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Møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 5.-6. april 2017 på Jergul Astu – Karasjok. 

Møtestart 5. april kl. 10.30 

 

Saksliste: 

Sak 15/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 16/2017: Godkjenning av protokoll fra TF møte 10. – 11. februar 2017  

Sak 17/2017: Valg av 2 protokollunderskrivere 

Sak 18/2017: Godkjenning av fangstrapport 2016 

Sak 19/2017: Godkjenning av skjellprøverapport 2016 

Sak 20/2017: Regnskap 2016 

Sak 21/2017: Årsrapport 2016  

Sak 22/2017: Behandling av søknader om driftstilskudd fra fiskeforeninger  

Sak 23/2017: Søknader om laksebrev 

Sak 24/2017: Fiskekortpriser i riksgrensestrekningen og fisketider i sidevassdragene 

Sak 25/2017: Leieavtale kontorlokaler 

Sak 26/2017: Feltprosjekter 2017 

Sak 27/2017: Forslag til reglement/vedtekter, regler for fellesmøter, behandling av laksebrev 

og regler for soner  

Sak 28/2017: Høringsuttalelse til utbedring av farleden inntil Leirpollen i Tana kommune 

Sak 29/2017: Orienteringssaker 

Sak 30/2017: Neste møte 

 
 

Behandling: 

Sak 15/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Sak 16/2017: Godkjenning av protokoll fra TF møte 10. – 11. februar 2017  

 

Sak 17/2017: Valg av 2 protokollunderskrivere 
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Sak 18/2017: Godkjenning av fangstrapport 2016 

 

Fangsten fra Finland ble nylig oversendt TF, og fangstrapporten oppdateres og legges frem på 

TF-møtet. Kort oppsummering av fangsten i sesong 2016 (fra årsrapporten): 

Det ble det fanget 85 tonn laks i Tanavassdraget i 2016, noe som er en betydelig økning fra 

2015 (79 tonn), men langt under langtidsgjennomsnittet (116 tonn i perioden 1993 - 2016). 

Fordelingen mellom Norge og Finland var 57/43 i favør Finland. Det ble fanget en noe 

høyere andel på finsk side enn de siste årene. På norsk side er den beregnede totalfangsten på 

8 130 laks på til sammen 36 840 kg. Det var en økning av fangst av storlaks, men en 

reduksjon i små- og mellomlaks i forhold til 2015. 

  

 

 

 

 

 

Sak 19/2017: Godkjenning av skjellprøverapport 2016 

 

TF har ikke mottatt data fra finsk side enda, og saken utgår. Saken blir satt opp som 

orientering når rapporten er fullført. 
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Sak 20/2017: Regnskap 2016 

 

Saksfremstilling: 

Ved behandlingen av årsregnskap 2016 vedlegges årsregnskap med noter, jf. vedlegg 3: 

Samlete inntekter for 2016 er før andre driftsrelaterte inntekter er kr. 6 453 588,- 

Samlete driftskostnader er kr. 6 138 824,- 

Inntekter fra salg av fiskekort benyttes av Tanavassdragets fiskeforvaltning i samsvar med 

forskriftens formål, jf. § 2, herunder til overvåking av fiskebestandene, tilrettelegging av 

fisket, oppsyn, fangstrapportering, informasjon og administrasjon.  

Overføring fra Finland av fiskekortsalget i riksgrensestrekningen utgjør vesentlig del av 

inntektene i 2015. 

 

Resultat inkl. renteinntekter før årsoppgjørsdisposisjoner er kr. 335 679,- 

 

Deler av driftsmidlene for det enkelte år skal settes av til et avsetningsfond som sikkerhet for 

fremtidig forvaltning og drift, i minst to år fremover. Fondet kan også benyttes til 

ekstraordinære tiltak, og skal i slike tilfelle bygges opp til opprinnelig beløp så raskt så mulig. 

Ubrukte driftsmidler det enkelte år skal fordeles med 75 % til de fiskeberettigete, jf. § 3, og 

25 % til avsetningsfondet. Eventuell fordeling til de fiskeberettigete skal skje minst hvert 

annet år, forskriftens § 11 tredje ledd. 

 

Årsresultat 2016 og Årsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner 2017 legges sammen. Etter det 

fordeles ubrukte driftsmidler med 75 % til de fiskeberettigede, jf. § 3, og 25 % til 

avsetningsfondet.  

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning vedtar regnskap 2016 med noter. TF vedtar at årets resultat 

overføres annen egenkapital. Årsresultat 2016 og Årsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner 

2017 legges sammen, før det foretas årsoppgjørsdisposisjoner for 2016 - 17. 

 

 

Vedtak: 
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Sak 21/2017: Årsrapport 2016  

 

Saksfremstilling: 

Årsrapport 2016 for Tanavassdragets fiskeforvaltning består av sammendrag av 

forvaltningens drift, med balanse- og resultatregnskap, noteopplysninger og 

revisjonsberetning, jf. vedlegg 4. 

 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning vedtar fremlagte årsrapport 2016. 

 

 

Vedtak: 
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Sak 22/2017: Behandling av søknader om driftstilskudd fra fiskeforeninger  

 

 

Saksfremstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning har ved møte 3.-4. desember 2016 satt av kr. 100 000 i 

tilskudd til fiskeforeninger. Formålet med ordningen er å stimulere til drift av fiskeforeninger 

i Karasjok og Tana kommune.  

 

Fiskeforeninger som organiserer fiskerettshavere som har laksefiske i Tanavassdraget, kan 

søke om tilskudd.  

 

Fire fiskeforeninger har søkt om tilskudd. 

 

Søknader: 

Søkere Adresse Søknad Forslag 

Laksebreveiere i Tanavassdraget SA (Ved. 5.1) v/Rune Aslaksen, 9845 Tana             100 000                52 500  

Tanavassdragets fiskerettshavere (Ved. 5.2 ) v/Brynly Ballari, 9845 Tana               40 000                21 250  

Laksefiskeforeningen for Tanavassdraget (Ved. 

5.3  ) v/Hartvik Hansen, 9845 Tana               40 000                21 250  

Tana Jeger og fiskeforening (Ved. 5.4 ) v/Bjørnar Borch-Raudajoki  5 000  

Sum               180 000              100 000  

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler tilskuddsmidler til fiskeforeninger i Tana og 

Karasjok i henhold til retningslinjene og søknadsgrunnlaget. 

Kr. 52 500 til Laksebreveiere i Tanavassdraget SA v/Rune Aslaksen 

Kr. 21 250 til Tanavassdragets fiskerettshavere v/Brynly Ballari 

Kr. 21 250 til Laksefiskeforeningen for Tanavassdraget v/Hartvik Hansen 

Kr.   5 000 til Tana jeger og fiskeforening v/Bjørnar Borch-Raudajoki 

 

Vedtak: 
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Sak 23_1/2017: Ragnhild Ravna, søknad om laksebrev  

 

- viser til søknad av 05.09.2016. 

 

Saksfremlegg: 

Ragnhild Ravna søker om laksebrev med grunnlag i Gnr. 18 Bnr. 35 i Tana kommune.  

 

Søker har inngått 10 års leieavtale med Benedicte P. og Janez Miklavzin av eiendom Gnr. 18 

Bnr 35.  Leietakers eiendom Gnr. 18 Bnr. 35 grenser til eiendom Gnr. 18 Bnr. 361, jf. 

vedlegg 6.1.  

 

Gnr. 18 Bnr. 35 er grunnlag for eksisterende laksebrev i sone 5. Ved generasjonsskifte har 

Ravna overdratt eiendommen Gnr. 18 Bnr. 105 med tilknyttet eiendom Gnr. 18 Bnr. 35 i 

2014. Etter tidligere langvarig praksis, gis det ikke laksebrev med grunnlag i en leid part av 

en eiendom, som allerede er grunnlag for laksebrev til vedkommende eier. 

 

Fiskesone 5 har uttalt at de ønsker ikke en uthuling av eksisterende regelverk og går imot 

fradeling fra eksisterende eiendom med fiskerett, etter vilkår som omsøkt. Fiskesone 5 ønsker 

heller fremleie til andre. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning avslår Ragnhild Ravnas søknad om laksebrev med grunnlag 

av en leid part av en eiendom, som allerede er grunnlag for laksebrev til eier og utleier. 

 

Vedtak:  
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Sak 23_2/2017: Svein Ottar Helander, søknad om laksebrev 

 

- viser til søknad av 06.09.2016. 

 

 

Saksfremlegg: 

Svein Ottar Helander søker om laksebrev med grunnlag i Gnr. 37 Bnr. 54 og Gnr. 37 Bnr. 92 

i Tana kommune jf. vedlegg 6.2.  

.  

 

Helander har i de senere år leid fiskeretten av sin far John Helander, iht. § 3 tredje ledd i FOR 

2011-02-04 nr. 119: Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget. 

 

Søknaden er fremlagt sone 30 til uttalelse. Fiskesone 30 mener at Helander ikke oppfyller 

kravene for å erverve laksebrev. Fiskesonen begrunnelse er at eiendommen Helander bor på, 

er for liten til å innfri produksjonskravet og tilleggsjordet ligger for langt borte fra 

eiendommen som bebos, til at den skjønnsmessig kan beskrives til å være nær nok 

bostedseiendommen. Sone 30 anbefaler på at Helander ev. fortsatt leier lakserett fra sin far.  

 

Gnr. 37 Bnr. 54 har tidligere hatt laksebrev i sone 31, og er således del av landbrukseiendom.  

Gnr. 37 Bnr. 92 er fradelt av Gnr. 37 Bnr. 57 og tilhører søker og er bearbeidet slik at vilkåret 

for høstingskravet oppfylles. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning innvilger Svein Ottar Helanders laksebrev i sone 30. 

Laksebrevet gjelder for en tidsbegrenset periode. Ved eierskifte av Gnr. 37 Bnr. 57, og det 

søkes om overdragelse av laksebrevet, kan Helander bli tildelt laksebrev i sone 31. 

Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser. 

 

 

Vedtak:  
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Sak 23_3/2017: Josef Rieser, Karasjok, søknad om laksebrev i Karasjok fiskesone 

 

- viser til søknad av 16.01.2017 

- FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget. 

 

Saksfremlegg: 

Josef Rieser søker om laksebrev med grunnlag i Gnr. 20 Bnr. 9 og 25 i Karasjok kommune. 

jf. vedlegg. Oppgitt fulldyrket areal er 100 daa. Gården har tidligere hatt laksebrev.  Rieser 

har leid ut slåtta for 10 år. 

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning har bedt om innspill fra Karasjok fiskesone, til Riesers 

søknad. 

 

Søker oppfyller vilkårene for å ha fiskerett i Tanavassdraget, jr. forskrift om lokal forvaltning 

av fisk og fisket i Tanavassdraget § 3. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Josef Rieser laksebrev med grunnlag i Gnr. 20 Bnr. 

9 og 25 i Karasjok kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser. 

 

Vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 9 av 39 
 

Sak 23_4/2017: Hagbart Grønmo, søknad om overføring av laksebrev og tildeling av 

laksebrev i Karasjok fiskesone 

 

- viser til søknad av 23.01.2017 

- FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget. 

 

Saksfremlegg: 

Sameiet Gnr. 20 Bnr. 34 er delt mellom eierne Hagbart og Leif Petter Grønmo. Gnr. 20 Bnr. 

34 er nå registrert på Leif Petter Grønmo, med et dyrket areal på ca. 80 daa. Hagbart Grønmo 

har fått utparselert Gnr. 20 Bnr. 71, med et dyrket areal på ca. 32 daa. Eiendommene er høstet 

i 2016. Fiskeretten har vært registrert på Hagbart Grønmo.  

 

1) Det søkes om overføring av fiskeretten på Gnr. 20 Bnr. 34 fra Hagbart Grønmo til 

Leif Petter Grønmo. 

2) Det søkes om tildeling av ny fiskerett på Gnr. 20 Bnr. 71 til Hagbart Grønmo, jf. 

vedlegg. 

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning har bedt om innspill fra Karasjok fiskesone, til overføring 

av laksebrev fra Hagbart Grønmo til Leif Petter Grønmo og til Hagbart Grønmos søknad om 

laksebrev etter grunnlag i Gnr. 20 Bnr. 71.  

 

Søkerne oppfyller vilkårene for å ha fiskerett i Tanavassdraget, jr. forskrift om lokal 

forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget § 3. 

 

Direktørens innstilling: 

1) Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Leif Petter Grønmo laksebrev med grunnlag 

i Gnr. 20 Bnr. 34 i Karasjok kommune. Hagbart Grønmos laksebrev tilknyttet samme 

eiendom inndras. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser. 

2) Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Hagbart Grønmo laksebrev med grunnlag i 

Gnr. 20 Bnr. 71 i Karasjok kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende 

bestemmelser. 

 

Vedtak:  
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Sak 23_5/2017: Magne Vidar Anthi - Tana, søknad om laksebrev til sone 42 i Tana kommune 

 

- viser til søknad av 06.02.2017 

- FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget. 

 

Saksfremlegg: 

Magne Vidar Anthi søker om laksebrev med grunnlag i Gnr. 10 Bnr. 20 i Tana kommune. 

Oppdyrket areal er oppgitt til 25 daa, slåtta er leid ut. 

 

Tidligere eier av eiendommen hadde laksebrev i sone 42 tom. fiskesesongen 2015, iht. § 3 i 

FOR 2011-02-04 nr. 119: Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget. 

 

Det er fire fiskeberettigede i sone 42. Fiskesone 42 har ikke merknader til Anthis søknad om 

laksebrev til sonen.  

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Magne Vidar Anthi laksebrev i sone 42 i Tana 

kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser. 

 

Vedtak:  
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Sak 23_6/2017: Ebba Lovise Joks - Tana, søknad om laksebrev i sone 38 

 

- viser til søknad av 27.02.2017 

- FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget. 

 

Saksfremlegg: 

Ebba Lovise Joks søker om laksebrev med grunnlag i Gnr. 11 Bnr. 27 i Tana kommune. 

Oppdyrket areal er oppgitt til 14 daa. Slåtta er leid ut. Forrige gang hadde Joks laksebrev i 

sone 41. 

 

Tidligere leietager av eiendommen hadde laksebrev i sone 38 i fjorårets fiskesesong, iht. § 3 

første ledd i FOR 2011-02-04 nr. 119. 

 

Fiskesone 38 har ikke merknader til søknaden fra Joks om laksebrev i sonen.  

 

Søker oppfyller vilkårene for å ha fiskerett i Tanavassdraget, jr. forskrift om lokal forvaltning 

av fisk og fisket i Tanavassdraget § 3. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Ebba Lovise Joks laksebrev i sone 38 med grunnlag 

i Gnr. 11 Bnr. 27 i Tana kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende 

bestemmelser. 

 

Vedtak:  
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Sak 23_7/2017: John Vuolab - Tana, søknad om laksebrev i sone 37 

 

- viser til søknad av 03.02.2017 

- FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget. 

 

Saksfremlegg: 

John Vuolab - Polmak, søker om laksebrev i sone 37 i Tana kommune. Vuolab har leid 6 daa 

bearbeidet eiendom Gnr. 40 Bnr. 71 av Tom Halonen, for perioden 2017 – 2022. 

Eiendommen er en del av Gnr. 40 Bnr. 55, og har tidligere hatt laksebrev. Etter 

generasjonsskifte, har ikke Halonen søkt om overtakelse av laksebrev. 

 

Det er levert merknader til Vuolabs søknad om laksebrev i sone 37. Gnr. 40 Bnr. 55 har 

tidligere hatt fiskerett i sone 36. 

 

Søker oppfyller vilkårene for å ha fiskerett i Tanavassdraget, jr. forskrift om lokal forvaltning 

av fisk og fisket i Tanavassdraget § 3. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler John Vuolab laksebrev i sone 36 med grunnlag i 

leieavtale med Tom Halonen av Gnr. 40 Bnr. 71 i Tana kommune. Fiskeretten til Vuolab 

gjelder i avtaleperioden.  Det kan ikke søkes om ny laksebrev til eiendommen, så lenge 

avtaleperioden mellom Halonen og Vuolab gjelder. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid 

gjeldende bestemmelser. 

 

Vedtak:  
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Sak 23_8/2017: Arne W. Nilsen - Tana, søknad om flytting av fiskeplass til sone 26 i Tana 

kommune 

 

- viser til søknad av 2.03.2017 

- FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget. 

 

Saksfremlegg: 

Arne W. Nilsen har laksebrev med grunnlag i Gnr. 37 Bnr. 19 i Tana kommune. Nilsen søker 

om overflytting fra sone 28 til sone 26 i Tana kommune. Begrunnelsen for Nilsens søknad er 

at han søker etter en lettere garnplass, enn det han har nå i sone 28. 

  

Etter bestemmelse kan Tanavassdragets fiskeforvaltning dele elva inn i soner for grupper av 

fiskeberettigede. Det forutsettes at de fiskeberettigede må fiske i en sone som ligger nær 

eiendommen, jf. Kgl. res. rapporten av 4.02.2011 § 7 første ledd.   

 

Det er to fiskeberettigede i sone 26. Fiskesone 26 har ikke merknader til Nilsens søknad om 

flytting til sonen.  

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning registrerer flytting av Arne Nilsens fiskeutøvelse til 

fiskesone 26 i Tana kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende 

bestemmelser. 

 

Vedtak:  
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Sak 24/2017: Fiskekortpriser i riksgrensestrekningen og fisketider i sidevassdragene 

 

Saksfremstilling: 

Ny overenskomst om fisket i Tanavassdraget mellom Norge og Finland trer i kraft fra 

inneværende fiskesesong.  

 

Artikkel 10 omhandler salg av fiskekort. Alle som skal fiske på grenseelvstrekningen må løse 

fiskekort. For fiske fra strand må kort løses i den stat hvor fisket skal foregå mens kort for 

fiske fra båt gir adgang til fiske i angitt sone i begge partenes områder. Det slås fast at 

fiskereglene skal fastsette det maksimale antall fiskekort som kan selges til tilreisende fiskere 

og at antallet fordeles likt mellom partene.   

 

Hver part fastsetter kortprisene i samsvar med nasjonal lovgivning etter å ha hørt den andre 

parten. Andre betingelser fastsettes i fiskereglene.  

 

I riksgrensestrekningen er det fastsatt et øvre tak på antall tillatte solgte døgnkort for fiske fra 

båt og for fiske fra strand. For hver uke vil det fastsettes et øvre antall tilgjengelige døgnkort. 

Evt. usolgte kort i uka, kan ikke overføres til etterfølgende uker.TF vil måtte fastsette 

kortpriser for å dekke inn forvaltningens drift. 

 

§ 5 Antall og fordeling av fiskekort for tilreisende fiskere 

Det maksimale antallet båtfiskekort på norsk side, er 5 500 fiskedøgn per fiskesesong, jf.§ 5 

første ledd. Det maksimale antallet strandfiskekort på norsk side, er 5 500 fiskedøgn per 

fiskesesong, jf.§ 5 tredje ledd. Antall fiskekort for fiske fra båt og fiskekort for fiske fra strand 

fordeles ulikt fiske fra båt/ eller fiske fra strand i områdene. Forslaget gir følgende fordeling pr. 

fiskemetode pr. område i sesongen:  

 

Antall fiskekort fordelt totalt pr. område pr. sesong 
    

 Områder 
Grensen – 
Lákšjohka 

Lákšjohka - 
Luosnjárguoika 

Luossnjarg.- 
Borsejohka 

Borsejohka – 
Ráidenjárga 

Anárjohka Sum 

Fiske fra båt               490              1 994              1 788              1 228            5 500  

Strandfiske              1 762                614                730              2 056                338           5 500  

Fordelt pr. 
område             2 252              2 608              2 518              3 284                338          11 000  

 

Finland har samme kvotefordeling, med 5 500 fiskedøgn til fiske fra båt, og 5 500 fiskedøgn for 

fiske fra strand. 

Grensene for fiskesonene følger av kartvedlegg 1 til fiskereglene. Sonene skal merkes i terrenget. 
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Tanavassdragets fiskeforvaltning omfordeler 1830 fiskekort avsatt til fiske fra båt, slik at 

tilgjengelige fiskekort pr. område blir jevnere fordelt i vassdraget. 

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning har foreslått å samle bestemmelsene om fiske i nedre norsk del 

og bestemmelsene om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka.i en 

forskrift. TF mener at reguleringsforslagene i alt for stor grad griper inn i TF sitt 

forvaltningsområde, og mener at forskriftene må gi bedre rom for TF å beslutte egne reguleringer. 

Det gjelder også fastsettelse av eventuelle fredningssoner o.l.  

 

Fiskekortpriser 

Tanavasssdragets fiskeforvaltning skal administrere salg av fiskekort og gis myndighet til å 

fastsette fiskekortpriser på norsk side i Tanavassdraget. TF fastsetter prisene for fiskekort for 

stangfiskeberettigete etter Tana forskriftens § 4 og for allmennheten etter § 5. Prisen på 

fiskekort for allmennheten (tilreisende fiskere) er et privatrettslig forhold som TF fritt kan 

bestemme. Kortprisen til personer med rett til stangfiske kan påklages, fordi et slikt vedtak 

retter seg mot enkeltpersoners rettigheter. Endringene av fiskekortpriser i riksgrense-

strekningen sendes ikke på høring i år. 

 

TF vedtok under TF-sak 13/2016 å forenkle fiskekortordningen for lokale fiskere i 

vassdraget. Lokale fiskere som har rettigheter i henhold til § 4 og 5 i Tanaloven tilbys kun 

sesongkort som tidligere, jf. tabell under. Endringen i 2017 blir at det foreslås at 50 kr. kortet 

strykes, da fisket i grenseelvdelen allerede inngår i «kommunekortet». 

 

Tabell 1: Forslag pris lokale fiskekort 2017: 

Lokale kort 2017 

T
a

n
a
 k

o
m

m
u
n
e
  

K
a
ra

s
jo

k
 k

o
m

m
u

n
e
  

H
e
le

 v
a
s
s
d
ra

g
e
t 

Voksen 350,- 350,- 600,- 

Ungdom (16-18 år) 100,- 100,- 200,- 

 

 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning viderefører kortprisene fra 2016, for sesongkort og døgnkort for 

fiske fra strand og for fiske fra båt. Tidligere sesongkort for fiske i grenseelvdelen fjernes, da fiske i 

grenselvdelen er med i kommunekortene. Videre foreslås det: 

 

Døgnkortprisen for fiske fra strand settes til kr. 450,- 

Døgnkort for fiske fra båt settes til kr. 650,- 

Døgnkort for ungdommer mellom 16-18 år settes til kr. 100,- 

 

TF drøfter videre fisketidene i sidevassdragene, med vurdering av eventuelle fredningssoner.  
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Vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 25/2017: Leieavtale kontorlokaler 

 

Saksfremstilling: 

TF leier kontorlokaler av Artic home v/Wenche Heiberg i Polmak. Gjeldende avtale gjelder 

til 30. juni i år. Forvidereføring av leieavtalen, har Heiberg lagt frem forslag til ny leieavtale 

for perioden 010717-010720. 

 

Husleie  pr.  måned kr    8000,- 

strøm     pr. måned kr     2000.-   

rydding mm. pr. mnd      1000.- 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning forhandler om videreføring av leieavtalen med Artic home i 

Polmak. 

 

Vedtak: 
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Sak 26/2017: Feltprosjekter 2017 

 

Saksfremstilling: 

TF vedtok budsjettramme for prosjekter i 2017 i TF-sak 101/2016. Saken er oppe igjen som 

en orientering om fremdrift og for å justere budsjettrammene.  

 

TF vedtok følgende: 

Prosjekt  
Budsjettert 

utgift 
Tilskudd 

Beregnet 
eget arbeid 

Kommentar mars 
2017 

1a) Minkprosjekt 70 000 0 70 000   

1b) Diett sjøørret 25 000 0 25 000   

2) Bidrag sonarovervåking  50 000 0 50 000   

3) Skjellprøveprosjekt 130 000 80 000 50 000   

4) Sjøørretprosjekt 90 000 90 000 0 Bevilgning fra 2016 

5) Laksedag 5. Klasse 20 000 0 20 000   

6) Rapport om utvikling av turistfiske 70 000 30 000 40 000   

7) Ungfiskregistrering i Iešjohka  70 000 70 000 0 Bevilgning fra 2016 

8) Driv- & oppgangstelling Baišjohka 80 000 70 000 10 000  Avventer tilskudd 

[9) Rapport om flergangsgytere 250 000 250 000 0 Prosjektet avlyst] 

10) Interregprosjekt 132 000 66 000 66 000  Avventer tilskudd 

11) Lokal kunnskap i forvaltninga 100 000 0 100 000   

Samlet 1 087 000 656000 431 000  
    
I tillegg til budsjetterte prosjekter vedtok TF at det i 2017 gjennomføres et prosjekt for 

kartlegging av mindre sideelver i øvre del av vassdraget i samråd med TF-medlemmene fra 

Karasjok. 

 

‘For beskrivelse av de enkelte prosjektene henvises det til saksmappa til desembermøtet. 

Under følger oppdatering i prosjektene det har skjedd store endringer i. 

 

4) Sjøørretprosjektet: Fristen for innlevering av ørretrapport er utsatt til 15.april, men det må 

søkes om ytterligere utsettelse for å få med mer lokal kunnskap. Målet med rapporten er å gi 

en samlet oversikt over kunnskapen om sjøørreten og fisket etter sjøørreten. Dette som et 

grunnlag for beslutning om en eventuelt lengre sesong for fiske etter sjøørret i nedre del av 

Tanaelva. 

 

6) Den finske rapporten om utvikling av turistfisket er ferdigskrevet og skal sendes til 

oversettelse nå. Oversettingen til norsk er finansiert av Kjell Moens minnefond. Et norsk 

kapittel er ikke klart, men det er aktuelt å legge arbeid i dette før rapporten publiseres på 

norsk. 

 

8 og 10) Søknader om finansiering er levert, og vi avventer svar. Behandlingen av 

interregsøknaden ventes å være ferdig i april-mai. 
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9) TF ble innvilget 250 000,- fra Miljødirektoratet i september 2016 for å produsere en 

rapport hvor all kunnskap om flergangsgytende laks i vassdraget skulle presenteres. 

Prosjektet var et samarbeid med Eero Niemelä, og det meste av jobben skulle utføres på finsk 

side. Prosjektet strandet da finsk side måtte ha utbetalt midlene på forskudd mens 

administrasjon og leder/nestleder i TF mente at en del av summen måtte holdes igjen til 

arbeidet var utført. Dette for å ha en sikkerhet på at TF kunne levere det som var lovet i 

søknad til Miljødirektoratet. Jobben skulle utføres av en person på korttidskontrakt. 

Ettersom prosjektet er avlyst, og pengene er urørt har TF anledning til å søke om 

omdisponering av midlene til andre prosjekter. 

 

11) Lokal kunnskap i forvaltninga - seminar  

Under desembermøtet ble følgende målsetning formulert:  

«Det holdes seminar våren 2017 om hvordan bruke «lokal tradisjonell kunnskap i 

laksefisket» til forvaltningen av laksebestandene i Tanavassdraget, og hvordan tradisjonell 

kunnskap i laksefisket kan bidra til vitenskapelig kunnskap av laksebestandene i 

Tanavassdraget.»  

 

Ved TF møtet i februar ble det skissert en plan om at seminaret skulle holdes i forbindelse 

med aprilmøtet, men seminaret er i ettertid utsatt ytterligere pga. kapasitet. I vedleggsmappa 

er det vedlagt et bakgrunnsnotat for seminaret. 

 

12) Kartlegging av mindre sideelver i øvre deler av vassdraget. 

Det legges opp til et todelt prosjekt, men ungfiskregistrering i den øvre delen av Anárjohka, 

fra samløpet med Skieččanjohka og opp til Gumpegorži. Dette er et logistisk krevende 

prosjekt, og det må medregnes 3 dagers (3*10 timer) arbeid for to mann, helst tidlig i august. 

 

Del II går ut på registrering av gytefisk i begynnelsen av september. Vi skal gjennomføre 

telling i Baišjohka jf. prosjekt 8. Skandinavisk naturovervåking og Ferskvannsbiologen skal 

gjennomføre telling i følgende sideelver: Noaidatjohka (Kárášjohka), Iškorasjohka 

(Anárjohka) og Vuottašjohka, Rágašjohka og Mollešjohka (Iešjohka). Disse skulle 

gjennomføres i 2016, men ble utsatt pga vanskelige forhold.  

 

Vi tar sikte på telling i Šuolggajohka (Kárášjohka), og er åpen for ytterligere ønsker og ideer. 

Telling av Šuolggajohka vil ta en lang dag for to personer.  

Formålet med både del I og II er å registrere tilstedeværelse av laks, og i del II vil fokus være 

på gytefisk av både laks og (sjø)ørret. 

Kostnader for å ha en mann i felt i én dag, er om lag 5 000,-. Vi foreslår en kostnadsramme 

på 50 000,- til prosjektet.  

 

Direktørens innstilling: 

Ved behov foretas det budsjettrevidering ved neste TF møte.  

 

 

Vedtak: 
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Sak 26-1/2017: Forslag til vedtekter og regelsett for TF  

 

Saksfremstilling: 

Like etter at Tanavassdragets fiskeforvaltning gikk inn i 2. driftsperiode, valgte TF i 

desember 2015 et arbeidsutvalg for 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. 

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.  

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:  

• 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 
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• 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. 

 

 

Gjennomgang: 

Saksutvalgets forslag til reglement og regler for fellesmøte, - laksebrev og soner er 

gjennomgående oppramsing av bestemmelser i forskrift om forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget og fra bestemmelser i Lov om fiskeretten i Tanavassdraget. 

 

Saksutvalget foreslår i realiteteten  å sende forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget (2011), Forskrift om endring i forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket 
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i Tanavassdraget (2014) og  Lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven av 2014) på 

høring. Saksutvalget har konsekvent brukt pargrafbestemmelser til et internt regelverk. En 

paragraf er en undertekst/forklaring til den aktuelle loven. En lov omfatter hele 

bestemmelsen, og består gjerne av flere paragrafer som står listet opp under. Det er bare en 

måte å gjøre det oversiktlig og for å skille de forskjellige bestemmelsene som gjelder for hele 

loven. 

 

Bruk av § bestemmelser i et internt regelsett antas å være forvirrende både for fiskerne og 

ikke minst for forvaltningsmedlemmer, så lenge det både til fiskeretten finnes en egen lov, 

Lov om fiskeretten i Tanaelva, og særforskrift gitt ved Kgl. Res. i 2011 som hjemler 

etablering og drift av lokal forvaltnings organet, og i tillegg endring av forskrift av 2014. Det 

hadde stilt seg annerledes hvis Tanaelva ikke hatt en egen særforskrift som grunnlag for 

etablering og drift, eller egen Lov som grunnlag. Altaelva har hverken egen lov eller egne 

forskrift, og der er det naturlig at det lokalt er vedtatt en egne driftsvedtekter i 

paragrafbestemmelser for Alta interesentselskap.  

 

Etter forslag til regelsett, mener utvalget at kan det være behov for revidering av 

Tanaforskriften. 

 

Forslag til vedtekter for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 

Kapittel 1 Lokal forvatning av Tanavassdraget §§ 1-7 (bør forenkles) 

Kapittel 2 Fiskere – lokale og tilreisende, §§ 8 – 12 (er med i forskrifter, tas bort) 

Kapittel 3 TF – organisering, §§ 13 – 21 Kap 3-4 kan slås sammen og forenkles 

Kapittel 4 TF møter – innkalling, møteledelse, avstemminger mv., §§ 22 – 26 

Kapittel 5 Fritak fra verv – suppleringsvalg, §§ 27 – 29 

Kapittel 6 Virksomhet og oppgaver, §§ 30 – 38 

Kapittel 7 Virksomhetsansvar, §§ 39 – 45 

Kapittel 8 Andre bestemmelser, §§ 46 - 48 

Utvalgets merknader til enkelte bestemmelser:  

 

Til § 13 Øverste ledelse 

Utvalget har ikke utredet 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.  

 

I tråd  med utvalgtets anbefaling, innhentes det juridisk utredning, om hvilke ansvarslinjer 

som følger TF medlemmers oppgaveløsning.  
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Til § 16 Valgbare til leder- og nestlederverv 

Utvalget foreslår at rulleringsordningen som er fastsatt i Tanaforskriften § 6, 6. ledd, kan 

fravikes dersom TF avgjør dette, ikke bare med 50 % eller med 2/3 flertall, men med 100 % 

enstemmighet av et fulltallig TF møte. 

 

Vurdering: 

Rullering av leder og nestledervervet  ble grundig drøftet i Tanautvalgets utredning. I 

forarbeidet til forskriften, ble det inntatt en særbestemmelse for første TF periode på 4 år. 

Etter overgangsfasen fra statlig til lokal forvaltning skal leder og nesteledervervet rulleres 

annet hvert år. En evntuell mulighet for å gjøre en intern avtale i TF, kan gripe inn i neste TF 

periode. Det kan medføre at samme pruppering har leder i seks etterfølgende år. Hvis en slik 

mulighet vurderes, er det naturlig å spørre om råd fra forskriftsgiver. 

 

Til § 24 Beslutningsdyktighet, forfall, avstemminger, klage på vedtak  

TF er en forholdsvis liten forsamling på 9 medlemmer, hvorav 5 og 4 representerer hhv. 

laksebreveiere og lokale stangfiskere. I bestemmelsens 2. ledd er alle møtende medlemmer 

pliktig til å avgi stemme under voteringen av en sak. Bestemmelsen skal hindre at TF møter 

blir handlingslammet ved at flertall ikke oppnås til å avgjøre saker, dersom medlemmer 

avstår fra å stemme. Det er vanlig i kommunale og offentlige utvalg, råd og styrer at 

medlemmene har plikt til å avgi stemme. 

 

Vurdering: 

TF er ikke underlagt kommuneloven, således er det ikke naturlig å sammenligne TFs 

avstemningsregler med avstemningsregler for kommunale utvalg.  

 

Krav til kvalifisert flertall i TF vedtak er grundig spesifisert i forskriften, og TF har allerede 

særlige krav som ikke finnes i tilsvarende forvaltningsorganer.  I de fleste saker drøfter TF 

seg til kompromisser, som gir TF vedtakene god forankring i organet. I TF har ikke leder 

dobbeltstemme. Vedtak etter § 9, § 10, § 11, § 12, § 13 og § 14 krever kvalifisert flertall 

(2/3). Det samme gjelder budsjettvedtak, jf. § 6 sjette ledd. Krav til kvalifisert flertall gjelder 

for: 

§ 9. Forvaltning av stangfiske 

§ 10. Innskrenkning av fisket 

§ 11. Inntekter og oppgaver 

§ 12. Oppsyn  

§ 13. Avtale med Finland  

§ 14. Utestenging fra fiske  

 

 

Kapittelinndeling og oppbygging av vedtekter bør revideres og forenkles. Bestemmelser som 

allerede står i forskrift om fisk og fisket i Tanavassdraget og i fiskeforskriftene bør tas ut. 

Kapittel om fiskeretten bør tas ut, fiskeretten fremkommer tydelige både i lov og forskrift, og 

er gjengitt i søknadsskjema for laksebrev. Reglementet el. vedtektene skal jo beskrive 

hvordan TF skal utføre rutinemessige oppgaver, som fremkommer detaljert i særforskrift, og 
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som i tillegg er supplert ved endring av særforskrift i 2014. Reglementet gir en beskrivelse av 

intern arbeidsfordeling mellom forvaltningsorganet og administrasjonen. 

Hoved spørsmålene blir;  

- Hva er Lov – og forskriftsgivers produkt?  

- Hva er forvaltnings produkt, eller styringsverktøy? 

 

Det er all grunn til å ha et klart og definert skille her. 

TF benevnes som forvaltningsorgan og ikke med et styre. Det dreier seg ikke om et styre i 

Likestillingsslovens forstand, jf. § 21, men et forvaltningsorgan med fortløpende oppgaver. 

TF er et særopprettet organ som er tillagt forvaltningsoppgaver, ikke et eierstyre som i et 

selskap med eiere, slik som det er f.eks. i selskaper der eierne gjennom generalforsamlingen 

velger selskapets styre.  

Det til enhver tid valgte TF med 9 medlemmer, har i funksjonsperioden fullt ansvar for egen 

drift og forvaltning av selskapets likvider og driftsmidler, jf. særforskrift. TF har 

rapporteringsplikt om fiskekortsalget Til Fylkesmannen i Finnmark, jf. § 11 fjerde ledd, og 

TF har regnskaps – og revisjonsplikt, jf. § 11 femte ledd. 

Det er lite sammenheng i utvalgets argumentasjon med at TF er opprettet som et selvstendig 

særorgan for lokal rettighetsbasert forvaltning av fisk og fisket i de lakseførende deler av 

Tanavassdraget og forslaget om alt skal sendes på stor høringsrunde, før TF har et hjemlet 

driftsgrunnlag, med roller, oppgavefordeling og ansvarslinjer.  

 

Det er ikke vanlig at selvstendige organer sender på høring, om hvordan et selvstendig organ 

løser pålagte forvaltningsoppgaver hvor oppgaverammen er definert ved overordnet 

særforskrift, med pålagte oppgaver som har direkte hjemler i særlover. I tillegg har TF som 

organ særlige krav til kvalifisert flertallskrav i de fleste sakene, før TFs vedtak er gyldige. 

 

Gjeldende reglement 

Etter vel ett års drift utarbeidet Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) reglement i 2012. 

Reglementet er senere revidert tre ganger i 2013 og i 2015. 

Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget12 er grunnlaget for 

opprettelsen av lokalt forvaltningsorgan for Tanavassdraget, og gjelder i 

registreringssammenheng, som vedtekter for TF.   

 

Formålet med reglementet er å gi et rammeverk for utførelsen av oppgaver nedfelt i forskrift 

om forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, FOR 2011-02-04 nr. 119, kongelig 

                                                                 
1 FOR 2011-02-04 nr. 119: Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, Finnmark 
2 FOR-2014-06-20-787 Forskrift om endring i forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, 

Finnmark 
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resolusjon til forskrift, departementets presiseringer til forskrift og andre dokumenter samt 

fordeling av oppgaver og ansvar mellom Tanavassdragets fiskeforvaltning og direktør. 

Videre skal reglementet gi en oversikt av rutiner og prosedyrer tilknyttet forvaltningens 

arbeid og virksomhet i virkeperioden. 

TFs oppgaver er definert og gitt ved egne bestemmelser i forskrift, og kan inndeles i 

oppgaver av privatrettslig karakter og i oppgaver som har elementer av myndighetsutøvelse, 

jf. notat3:    

 

TF’s oppgaver som primært er av privatrettslig karakter kan oppsummeres som følger;  

 

• TF har ansvar for å forvalte fisken og fisket i vassdraget på vegne av 

rettighetshaverne; 

o Organisering av fisket, herunder inndeling i soner, (§§ 3 og 7) og angi hvilke 

regler som skal gjelde her,  

o Regulere og administrere salg av fiskekort og fastsette priser, (§§ 6 og 9)  

o Innkalling og ledelse av fellesmøte, herunder tilrettelegge for gjennomføring 

av valg av medlemmer til TF, 

o Tvisteløsning «førsteinstans» i konflikt mellom de fiskeberettigede. (§16) 

 

• TF har budsjett - og regnskapsansvar; 

o Fiskekortmidler finansierer driften av TF, 

o Fordeling av overskudd på de fiskeberettigede,  

o Ansvar for oppbygging av fond iht forskriften.  

 

TF’s oppgaver som har elementer av myndighetsutøvelse kan oppsummeres som følger;  

 

o Oppsyn og tilsyn med fisket, (§ 12) 

o Overvåke fiskebestanden, (§ 6) 

o Vurdere behov for å innføre begrensende tiltak, innskrenke fisket, (§ 10) 

o Registrere og rapportere iht bestandsmål og innrapportert uttak, 

o Beslutningsmyndighet hva gjelder hvem som er fiskeberettigede 

(laksebreveiere) og om forskriftens krav er oppfylt, f.eks. hva gjelder 

bostedskrav og kravet til aktiv jorddrift, (§§ 3 og 7) 

o Utestengelse ved overtredelser, (§ 14) 

o Forhandlingsmyndighet nasjonalt og i relasjon til grenseavtalen, (§ 13) 

 

Punkt om godtgjørelser til TF medlemmer er med i reglementet. Godtgjørelser er vanlig i 

selskapsvedtekter eller i reglement. 

                                                                 
3 TFs oppgaver og ansvar, notat Advokatfirmaet Haavind as 29.03.2017 s. 2-3 
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TF bør ha et delegasjonsreglement som delegerer rutinemessige oppgaver til direktøren, for å 

ivareta TFs rettigheter og plikter i den daglige driften. 

Vi kan trekke paralleller til Finnmarkseiendommen (FeFo). FeFo er etablert etter hjemmel i 

særlov i 2006. I Finnmarksloven er FeFos hjemmel, beskriver formålet, oppnevning og 

oppgavefelt ved lovbestemmelser. FeFo`s styre blir politisk valgt/oppnevnt. FeFo har i første 

og andre periode utarbeidet reglement. Ved utarbeidelsen av reglementet, har ikke FeFo sendt 

et internt styringsdokument på noen høringsrunde. Begrunnelsen kan hentes fra formålet: 

«Formålet med reglementet er å gi et rammeverk for utførelsen av oppgaver nedfelt i 

finnmarksloven, strategisk plan, vedtatte retningslinjer og andre styringsdokumenter samt 

fordeling av oppgaver og ansvar mellom styre og direktør. Videre skal reglementet gi en 

oversikt over rutiner og prosedyrer knyttet til styrets arbeid gjennom et år».   

 

TF er registrert som «annen juridisk person» i offentlige registre i Brønnøysund, med 

næringskode «eiendomsforvaltning», og med leder/administrasjon, ikke med et ordinært styre 

(endret i 2013 etter registreringen). 

De fiskeberettigede (Laksebreveiere) og stangfiskere er i besittelse av en bruksrettighet, ikke 

en eiendomsrett hva gjelder fisket. Bruksrettigheten er nærmere regulert i Tanaloven og 

Tanaforskriften4. Se i denne sammenheng også Høyesteretts dom fra 1994 om 

avgrensningene i de fiskeberettigedes rettigheter og myndighetenes adgang til å regulere 

fisket, herunder kortsalg. Rettighetshaverne er representert i TF, og slik at de med fiskerett 

har alminnelig flertall (5/9) begrunnet i at deres rettigheter er tyngst forankret i gammel bruk 

og sedvane. Måten TF er sammensatt på med rettighetshaverne, og kun disse, minner mer om 

en privat sammenslutning enn et offentlig organ. 

TF har et reglement for utførelsen av oppgaver nedfelt i forskrift om forvaltning av fisk og 

fisket i Tanavassdraget, FOR 2011-02-04 nr. 119, kongelig resolusjon til forskrift, 

departementets presiseringer til forskrift og andre dokumenter samt fordeling av oppgaver og 

ansvar mellom Tanavassdragets fiskeforvaltning og direktør. Videre skal reglementet gi en 

oversikt av rutiner og prosedyrer tilknyttet forvaltningens arbeid og virksomhet i 

virkeperioden. Reglementet er utarbeidet i 2012, og er senere supplert og endret 3 ganger.  

TFs reglement vurderes å gi et rettvisende ramme av organets grunnlag og oppgaver, og 

beskriver på en god måte arbeidsfordelingen i organet, hva er forvaltningens ansvar, hva er 

direktørens ansvar og hva er det samlete ansvaret. Reglementet kan revideres ved behov. 

Kapittel - innholdsfortegnelse etter siste revidering ved TF sak 25/2015: 

 

1 Formål med reglementet,  

med henvisning til overordnet forskrift om forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget. 

 

2 Tanavassdragets fiskeforvaltnings organer,  

                                                                 
4 TF som organ, notat advokatfirmaet Havvind as 29.03.2017 s. 4 
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Beskriver TF som organ. 

 

3 Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 

Standardbeskrivelse av roller, forvaltningens arbeide, strategier og visjoner,  

økonomistyring, formuesforvaltning, HMS og språk. 

 

4 TFs forhold til Fylkesmannen i Finnmark, 

Forhold til andre organer 

 

5 TF møter, 

Generell beskrivelse om møteform, innkalling med møteplan, møtestruktur, dagsorden mm., 

protokoll åpne – og lukkede møter. 

Kun innkalling av personlige stedfortredere, (etter forfall), TFs beslutningsdyktighet, 

innkalling til fellesmøte og innkalling til åpne laksemøter er spesifikt for TF. 

 

6 Habilitet, 

Generell beskrivelse av TF medlemmers habilitet iht. forvaltningslovens § 6 

 

7 Taushetsbelagte opplysninger, 

Standardbeskrivelse om behandlingsmåte med ugildhet, § 11 om veiledningsplikt, § 11 a om 

saksbehandlingstid og foreløpig svar og § 13 til § 13f om taushetsplikt tilsvarende, jf. 15 i 

forskriften. 

 

8 Etiske retningslinjer, 

Standardbeskrivelse av etiske retningslinjer tilpasset TFs driftsform. 

 

9 Informasjon fra TF 

Standardbeskrivelse av informasjonsflyten. 

 

10 Tegne TFs firma 

Tegning av firma og prokura iht. TF vedtak. 

 

11 Godtgjørelser til TF medlemmer 

Godtgjørelser til TFs medlemmer iht. TF vedtak. 

  

12 Direktørens arbeidsoppgaver og plikter, 

Direktørens arbeidsoppgaver og plikter med delegasjon iht. TF vedtak.  

 

13 Delegasjon etter forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget og 

særlov 

Delegasjonsreglement etter TF vedtak. 

 

Direktørens innstilling: 
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Reglement for Tanavassdragets fiskeforvaltning revideres. Reglementet beskriver en intern 

arbeidsfordeling mellom forvaltningsorganet og direktør, av pålagte forvaltningsoppgaver 

etter hjemmel i særforskrift, med henvisninger til lovbestemmelser. Revidering av 

reglementet gjøres i henhold til gjeldende forskrift av fisk og fisket i Tanavassdraget av 2011, 

med endring i 2014. Reglementet sendes ikke på høring. 

Forslag til supplering: 

Det foreslås at kap. 2-3 slåes sammen og kapitlene under begynner med kap. 2 osv. 

2.2 Strategier og visjoner 

Endring av første ledd: 

TF skal bestemme mål og strategier for TFs virksomhet. Strategidokumentet behandles av TF 

minst hvert fjerde år, etter at det har vært på høring. 

Forslag til ny tredje, fjerde og femte setning i første ledd. 

Tanavassdragets fiskeforvaltning skal drøfte og fremlegge verdivalg og prioriteringer for 

fremtidig forvaltning av fiskeressursene i vassdraget. TFs overordnete mål er at 

laksebestandene skal bevares i hele elvedistriktet som naturgrunnlag for bosetting og samisk 

kulturutøvelse. Det er et mål at forvaltningen av vassdraget skal skje på en bærekraftig måte 

ut fra et kunnskapsgrunnlag som er bygd på tradisjonell og vitenskapelig kunnskap, slik at 

kommende generasjoner har mulighet til å nyttiggjøre seg av vassdragets fiskeressurser. 

Forslag til ny andre ledd: 

TF skal ansette direktør, og fører tilsyn med direktørens ledelse av virksomheten. TF skal 

behandle saker av overordnet og prinsipiell karakter, behandle enkeltsaker som er av 

prinsipiell karakter, og gi premisser og retningslinjer i saker for administrasjonen. 

 

2.3 Økonomi 

Forslag til ny fjerde ledd: 

Som sikkerhet for drift og forvaltning bygges det opp avsetningsfond, tilsvarende 2 års drift 

av forvaltningen.  Setningen flyttes fra 3.2 tredje ledd første setning, til ny fjerde ledd i 3.3. 

Gjeldende fjerde ledd blir ny femte ledd. 

 

4 TF møter 

Forslag til ny 4.1 Konstituering: 

Ved konstituerende møte velges TF leder - og nestleder ved simpelt flertall. Leder og 

nestleder rulleres hvert annet år mellom fiskeberettigede etter § 3 og stangfiskeberettigede 

etter § 4.  

Ved konstituering til ny funksjonsperiode innkalles og ledes møtet av avgående leder eller 

nestleder. Møtet bør avholdes så snart det lar seg gjøre, etter at samtlige 9 representanter for 
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laksebreveiere og lokale stangfiskere er valgt.  Avgående leder åpner og leder det 

konstituerende møtet inntil ny leder er valgt. 

Nåværende [4.1] blir 4.2 og avsluttes med 4.10 Åpne laksemøter.  

 

4.5 TFs beslutningsdyktighet 

TF skal ved behandling av saker påse at TF er beslutningsdyktig. Vedtak etter forskriftens § 

9. Forvaltning av stangfiske, § 10. Innskrenkning av fisket, § 11. Inntekter og oppgaver, § 12. 

Oppsyn, § 13. Avtale med Finland og ved behandling etter § 14. Utestenging fra fiske krever 

kvalifisert flertall (2/3). Det samme gjelder budsjettvedtak.  

4.9 Fellesmøte for fiskeberettigede 

 

Tredje ledd, med detaljopplysninger foreslås slettet, kommer tydelig frem i forskrift: 

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. TF avgjør om særlige grunner foreligger. Uenighet i 

saksvedtak regnes ikke som grunnlag til fritak fra verv i TF, da avgjørelser i TF er bygget på 

konsensus.  

 

 

Andre og tredje setning i femte ledd foreslås slettet: 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. 

 

11.1 Direktøren 

Nytt ledd; 

p) Har ansvar for at medlemmer, stedfortredere og ansatte, undertegner erklæring om 

taushetsplikt 

 

12 Delegasjon etter forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget og 

særlov 

Det foreslås supplering av delegasjonsreglement etter TF vedtak. 

 

Vedtak: 

Sak 27-2/2017 Regler for fellesmøter – forberedelse og gjennomføring 

Saksutvalgets forslag: 
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Saksutvalget har foreslått regler for fellesmøter, med kapittel inndeling 1-6, og med §§ 

bestemmelser 1-26, etter følgende inndeling: 

Kapittel 1 Fellesmøter for rettighetshavere med laksebrev , §§ 1 – 4 

Kapittel 2 Ordinære og ekstraordinære fellesmøter i funksjonsperioden, §§ 5 – 8 

Kapittel 3 Valgkomité, §§ 9 – 12 

Kapittel 4 Fellesmøter – forberedelser, §§ 13 – 16 

Kapittel 5 Fellesmøter – gjennomføring, §§ 17 – 22 

Kapittel 6 Andre bestemmelser, §§ 23 – 26 

Vurdering: 

Saksutvalgets forslag til regler er etter fellesmøtets funksjon, vurderes å være altfor 

omstendelig, til å være et møte som gir uttalelser/råd. 

Fellesmøtenes funksjon ble endret med vedtakelsen av det lokale forvaltningsorganet. 

Fellesmøtet fungerer nå i hovedsak som valgmøter. Fellesmøter uttaler seg til saker som kun 

angår de fiskeberettigete etter § 3, som soneinndeling og utvisning jf. § 7. Fellesmøtet gir 

uttalelser eller råd. 

Etter opprettelsen av TF, er forvaltningsoppgaver som tidligere var spredt på ulike offentlige 

instanser, samlet i TF. De 9 TF-medlemmene utgjør samlet forvaltningsorganets 

bestemmende utvalg, som velges av de to rettighetsgruppene. 

Gjennomføring av fellesmøter er direkte hjemlet i forskrift om lokal forvaltning av fisk og 

fisket i Tanavassdraget, med supplering ved endring av forskrift i 2014. Fellesmøte for 

fiskeberettigete jf. § 3, holdes samlet hvert fjerde år etter innkalling av TF og velger de 

fiskeberettigetes medlemmer til TF.  

Møtet ledes av TF ved leder eller nestleder, avhengig av hvem av disse som har fiskerett etter 

§ 3. TF fører referat fra uttaelsene fra møtet, og protokoll ved valg av nye medlemmer til TF. 

Valg av representanter til TF avholdes innen utgangen av november i året for kommunevalg. 

Men bestemmende i valgår: velger 5+5 medlemmer til TF 

Ved behov kan det innkalles til ekstraordinært møte. 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning utarbeider standard forretningsorden for gjennomføring av 

fellesmøter. Forretningsorden er et reglement for hvordan et møte eller en debatt skal 

organiseres. Forretningsorden innehold regler for debatten, avstemningsregler og i hvilken 

rekkefølge de ulike sakene skal behandles.  

Saksliste og forretningsorden for fellesmøter sendes ikke på høring. 
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Vedtak: 
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Sak 27-3/2017: Regler for laksebrev – vilkår for fiskerett og utøvelse av fisket 

 

Saksutvalgets forslag: 

Kapittel 1 Laksebreveier – fiskerett, vilkår og utøvelse av fisket, §§ 1 – 4 

Kapittel 2 Befaring av grunn, §§ 5 – 7 

Kapittel 3 Soneinndeling – søknad om laksebrev, utvisning og flytting av fiskerett, §§ 8 – 

11 

Kapittel 4 Bortleie av fiskeretten, §§ 12 – 14 

Kapittel 5 Garnfiske – deltaker, medhjelper, stedfortreder, §§ 15 -16 

Kapittel 6 Andre bestemmelser, §§ 17 – 21 

 

Vurdering: 

Forslaget fra saksutvalget er omstendelig, med gjentakelser av både Lov og forskriftens 

ordlyd. Etter forslaget, er det behov for avklaring om kompetanse. Det vurderes å være særlig 

viktig å skille mellom Lov, forskrift og egne regler. 

 

Hvis Lov og forskrifter er klare, kan egne regler/bestemmelser være utfyllende og kortfattede.  

Saksutvalgets forslag til § 5, § 7 og 9 vurderes å henge sammen. I realiteten vil det innebære, 

hvis forslaget vedtas, at forvaltningens årlige oppfølgning om vilkårene til fiskerett med 

garnredskaper nedgraderes, til ikke å være en del av lokal forvaltningens årlige oppgaver og 

arbeidsplan. Ved forslag til § 5 tas rutinemessige kontrolloppgaver av både bosted og vilkår 

bort, og vurderes å være i strid med forskriftens ordlyd med skjerpelse ved årlig høstingskrav 

i 2011. 

Fiskeretten med garnredskaper er definert ved Tanalovens § 4 og vilkårene ved 

Tanaforskriftens § 3: 

• Det er årlig høstings – og bokrav. Hjemmelshaver må bo på eiendommen.  

• Krav om årlig høsting fra 2011, skjerpelse ift. 1911 forskrift  

• Begrensninger både ved driftsvilkår og husstand, jf. forskriftens § 3 2.-3. ledd 

• Fiskeretten etter denne bestemmelsen tapes når vilkårene ikke lenger er oppfylt, jf. 

femte ledd 

• Andre endringer, det oppdyrkete høyet skal brukes som kufôr er sløyfet,  

• Bosted i nær tilknytning til jordbrukseiendommen kan gi grunnlag for fiskerett, 

dersom dette kan gi bedre utnyttelse av eiendommen som er grunnlaget for 

fiskeretten. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning reviderer skjema for søknad av laksebrev, hvor vilkår, 

saksbehandling med klageadgang tas med.  

Søknadskjema for laksebrev sendes på høring til fiskesonene. 

 

Vedtak: 
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Søknad om laksebrev 

 
 
                                                      

 
Andre opplysninger: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Søkeren: 
 
_______ _____________  ______________________________ 
Dato   Sted    Søkerens underskrift 

 
Ved å signere søknaden så gir vedkommende Tanavassdragets fiskeforvaltning tillatelse til å innhente 
opplysninger om folkeregistret adresse samt kontrollere landbrukseiendommen som hjemler laksebrevet. 
Søkeren skriver også under på at han faktisk bor på eiendommen som gir grunnlag for fiskerett. Legg ved KART. 

 
Søknadsfrist: [1. mars]  
 
Søknaden sendes enten til: Tanavassdragets fiskeforvaltning, Deanugeaidnu 1780, 9845 Tana, eller per e-post 
til: post@tanafisk.no 

 

 

 

 

 

 

Søkerens navn: 
 

Folkeregistrert adresse: Post nr.: Poststed: 

Søkerens fødselsdato.: 
 

Telefon nr.: E-post adresse: 

Jordbrukseiendommen som danner grunnlag for laksebrev 
 

Eiendommens navn: G.nr: B.nr: F.nr: Eier: Fulldyrket areal (daa): 

      

      

      

Fast bosatt på eiendommen som hjemler laksebrevet? Sett kryss: JA NEI 

  

Driver jordbruk?  
Sett kryss 

Ja Nei Høster 
selv 

Andre høster Hvem høster? 
Navn: 
Tlf: 

     

 

Avstand fra bostedseiendom til jordbrukseiendommen Km: 

Avstand fra bostedseiendom til ønsket fiskeplass Km: 

Ønsket sonenr: Sone: 

1. prioritert  

2. prioritert  

3. prioritert  

mailto:post@tanafisk.no
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Behandling av søknader om laksebrev 

Tanavassdragets fiskeforvaltning behandler søknader om laksebrev for fiske med 

garnredskaper etter forskriftens § 35, hvor vilkårene for retten og utøvelsen av fisket tas inn.  

Som bevis for fiskeretten utsteder Tanavassdragets fiskeforvaltning laksebrev. 

 

Med søknaden skal det vedlegges: 

1. Dokumentasjon av eiendom som avler minst 2000 kg høy i året eller en tilsvarende 

mengde grovfôr av annet slag på grunn som vedkommende eier eller leier på åremål. 

Oppgi antall daa som høstes. Hvis de ikke høster selv, oppgi hvem som høster. 

2. Hvor langt er det fra eiendommen til omsøkt fiskeområde. 

3. Fiskesone de søker om fiskerett til etter § 3, i prioritert rekkefølge.  

Søknadsfrist er: _______________ 

 

 

Andre opplysninger 

Ved løsningen av kontinuerlig forvaltningsoppgaver, foretar Tanavassdragets fiskeforvaltning 

årlige befaringer, av eiendommer som er grunnlaget til fiskeutøvelse med garnredskaper. 

Befaringene foretas om høsten, etter fiskesesongens slutt. Tanavassdragets fiskeforvaltning 

skal føre oversikt over soneinndelingen og over fiskeberettigede i den enkelte sone, jf. § 7 

femte ledd. Befaringene kunngjøres. 

 

 

 

Utskrift fra forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget 

 

§ 3. Fiskeberettigede 

       Fiskeberettiget etter lov 23. juni 1888 nr. 1 om retten til fiskeri i Tanavasdraget er 

personer som avler minst 2000 kg høy i året eller en tilsvarende mengde grovfôr av annet slag 

på grunn som vedkommende eier eller leier på åremål, når grunnen ligger mindre enn to 

kilometer fra bredden av Tana eller sideelvene og vedkommende bor på eller nær grunnen. 

Fiskeretten omfatter alle fiskeslag og de til enhver tid tillatte fiskeredskaper.  

       Dersom flere personer driver fiskeberettiget jordbruk i fellesskap på samme grunn, har 

bare én av dem rett til garnfiske jf. § 7.  

       Bare ett medlem i hver husstand er fiskeberettiget. Dette er ikke til hinder for at et annet 

husstandsmedlem kan utøve fisket. Når særlige grunner foreligger, kan Tanavassdragets 

fiskeforvaltning samtykke i at retten for en begrenset tid utøves av en annen enn et 

husstandsmedlem.  

                                                                 
5 FOR 2011-02-04 nr. 119: Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, Finnmark 
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       Fiske med faststående redskap, kastenot og drivgarn (garnfiske) må bare utøves på den 

elvestrekning som utvises av Tanavassdragets fiskeforvaltning. Fisket skal normalt utøves i 

tilknytning til bosted som er grunnlag for fiskeretten.  

       Fiskeretten etter denne bestemmelsen tapes når vilkårene ikke lenger er oppfylt.  

       Retten til å fiske med garnredskaper garn kan leies bort i inntil ett år til personer bosatt i 

elvedalen når alle de fiskeberettigede i en sone er enige om dette. Utleieforhold skal 

rapporteres til Tanavassdragets fiskeforvaltning.  

 

Saksbehandling og klage, jf. forskriftens § 15 

For Tanavassdragets fiskeforvaltning gjelder forvaltningsloven av 10. februar 1967 kapittel II 

om ugildhet, § 11 om veiledningsplikt, § 11 a om saksbehandlingstid og foreløpig svar og § 

13 til § 13f om taushetsplikt tilsvarende.  

Tanavassdragets fiskeforvaltning skal gi rettighetshaverne forhåndsvarsel og adgang til å 

uttale seg etter reglene i forvaltningsloven § 16 før det treffes vedtak som kan ha rettslige 

eller faktiske konsekvenser for dem.  

 

Tvisteløsning og bruksordninger, jf. forskriftens § 16  

Tvist om fiskerett etter § 3 avgjøres av jordskifteretten eller tingretten. Jordskifteretten kan ut 

over dette fastsette bruksordning mellom de fiskeberettigede med hjemmel i jordskifteloven § 

2 c nr. 1.  
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Sak 27-4/2017 Regler for soner – organisering av fisket 

 

Saksutvalgets forslag: 

 

Kapittel 1 Soner - fiskerett, formål, mandat, §§ 1 – 5 

Kapittel 2 Sonestyre, sonemøte, årsmøte, §§ 6 – 10 

Kapittel 3 Andre bestemmelser, §§ 11 – 13 

 

Vurdering: 

Saksutvalgets forslag til regler for soner vurderes å være unødvendig omfattende, til å være 

regler for interne møter som fiskesonene selv administrerer og organiserer. 

 

Roller og kompetanse 

Etter forskriftens ordlyd, er kompetansen til å vurdere om  soneinndeling og om vilkårene til 

fiskerett rimelig klarlagt. 

 

Forvaltningsorganet gis myndighet til å avgjøre om vilkårene for garnfiskerett foreligger, og 

til å avgjøre eventuelle tvister mellom de fiskeberettigede om utøvelsen av fisket. Disse 

bestemmelsene var tidligere tillagt politimesteren eller lensmannen, med Fylkesmannen som 

klageinstans. Det er hjemmel til TF å utstede laksebrev og føre oversikt over elvas ulike soner 

og de fiskeberettigede innenfor hver sone. Dette var tidligere politimesterens ansvar. 

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning, jf. § 6, kan dele elva inn i soner der bestemte 

fiskeberettigede kan utvises fiske.  

 

I hver sone ordner de fiskeberettigede selv sitt fiske. Hvis fiskesonen holder møte, fastsetter 

fiskesonen selv saksliste med forretningsorden.TF kan gi nærmere regler om organisering av 

fisket i sonene. Ved stemmelikhet på sonemøtet avgjøres spørsmålet av Tanavassdragets 

fiskeforvaltning.  

 

Spørsmål om vilkårene for fiskerett foreligger, avgjøres av TF. Det samme gjelder tvister 

mellom fiskeberettigede om utøvelsen av fisket, med mindre saken avgjøres på sonemøte. 

 

Forslaget om pålagte sonemøter er ikke hjemlet i forskrift om forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget, FOR 2011-02-04 nr. 119. Årlige sonnemøter var tidligere hjemlet i Kgl. Res 

av 1. april 1911, § 10. Bestemmelsen ble ikke videreført i 2011 forskrift 

 

Pålegg om årlige sonemøter ville medført til budsjettpost på over kr. 500 000 (med TFs 

godtgjørleses satser). 

 

Direktørens innstilling; 

Tanavassdragets fiskeforvaltning utarbeider ramme for regler for sonemøter, som er å 

betrakte som veiledende regler, som må tilpasses de enkelte sonene av fiskesonene. 
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Veiledende regler for gjennomføring av sonemøter sendes på høring til fiskesonene. 

 

Vedtak: 

 

 

 

Regler for soner, organisering av fisket i sonene 

 

Forvaltningen av garnfisket er etter forskrift delegert til Tanavassdragets fiskeforvaltning 

(TF). Regler for fisket etter laks i vassdraget følger imidlertid i all hovedsak av en norsk-finsk 

overenskomst. Etter denne bestemmelsen kan Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) dele 

elva inn i soner for grupper av fiskeberettigede på norsk side i Tanavassdraget. Denne 

myndigheten var tidligere tillagt politimesteren. Det forutsettes at de fiskeberettigede må 

fiske i en sone som ligger nær eiendommen. 

TF er videre gitt myndighet til å avgjøre om vilkårene for garnfiskerett foreligger, og til å 

avgjøre eventuelle tvister mellom de fiskeberettigede om utøvelsen av fisket. Videre er TF 

gitt i oppgave å utstede laksebrev og føre oversikt over elvas ulike soner og de 

fiskeberettigede innenfor hver sone. Dette var tidligere politimesterens ansvar. Når det 

gjelder tvister som ikke egner seg for behandling i det lokale forvaltningsorganet, kan TF 

henvise partene til rettsvesenet. 

Forvaltningen av garnfisket foretas etter gjeldende forskrift om forvaltning av garnfisket.  Det 

er ikke gitt adgang til det lokale forvaltningsorganet å åpne for en dispensasjonsadgang som 

innebærer at det kan gis tillatelse til at andre enn de fiskeberettigede etter Tanaloven kan 

fiske med garnredskaper. 

 

Organisering av fisket i sonene 

I hver sone ordner de fiskeberettigede selv sitt fiske. Tanavassdragets fiskeforvaltning kan gi 

nærmere regler om organisering av fisket i sonene. Ved stemmelikhet på sonemøtet avgjøres 

spørsmålet av Tanavassdragets fiskeforvaltning, jf. forskriftens § 7 tredje ledd.  

 

Avvikling av sonemøter 

Hvis det er uavklarte forhold vedrørende garnfiskeutøvelsen, eller et sonemedlem ber om det, 

avvikler sonen møte før fiskesesongen starter, for å klargjøre fiskets organisering i sonen. 

Fiskesonen organiserer selv møtet og bestemmer saksliste og forretningsorden for møtet.  

Utkast til saksliste: 

- Åpning 

- Godkjenning av innkalling og saksliste 

- Valg av møteleder og sekretær 
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- Saker som behandles ved møtet med uttalelser 

- Valg av leder/sonestyre/arbeidsutvalg eller kontaktperson 

- Møtet fastsetter om sonen skal ha årlige møter eller møter etter behov 

Utkast til forretningsorden: 

- Dirigenten leder møtet 

- De som ønsker ordet i en sak, skal holde seg til saken 

- Taletiden er [__ min] første gang og __ min] annen gang 

- Alle forslag skal fremsettes skriftlig 

- Prosedyre for debatt og foreslå strek når møteleder anser saken for ferdig debattert 

- Talere som ønsker ordet til forretningsorden tilstås kun [__] minutts taletid. 

 

 

Utskrift fra forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget6 

 

§ 7. Forvaltning av garnfiske  

       Med garnfiske menes fiske med stengsel med joddu (posegarn) eller meardi (ruse), 

settegarn (stågarn), drivgarn og kastenot.  

       Tanavassdragets fiskeforvaltning, jf. § 6, kan dele elva inn i soner der bestemte 

fiskeberettigede kan utvises fiske. Soneinndelingen og utvisningene skal gjennomgås hvert 

fjerde år, etter at de fiskeberettigede har fått uttale seg på fellesmøtet, jf. § 8.  

       I hver sone ordner de fiskeberettigede selv sitt fiske. Tanavassdragets fiskeforvaltning 

kan gi nærmere regler om organisering av fisket i sonene. Ved stemmelikhet på sonemøtet 

avgjøres spørsmålet av Tanavassdragets fiskeforvaltning.  

       Spørsmål om vilkårene for fiskerett foreligger avgjøres av Tanavassdragets 

fiskeforvaltning. Det samme gjelder tvister mellom fiskeberettigede om utøvelsen av fisket, 

med mindre saken avgjøres på sonemøte.  

       Tanavassdragets fiskeforvaltning skal føre oversikt over soneinndelingen og over 

fiskeberettigede i den enkelte sone.  

       Som bevis for fiskeretten utsteder Tanavassdragets fiskeforvaltning et laksebrev til hver 

fiskeberettiget, hvor vilkårene for retten og utøvelsen tas inn.  

 

Saksbehandling og klage, jf. forskriftens § 15 

                                                                 
6 FOR 2011-02-04 nr 119: Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, Finnmark 
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For Tanavassdragets fiskeforvaltning gjelder forvaltningsloven av 10. februar 1967 kapittel II 

om ugildhet, § 11 om veiledningsplikt, § 11 a om saksbehandlingstid og foreløpig svar og § 

13 til § 13f om taushetsplikt tilsvarende.  

Tanavassdragets fiskeforvaltning skal gi rettighetshaverne forhåndsvarsel og adgang til å 

uttale seg etter reglene i forvaltningsloven § 16 før det treffes vedtak som kan ha rettslige 

eller faktiske konsekvenser for dem.  

 

Tvisteløsning og bruksordninger, jf. forskriftens § 16  

Tvist om fiskerett etter § 3 avgjøres av jordskifteretten eller tingretten. Jordskifteretten kan ut 

over dette fastsette bruksordning mellom de fiskeberettigede med hjemmel i jordskifteloven § 

2 c nr. 1.  

Tvister mellom rettighetshaverne etter § 7 Forvaltning av garnfisket, § 9 Fellesmøte for 

fiskeberettigede og § 10 Innskrenking av fisket, skal først søkes løst av Tanavassdragets 

fiskeforvaltning. 

 

Andre opplysninger 

Ved løsningen av kontinuerlig forvaltningsoppgaver, foretar Tanavassdragets fiskeforvaltning 

årlige befaringer, av eiendommer som er grunnlaget til fiskeutøvelse med garnredskaper. 

Befaringene foretas om høsten, etter fiskesesongens slutt. Tanavassdragets fiskeforvaltning 

skal føre oversikt over soneinndelingen og over fiskeberettigede i den enkelte sone, jf. § 7 

femte ledd. Befaringene kunngjøres. 
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Sak 28/2017: Høringsuttalelse til utbedring av farleden inntil Leirpollen i Tana kommune 

 

Høringsuttalelsen ettersendes 

 

 

Sak 29/2017: Orienteringssaker 

 

1. Redskapsutvikling og fangstfordeling i Tana 1984 – 2017. Registrering av stengsel og 

stågarn i 2017; sammenligning med tilsvarende registreringer foretatt i 1984 og 2010. 

Bacheloroppgave 2017 

 

 

Sak 30/2017: Neste møte 

 

Forslag: 

 

Tidligere berammet TF møte foreslås flyttet til 30. mai. 


