteringssaker
Valg (dersom valg er aktuelt i møtet)
Valgkomiteens innstilling legges fram
Kapittel 6 Andre bestemmelser
§ 23 Avstemmingsregler – saker, stemmelikhet
Møteleder kan foreta prøvevotering før endelig avstemming gjennomføres. Saker avgjøres ved at
møteleder oppfordrer enten de som er for et forslag, eller de som er imot, om å vise stemmetegn.
Tellekorpset foretar telling. Møteleder kan foreta kontravotering. Det kan ikke foretas skriftlig
avstemming i saker.
Saker avgjøres med alminnelig flertall, dvs. over 50 % av de avgitte stemmene. Eventuelle blanke
stemmer teller ikke med i avgitte stemmer. Viser avstemmingen like mange stemmer for og imot i
en sak, avgjør fellesmøtet om det skal holdes ny avstemming.
§ 24 Avstemmingsregler – valg, stemmelikhet
Valg av personer skal gjennomføres ved valg av medlem og varamedlem til hvert enkelt verv. De som
har møterett, kan fremme krav om skriftlig valg.
Avstemmingen ordnes på en av følgende måter:
d) Valg ved sedler uten underskrift
De som stemmer, skal på seddelen skrive navnet på den personen som de stemmer på.
Tellekorpset foretar telling av stemmene. Stemmer noen på flere enn det skal velges, skal
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det eller de navn som står sist på stemmeseddelen ikke telles med. Blanke stemmer teller
med i avgitte stemmer.
e) Valg ved stemmetegn
Møteleder ber de som stemmer for en foreslått kandidat, om å vise stemmetegn.
Tellekorpset foretar telling av stemmene. Eventuelle blanke stemmer teller ikke med i
avgitte stemmer. Møteleder kan foreta kontravotering.
f) Valg ved akklamasjon
Dersom det ikke fremmes motkandidat til en foreslått kandidat, kan valget avgjøres ved
akklamasjon.
Avstemminger etter punkt a) og b):
Stemmes det over 2 kandidater, er den valgt som oppnår alminnelig flertall, dvs. over 50 % av de
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet, foretas 2. gangs votering. Er det fortsatt stemmelikhet,
avgjøres valget ved loddtrekning.
Stemmes det over flere enn 2 kandidater, er den valgt som oppnår alminnelig flertall dvs. over 50 %
av de avgitte stemmene. Har ingen fått mer enn 50 % av stemmene, foretas ny votering over de 2
kandidatene som har fått flest stemmer. Den er valgt som oppnår mer enn 50 % av de avgitte
stemmene.
§ 25 Endring av reglene
Disse regler fastsettes og endres av fellesmøte med kvalifisert flertall, dvs. et flertall med minst 2/3
av stemmene. Utkast og endringsforslag saksutredes av TF og sendes på høring. TF behandler og
legger fram reglene for fellesmøte til behandling og godkjenning.
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Sak 11/2017: Regler for laksebrev
Regler om laksebrev – vilkår for fiskerett og utøvelse av fisket – Utvalgets forslag 19.12.2016
INNHOLD
Kapittel 1 Laksebreveier – fiskerett, vilkår og utøvelse av fisket
§1
Laksebreveier – fiskerett, fangstrapportering
§2
Rett til utøvelse av garnfiske
§3
Vilkår for laksebrev
§4
Anvendelse av skjønn
Kapittel 2 Befaring av grunn
§5
Befaring hvert fjerde år eller ved behov
§6
Spørsmål om tap av fiskerett
§7
Særskilt behandling
Kapittel 3 Soneinndeling – søknad om laksebrev, utvisning og flytting av fiskerett
§8
Soneinndeling, endringer
§9
Søknad om laksebrev – tildeling
§ 10 Utvisning av fiskerett i soner
§ 11 Flytting av fiskerett til annen sone
Kapittel 4 Bortleie av fiskeretten
§ 12 Utleieforhold – oversikt, enstemmig vedtak i sonen
§ 13 Bortleie av fiskerett for begrenset periode
§ 14 Bortleie av fiskerett for inntil ett år av gangen
Kapittel 5 Garnfiske – deltaker, medhjelper, stedfortreder
§ 15 Drivgarnsfiske – deltaker
§ 16 Sette-/stågarn, stengsel - medhjelper, stedfortreder
Kapittel 8 Andre bestemmelser
§ 17 Veiledningsplikt
§ 18 Plikt om forhåndsvarsel
§ 19 Tvisteløsning om fiskerett
§ 20 Begjæring om innsyn
§ 21 Endring av reglene
Merknader til enkelte bestemmelser:
Til § 5 Befaring hvert fjerde år eller ved behov
Utvalget har luftet spørsmålet om TF skal innføre egenerklæring på drift av jorder, i stedet for å
gjennomføre befaringer. En slik ordning vil kreve stikkprøver.
Til § 7 Særskilt behandling
Bestemmelsen innebærer ingen trussel for laksebestanden i vassdraget. Formålet er å sikre at denne
kategorien fiskere, som er få i antall, beholder sin opparbeidede livskvalitet som elvedalens beboer.
Til § 6 Spørsmål om tap av fiskerett

15

§ 6 sammen med §§ 17, 18, 19 skal sikre at rettighetshaver får en forsvarlig behandling av sin
rettighetssak og kan ivareta sitt tarv, også ved å få bistand dersom uttalelse/klage fremmes muntlig.
Til § 14 Bortleie av fiskerett for inntil ett år av gangen
I Tanaforskriften § 3, 6. ledd heter det at fiskerett kan leies bort til “personer bosatt i elvedalen”.
Her avgrenses til “en person bosatt i den kommunen der fiskeretten ligger” slik praksisen er i dag.
Kapittel 1 Laksebreveier – fiskerett, vilkår og utøvelse av fisket
§ 1 Laksebreveier – fiskerett, fangstrapportering
Rettighetshavere som oppfyller vilkårene for garnfiske, har fiskerett med grunnlag i et laksebrev.
Laksebreveiere har den prioriterte fiskeretten i vassdraget. Fiskerett og adgang til fiske med stang og
håndsnøre fra land eller båt skal ikke utøves til hinder eller fortrengsel for garnfiske.7
En rettighetshaver med laksebrev har i tillegg til stangfiskerett, rett til fiske etter alle fiskeslag med til
enhver tid tillatte garnredskaper mot innløsning av sesongfiskekort til lav pris.
Enhver som løser fiskekort, er pliktig til å rapportere inn fangsten til TF, også nullfangst.
Opplysninger om fangstrapportering finnes på TFs hjemmeside:
www.tanafisk.no/fiskekort/fangstrapportering
§ 2 Rett til utøvelse av garnfisket 8
Garnfisket skal normalt utøves i tilknytning til bosted som er grunnlag for fiskeretten. Fiskeretten
ligger til ett medlem av husstanden. Husstanden avgjør selv hvilket medlem som skal utøve
fiskeretten. Fiskerett omfatter fiske med stengsel, sette-/stågarn og drivgarn. En laksebreveier kan
med visse forutsetninger, leie bort sin fiskerett, jf. kap. 4.
Drives jordbruk i fellesskap på samme grunn, har bare én person av fellesskapet fiskerett. Dette
gjelder ikke dersom flere driver jordbruk i fellesskap og hver for seg har grunn som tilfredsstiller
vilkårene for garnfiskerett.
§ 3 Vilkår for laksebrev 9
Spørsmål om vilkårene for fiskerett foreligger, behandles og avgjøres av TF.10 Den som skal utøve
garnfiske må oppfylle følgende krav:
1. Vedkommende må avle minst 2000 kg høy i året eller grovfór av annet slag på egen eller leid
grunn på åremål. Grunnen skal være opparbeidet for årlig avling. En vesentlig del skal avles
på bebodd grunn og på grunn som er knyttet nært til boligeiendom
2. Vedkommende må bo på eller nær grunnen som ligger mindre enn to kilometer fra Tanaelva
eller sidevassdragene. Vedkommende må være registrert i folkeregisteret i Tana eller
Karasjok kommune som bosatt i det aktuelle området, og faktisk bo der. Dette gjelder også
vedkommende som bor nær grunnen som ligger mindre enn to kilometer fra elvebredden i
nabokommunen.
3. Bosted i nær tilknytning til grunnen kan gi grunnlag for fiskerett, dersom dette kan gi bedre
utnyttelse av grunnen for jordbruket. Grunnlaget for fiskeretten kan opprettholdes dersom
7

Jf. Tanaloven § 5, 2. ledd
Jf. Tanaforskriften § 3, 2. - 4. ledd
9
Jf. Tanaforskriften § 3, 1. ledd og kgl.res. av 4.2.2011, s. 11-13
10
Jf. Tanaforskriften § 7, 4. ledd
8
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flom, ras, erosjon eller andre særlige forhold er til hinder for å bo på eller nær grunnen som
tilfredsstiller vilkårene for fiskerett.
4. Bosettingskravet kan være oppfylt dersom vedkommende, grunnet generasjonsskifte, arv,
eierovertakelse eller andre spesielle forhold, bor i samme bygd eller i et boligfelt i nærheten
av grunnen som tilfredsstiller vilkårene om fiskerett.
5. Vilkår for bosetting kan være oppfylt dersom en laksebreveier må bo borte fra grunnen i en
periode på grunn av spesielle forhold som studier, sykdom, institusjonsopphold, alderdom
eller andre familiære forhold. Laksebreveier må i fraværsperioden være registrert i
folkeregisteret i den kommunen der grunnen som gir fiskerett ligger.
§ 4 Anvendelse av skjønn
Avstand mellom bosted og grunn og spesielle bosettingsforhold kan være gjenstand for anvendelse
av skjønn. TF foretar en konkret og helhetlig vurdering i hvert enkelt tilfelle, basert på
lokalbefolkningens særskilte rettigheter til fiske på grunnlag av lov, alders tids bruk og lokal
sedvane.11 Skjønnsanvendelse skal foretas med grunnlag i samiske tradisjoner, rettsoppfatninger og
sedvane.
Kapittel 2 Befaring av grunn
§ 5 Befaring hvert fjerde år eller ved behov
TF kan foreta befaring av grunn i forbindelse med gjennomgang og behandling hvert fjerde år av
soneinndelingen og utvisninger av fiskerett.12 Befaring kan i tillegg foretas ved spesielle behov
dersom det foreligger søknad om laksebrev, eller dersom vilkårene ved grunnen har endret seg.
Spesielle behov kan være flom, ras, eierskifte, deling av grunn, o.a.
TF skal avtale tidspunkt for befaring med laksebreveier. Sonestyret skal ha melding om planlagte
befaringer i sonen.
§ 6 Spørsmål om tap av fiskerett
Dersom vilkårene ved grunn som gir fiskerett eller bosted ikke lenger er oppfylt, kan fiskeretten
tapes.13 Viser en befaring at vilkårene ved grunnen ikke er oppfylt, gis laksebreveier merknad og
veiledning om vilkårene for fiskerett og videre saksgang, før andre gangs befaring foretas, jf. § 17.14
Er vilkårene fortsatt ikke oppfylt, tilskrives laksebreveier forhåndsvarsel og gis adgang til å uttale seg
og redegjøre om planer foreligger for opparbeiding og ferdigstillelse av grunnen for avling, jf. § 18.
Laksebreveier skal innen en gitt svarfrist gi begrunnet uttalelse, før TF behandler spørsmålet om
vilkårene for fiskerett foreligger.15 Vedtak i saken kan klages skriftlig til TF innen 3 uker.16 Dette
gjelder også dersom vilkårene for bosted ikke lenger er oppfylt.
Dersom laksebreveier ønsker å fremme uttalelsen eller klagen muntlig, eventuelt pr. telefon, skal TF
bistå med å sette opp uttalelsen og klagen i skriftlig form.17 Denne skal forelegges laksebreveier for
eventuell korrigering og godkjenning med underskrift.
11

Jf. Tanaloven § 1 Lovens formål
Jf. Tanaforskriften § 7. 2. ledd
13
Jf. Tanaforskriften § 3, 5. ledd
14
Jf. Forvaltningsloven § 11
15
Jf. Tanaforskriften § 7, 4. ledd
16
Jf. Forvaltningsloven §§ 28 og 29
17
Jf. Forvaltningsloven § 11
12
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Krav til saksbehandling, veiledning, uttalelsesrett og klagerett skal være oppfylt før TF fatter endelig
vedtak i saken.18 Sonestyret skal ha kopi av forhåndsvarsel, klage og endelig vedtak i saken.
Laksebreveier kan bringe inn tvistesak om fiskerett med garn til avgjørelse av jordskifteretten eller
tingretten.19
§ 7 Særskilt behandling
Etter befaring av grunn, skal vilkårene knyttet til grunn som eies av eldre rettighetshavere i høy alder
behandles særskilt med grunnlag i samiske tradisjoner, rettsoppfatninger og sedvane. Ved en
skjønnsanvendelse kan vilkårene for garnfiskerett vurderes som oppfylt dersom laksebreveier har
bodd på grunnen og utøvet garnfiske hele sitt voksne liv, og dersom husstanden ikke har andre
medlemmer som kan utøve fisket.
Dette gjelder ikke dersom laksebreveier leier ut sin fiskerett.
Kapittel 3 Soneinndeling – søknad om laksebrev, utvisning og flytting av fiskerett
§ 8 Soneinndeling, endringer
Vassdragets elvestrekninger er delt inn i soner der rettighetshavere som oppfyller vilkårene for
garnfiske, har fiskerett. TF utsteder laksebrev med vilkår for fiskeretten og utøvelsen av fisket i
bestemte soner.20
TF fører oversikt over soneinndelingen og laksebreveiere med garnfiskerett i den enkelte sone.21 TF
gjennomgår og behandler soneinndelingen og utvisninger av fiskerett til sonene hvert fjerde år, og
kan endre soneinndelingen etter at laksebreveiere i fellesmøte har drøftet og behandlet saken.22
Foreligger det forslag om endringer i soneinndelingen, skal TF innhente skriftlig uttalelse fra berørte
soner før saken utredes og legges frem for fellesmøte, og før TF fatter endelig avgjørelse. Berørte
soner skal orienteres skriftlig om endelig vedtak.
§ 9 Søknad om laksebrev – tildeling
Søknad om laksebrev sendes TF som avgjør om vilkårene for garnfiskerett foreligger. Søknad skal
være TF i hende innen 31. mars. Det må i søknaden angis tidspunkt for ferdigstillelse av grunn
dersom den er under opparbeiding for avling.
TF utsteder laksebrev til den som oppfyller vilkårene om bosted og årlig avling på egen eller leid
grunn på åremål, jf. §§ 3 og 4. Laksebrev utstedes for ubegrenset tidsperiode. Laksebrev til den som
leier grunn, utstedes for den perioden leieforholdet gjelder. Perioden kan utvides dersom
leieforholdet forlenges.
Tapes fiskeretten, kan rettighetshaver søke om laksebrev på nytt fra det tidspunkt vilkårene for
garnfiskerett er oppfylt igjen.
Laksebrev kan ikke inndras med mindre vilkårene for garnfiskerett ikke lenger er oppfylt. Krav til
saksbehandling, veiledning, uttalelsesrett og klagerett, skal være oppfylt før TF fatter endelig vedtak
i saken, jf. § 6. Laksebrev kan heller ikke inndras dersom jordskifteretten eller tingretten har
angjeldende tvistesak fra rettighetshaver til avgjørelse om fiskerett med garn.23
§ 10 Utvisning av fiskerett i soner
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TF utviser fiskerett til rettighetshavere med laksebrev i soner.24 Fiske med stengsel, sette-/stågarn og
drivgarn må kun utøves i den sonen som fiskerett er utvist til. Soner tildeler fiskeplass til nye
laksebreveiere på grunnlag av vedtak i TF om utvisning av fiskerett til sonen.
Fiskerett utvises normalt i en sone i tilknytning til bosted som er grunnlag for fiskeretten 25
Ved eiendomsovertakelse, generasjonsskifte eller arv av grunn som tilfredsstiller vilkårene om
fiskerett, utvises fiskerett normalt i samme sone som grunnen tidligere var knyttet til.
Ved nye utvisninger av fiskerett til en sone, skal TF innhente skriftlig uttalelse fra sonestyret før
endelig vedtak fattes. Sonen kan behandle saken i sonemøte eller årsmøte. Sonen skal orienteres
skriftlig om endelig vedtak.
§ 11 Flytting av fiskerett til annen sone
En laksebreveier kan søke TF innen 31. mars om overflytting av sin fiskerett til en annen sone
dersom det er minst 4 år siden laksebreveieren fikk utvist fiskerett til sonen, eller fikk innvilget
overflytting fra annen sone.
Dette kravet kan fravikes dersom det foreligger spesielle forhold som tapte fiskeplasser i sonen
grunnet flom, ras, erosjon, eller endret elveløp.
TF skal innhente skriftlig uttalelse fra den sonen fiskeretten er søkt flyttet til, før endelig vedtak
fattes. Sonen kan behandle saken i sonemøte eller årsmøte. Berørte soner skal orienteres skriftlig
om endelig vedtak.
Kapittel 4 Bortleie av fiskeretten
§ 12 Utleieforhold – oversikt, enstemmig vedtak i sonen
TF er pliktig til å registrere og holde oversikt over alle utleieforhold.26 TF skal etter hver fiskesesong
drøfte utviklingen av utleieforhold i sonene.
En sone kan vedta enstemmig i årsmøte eller sonemøte at fiskerett for ett år av gangen ikke skal
leies bort i sonen kommende sesong. Sonen skal oversende vedtaket skriftlig til TF.
§ 13 Bortleie av fiskerett for begrenset periode 27
En laksebreveier kan søke TF skriftlig innen 31. mars om å leie bort sin fiskerett i sonen for en
begrenset periode på inntil 5 uker dersom et annet husstandsmedlem ikke kan utøve fisket, og
dersom laksebreveier er forhindret fra å fiske av særlige grunner som sykdom, institusjonsopphold,
høy alder, kortere fravær grunnet sesongarbeid.
Den som leier fiskeretten skal være fast bosatt og registrert i folkeregisteret i den kommunen hvor
grunnen som tilfredsstiller vilkårene om fiskerett ligger.
TF skal innhente skriftlig uttalelse fra sonen før vedtak fattes. TF skal orientere sonen skriftlig om
vedtak i saken.
§ 14 Bortleie av fiskerett for inntil ett år av gangen 28
En laksebreveier kan ved skriftlig henvendelse til sonen innen 31. mars søke om å få leie bort sin
fiskerett i inntil ett år av gangen til en person bosatt i den kommunen der fiskeretten ligger, dersom
et annet husstandsmedlem ikke kan utøve fisket.
24
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Sonen behandler saken i sonemøte eller årsmøte. Bortleie kan innvilges dersom alle laksebreveiere i
sonen samtykker skriftlig. Dette gjelder også dersom søknad om forlenget leieforhold foreligger.
Bortleie innvilges ikke dersom sonen har vedtatt enstemmig i årsmøte eller sonemøte at fiskerett
ikke skal leies bort kommende sesong, jf. § 12.
Bostedskrav og øvrige vilkår knyttet til grunnen som tilfredsstiller vilkårene for fiskerett, skal være
oppfylt ved at laksebreveier selv, eller den som leier, bor på eller nær grunnen i utleieperioden.
Laksebreveier og den som leier fiskeretten, skal være fast bosatt og registrert i folkeregisteret i den
kommunen hvor fiskeretten ligger.
Sonen kan be TF om bistand til saksbehandlingen og til å sikre at vilkårene for bortleie er oppfylt.
Sonen skal rapportere skriftlig utleieforhold til TF for registrering.
Kapittel 5 Garnfiske - deltaker, medhjelper, stedfortreder
§ 15 Drivgarnsfiske - deltaker
En laksebreveier, eller den som leier fiskerett, avgjør selv hvem vedkommende skal drive garn
sammen med. Forutsetningen er at deltaker har gyldig fiskekort og er bosatt og registrert i
folkeregisteret i en av elvedalens kommuner.
Av hensyn til overføring av samiske tradisjoner mellom generasjoner, kan en laksebreveier drive garn
sammen med barn, barnebarn, søsken eller foreldre som bor utenfor elvedalens kommuner.
Forutsetningen er at deltaker har gyldig fiskekort for tilreisende fiskere.
§ 16 Sette-/stågarn, stengsel - medhjelper, stedfortreder
En laksebreveier eller den som leier fiskerett, skal selv sette ut garnbruk til fiske med sette-/stågarn
og stengsel. Vedkommende avgjør selv om det er behov for medhjelper til dette arbeidet, og til å
sette opp stengsel. Medhjelper trenger ikke å ha innløst fiskekort.
En laksebreveier eller den som leier fiskerett, kan ved uforutsett fravær i løpet av en fiskeuke,
utpeke stedfortreder til å røkte stengselsgarn eller sette-/stågarn. Det samme gjelder når garnbruk
skal trekkes opp innen fredningstidspunktet for fisket inntrer. Laksebreveier kan også forespørre
bistand fra sonestyret. Stedfortreder trenger ikke å ha innløst fiskekort.
Medhjelper og stedfortreder bør være bosatt i elvedalen.
Kapittel 6 Andre bestemmelser
§ 17 Veiledningsplikt 29
I følge § 11 i forvaltningsloven har TF veiledningsplikt i sin saksbehandling. Formålet med
veiledningen er å gi parter og andre interesserte adgang til å ivareta sitt tarv i bestemte saker på
best mulig måte.
§ 18 Plikt om forhåndsvarsel 30
TF skal gi rettighetshavere skriftlig forhåndsvarsel og adgang til å uttale seg før det treffes vedtak
som kan ha rettslige eller faktiske konsekvenser for dem, jf. Forvaltningsloven § 16.31 Dette gjelder
særlig i behandling av følgende saker:
a. Spørsmål om vilkårene for fiskerett foreligger, behandles og avgjøres av TF.32
29
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Jf. Tanaforskriften § 15
31
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b. Tvister om utøvelse av fisket mellom laksebreveiere i en sone behandles og avgjøres på
sonemøte. Dersom saken ikke kan løses av sonemøte, skal sonen fremme saken til TF for
avgjørelse.33
c. Dersom vilkårene knyttet til grunn som gir fiskerett og bosted ikke lenger er oppfylt, kan
fiskerett tapes. TF behandler og avgjør saken.34
§ 19 Tvisteløsning om fiskerett 35
TF skal i første instans selv søke å løse tvister og spørsmål som reises om fiskerett. Tvist om fiskerett
med garn eller stang kan bringes til avgjørelse av jordskifteretten eller tingretten.
§ 20 Begjæring om innsyn 36
TFs saksdokumenter er offentlige etter reglene i offentlighetsloven. Ved avslag på begjæringer om
innsyn, kan spørsmålet om adgang til å unnta dokumenter fra offentlighet påklages til Fylkesmannen
i Finnmark.
§ 21 Endring av reglene
Disse regler fastsettes og endres av TF med kvalifisert flertall, dvs. et flertall med minst 2/3 av
stemmene. Utkast og endringsforslag saksutredes av TF og sendes på høring til sonene og andre
høringsinstanser, og legges fram for fellesmøte til uttalelse, før reglene fastsettes av TF.

33

Jf. Tanaforskriften § 7, 4. ledd
Jf. Tanaforskriften § 3, 5. ledd
35
Jf. Tanaforskriften § 16
36
Jf. Tanaforskriften § 15, 3. ledd
34

21

Sak 12/2017: Regler for soner

Regler om soner - organisering av fisket
Utvalgets forslag 19.12.2016
INNHOLD

Kapittel 1 Soner - fiskerett, formål, mandat
§1
§2
§3
§4
§5

Soner, fiskerett i bestemte soner
Formål
Mandat
Ansvars- og rollefordeling mellom sonen og TF
Møterett, fullmektig

Kapittel 2 Sonestyre, sonemøte, årsmøte
§6
§7
§8
§9
§ 10

Sonestyre – saker, arbeidsoppgaver
Samråd - soner med få laksebreveiere
Årsmøte/sonemøte - innkalling, saker,møteledelse
Årsmøte/sonemøte – særfiske/samfiske, fordeling av fiskeplasser, fangstrapportering
Årsmøtesak – valg av sonestyre

Kapittel 3 Andre bestemmelser
§ 11
§ 12
§ 13

Avstemmingsregler - saker, stemmelikhet
Avstemmingsregler - valg, stemmelikhet
Endring av reglene

Til § 4: Jf.følgende kapitler i Regler om laksebrev - vilkår for fiskerett og utøvelse av fisket
Kap. 2
Kap. 3
Kap. 4
Kap. 5

Befaring av grunn
Soneinndeling – laksebrev, utvisning og flytting av fiskerett
Bortleie av fiskerett
Garnfiske – deltaker, medhjelper, stedfortreder

22

Kapittel 1 Soner – fiskerett, formål, mandat
§ 1 Soner, fiskerett i bestemte soner 37
Vassdragets elvestrekninger er delt inn i soner der rettighetshavere som oppfyller vilkårene for
garnfiske, har fiskerett på grunnlag av et laksebrev. TF utsteder laksebrev med vilkår for fiskeretten
og utøvelsen av fisket i bestemte soner. Fiske må kun utøves i den sonen fiskerett er utvist til.
§ 2 Formål
Sonens formål er å sikre laksebreveiere deltakelse og medbestemmelse i organiseringen av fisket i
sonen, samt å ivareta laksebreveiernes felles fiskeinteresser og -rettigheter.
§ 3 Mandat 38
En sone representerer alle rettighetshavere med laksebrev i sonen. Sonen behandler saker og
avklarer spørsmål om fisket i sonen, og kan uttale seg om saker som har betydning for fisk og fisket
og om felles fiskeinteresser og -rettigheter.
Sonen ordner selv sitt fiske og fordeler fiskeplasser mellom sonens laksebreveiere og behandler nye
utvisninger og overflytting av fiskerett til sonen. Sonen behandler saker om bortleie av fiskerett for
ett år av gangen og gir uttalelse til spørsmål om bortleie av fiskerett for en begrenset periode. Sonen
kan i årsmøte eller sonemøte vedta enstemmig at fiskerett for ett år av gangen, ikke skal leies bort i
sonen kommende sesong.
Sonen oppfordrer laksebreveierne til å rapportere inn fangsten til TF, også nullfangst.
§ 4 Ansvars- og rollefordeling mellom sonen og TF
Ansvars- og rollefordeling mellom sonen og TF i behandling og avgjørelse av bestemte saker er
fastsatt i følgende kapitler i Regler om laksebrev – vilkår for fiskerett og utøvelse av fisket:
1. Befaring av grunn, kapittel 2
2. Soneinndeling – laksebrev, utvisning og flytting av fiskerett, kapittel 3
3. Bortleie av fiskerett, kapittel 4
4. Garnfiske – deltaker, medhjelper, stedfortreder, kapittel 5
§ 5 Møterett, fullmektig
Alle laksebreveiere i sonen har møterett med tale-, forslags- og stemmerett i sonemøter og
årsmøter. Laksebreveier kan møte personlig eller ved fullmektig som er husstands- eller
familiemedlem. Fullmakt utstedes skriftlig av laksebreveier gjeldende for ett møte. Fullmektig som
ikke selv har laksebrev, er ikke valgbar til verv.

Kapittel 2 Sonestyre, sonemøte, årsmøte
§ 6 Sonestyre – saker, arbeidsoppgaver
Sonestyret består av leder, nestleder og minst ett medlem, og minst ett varamedlem, valgt av og
blant sonens laksebreveiere i årsmøte. Sonestyret behandler sonens løpende saker.

37
38

Jf. Tanaforskriften § 7, 2. Ledd
Jf. Tanaforskriften § 7, 3. Ledd
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Soneleder koordinerer og leder sonens arbeidsoppgaver og representerer sonen utad. Nestleder
fungerer ved lederens fravær.

§ 7 Samråd – soner med få laksebreveiere
Soner med færre enn 3 laksebreveiere består av et samråd som utpeker leder og nestleder. Leder,
eller nestleder i lederens fravær, ivaretar sonens arbeidsoppgaver og representerer sonen utad.
Samrådet skal avgjøre saker om fisket i sonen, jf. § 9. Ansvars- og rollefordeling mellom sonen og TF
gjelder tilsvarende for samrådet, jf. § 4.
§ 8 Årsmøte/sonemøte – innkalling, saker, møteledelse
Sonens årsmøte skal holdes innen 20. april for bla. å avgjøre organiseringen av fisket i sonen
kommende sesong og for å velge medlemmer og varamedlemmer til sonestyret. Sonemøter holdes
etter behov.
Sonestyret ved leder, eller nestleder i lederens fravær, innkaller alle laksebreveiere til
årsmøte/sonemøte med minst 5 dagers varsel. Innkalling og saksliste godkjennes av møtet.
Sonestyret ved leder, eller nestleder i lederens fravær, fremmer saker som krever, eller anses å
kreve, behandling i sonemøte eller årsmøte. Sonens laksebreveiere kan melde inn saker til
behandling.
Soneleder, eller nestleder i lederens fravær, åpner og leder møtet inntil møteleder og protokollfører
er valgt. Soneleder sender bevitnet årsmøteprotokoll til TF.
§ 9 Årsmøte/sonemøte – særfiske/samfiske, fordeling av fiskeplasser, fangstrapportering
Årsmøte/sonemøte beslutter om laksebreveierne i sonen skal utøve særfiske eller samfiske
kommende sesong. Dersom årsmøtet beslutter at særfiske skal utøves, skal ikke vedtaket være til
hinder for at to eller flere laksebreveiere kan utøve samfiske med stengsel, sette-/stågarn eller
drivgarn.
Årsmøte/sonemøte fordeler fiskeplasser mellom laksebreveierne i sonen. Laksebreveiere bør
opprettholde sine faste fiskeplasser. Tvister om utøvelse av fisket avgjøres av TF, med mindre saken
avgjøres på sonemøte.39
Årsmøte/sonemøte behandler og tildeler fiskeplass til nye laksebreveiere på grunnlag av vedtak i TF
om utvisning av fiskerett til sonen. Årsmøte/sonemøte behandler saker om flytting av fiskerett til
sonen og bortleie av fiskerett for ett år av gangen, og gir uttalelse til spørsmål om korttidsutleie av
fiskerett. Årsmøte/sonemøte kan vedta enstemmig at fiskerett ikke skal leies bort i sonen for ett år
av gangen kommende sesong.
Jf. også § 4 om ansvars- og rollefordeling mellom sonen og TF i behandling og avgjørelse av bestemte
saker.
Sonen bør i årsmøtet/sonemøter oppfordre laksebreveierne til å rapportere inn fangsten til TF, også
nullfangst, og om nødvendig, sørge for veiledning om rapporteringen.
Opplysninger om fangstrapportering finnes på TFs hjemmeside:
www.tanafisk.no/fiskekort/fangstrapportering
§ 10 Årsmøtesak - valg av sonestyre
39
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Årsmøtet velger blant sonens laksebreveiere et sonestyre, jf. § 6. Alle laksebreveiere i sonen er
valgbare. Funksjonstiden fastsettes av årsmøtet.

Kapittel 3 Andre bestemmelser
§ 11 Avstemmingsregler – saker, stemmelikhet
Møteleder kan foreslå prøvevotering før endelig avstemming gjennomføres. Saker avgjøres ved at
møteleder oppfordrer enten de som er for et forslag, eller i mot, om å vise stemmetegn. Det kan
foretas kontravotering.
En sak avgjøres med alminnelig flertall, dvs. over 50 % av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet,
foretas ny votering. Er det fortsatt stemmelikhet, oversendes saken til TF for behandling og
avgjørelse. 40
§ 12 Avstemmingsregler - valg, stemmelikhet
Valg av personer kan gjennomføres ved valg av medlem og varamedlem til hvert enkelt verv.
Avstemmingen ordnes på en av følgende måter:
a) Valg ved sedler uten underskrift
De som stemmer, skriver på seddelen navnet på den personen som de stemmer på.
Stemmer noen på flere enn det skal velges, skal det og de navn som står sist på
stemmeseddelen ikke telles med. Blanke stemmer teller med i avgitte stemmer.
b) Valg ved stemmetegn
Møteleder ber de som stemmer for en foreslått kandidat, om å vise stemmetegn. Det kan
foretas kontravotering. Blanke stemmer teller ikke med i avgitte stemmer.
c) Valg ved akklamasjon
Dersom det ikke fremmes motkandidat til en foreslått kandidat, kan valget avgjøres ved
akklamasjon.
Avstemminger etter punkt a) og b):
Stemmes det over 2 kandidater, er den valgt som oppnår alminnelig flertall, dvs. over 50 % av de
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet, foretas 2. gangs votering. Er det fortsatt stemmelikhet,
avgjøres valget ved loddtrekning.
Stemmes det over flere enn 2 kandidater, er den valgt som oppnår alminnelig flertall dvs. over 50 %
av de avgitte stemmene. Har ingen fått mer enn 50 % av stemmene, foretas ny votering over de 2
kandidatene som har fått flest stemmer. Den er valgt som oppnår mer enn 50 % av stemmene.
§ 13 Endring av reglene
Disse regler fastsettes og endres av TF med kvalifisert flertall, dvs. et flertall med minst 2/3 av
stemmene. Soner kan foreslå endringer ved behov. Utkast og endringsforslag saksutredes av TF og
sendes på høring til sonene og andre høringsinstanser, og legges fram for fellesmøte og laksemøte til
behandling og uttalelse, før reglene fastsettes av TF.
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