
 

 

Vedtekter for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 
 
Kapittel 1 Lokal forvaltning av Tanavassdraget 
§§ 1 - 7 Ingen merknader 
 
Kap 2  Fiskere - lokale og tilreisende 
§§ 8 - 12 Ingen merknader 
 
Kap 3  TF - organisering 
§§ 13 - 17 Ingen merknader 
 
§ 18  Forslag: Hele paragrafen Valg av midlertidig ledelse utgår. 
  Begrunnelse: TFs valgte representanter fungerer til nytt valg er foretatt. Dette 
er vanlig foregangsmåte i andre valgte organer. 
 
§ 19  Ingen merknad 
 
§ 20  Forslag: Hele paragrafen Valg av saksutvalg for behandling av lakse-
brev og fiskerett utgår. 
  Begrunnelse: TF kan selv ta avgjøresle i slike saker, alternativt at dette dele-
geres til administrasjonen. Vedtak i administrasjonen referes påfølgende ordinære TF 
møte. Må unngå unødig byråkrati. 
 
§ 21  Forslag: Følgende setning utgår - Vervene ivaretas av midlertidig le-
delse til konstituerende møte er holdt. 
 
Kap 4  TF møter - innkalling, møteledelse, avstemminger mv. 
§§ 22 - 23 Ingen merknader 
 
§ 24  Setningen Leder har ikke dobbelstemme endres til Ved stemmelikhet har 
lederen dobbelstemme. 
 
§§ 25 - 26 Ingen merknader 
 
Kap 5  Fritak fra verv - suppleringsvalg 
§§ 27 - 29 Ingen merknader 
 
Kap 6  Virksomhet og oppgaver 
§§ 30 - 38 Ingen merknader 
 
Kap 7  Virksomhetsansvar 
§§ 39 - 45 Ingen merknader 
 
Kap 8  Andre bestemmelser 
§§ 46 - 48 Ingen merknader 
 
 
 
 
 
 

Regler om laksebrev - vilkår for fiskerett og utvelse av fisket - utvalgets forslag 
19.12.16 



 

 

 
Kapittel 1 Laksebreveier - fiskerett, vilkår og utøvelse av fisket 
§ 1  ingen merknad 
§ 2  Ingen merknad 
 
§ 3  Vilkår for laksebrev 
  Forslag: Punkt 4 utgår i sin helhet. Omhandler bosettingskrav ved genera-
sjonsskifte, arv 
 
§ 4  Ingen merknad 
 
Kap 2  Befaring av grunn 
§§ 5 - 6 Ingen merknader 
 
§ 7  Særskilt behandling 
  Forslag: Hele paragrafen utgår 
  Begrunnelse: Alle rettighetshavere må behandles mest mulig likt, uavhengig 
av alder eller helsetilstand. 
 
Kap 3  Soneinndeling - søknad om laksebrev, utvisning og flytting av fiskerett 
 
§ 8  Merknad: Karasjok må beholdes som en sone. 
  Begrunnelse: Det er et overveldende flertall blant de fiskeberettige i sonen, 
som vil beholde nåværende sone som en sone. 
 
§§ 9 - 11 Ingen merknader 
 
Kap 4  Bortleie av fiskeretten 
Forslag til endring: Overskriften endres til Utleie av fiskeretten. Det foretas tilsvarende 
endring av ordet i hele dokumentet. 
 
§ 12  Forslag til endring: En sone kan vedta (utgår enstemmig) i årsmøte eller 
sonemøte at fiskerett for ett år av gangen ikke skal leies bort i sonen kommende sesong. 
 
§ 13  Ingen merknad 
 
 
§ 14  Bortleie av fiskerett for inntil ett år av gangen 
  Endring: Siste del av første setning i avsnitt en tas bort: dersom et annet 
husstandsmedlem ikke kan utøve fisket.   
 
Kap 5  Utøvelse av garnfiske 
§ 15  Garnfiske - medhjelper, deltaker 
Forslag til endring: De to siste setninger i siste avsnitt utgår, den lyder som følger: Av hen-
syn til overføring av samiske tradisjoner mellom generasjoner, kan rettighetshavere 
utøve drivgarnsfiske sammen med barn, barnebarn, søsken eller foreldre som bor 
utenfor elvedalens ……. 
 
Kap 6  Andre bestemmelser      §§ 16 - 20 Ingen merknader 
 
 
 
 



 

 

 

Regler om fellesmøter - forberedelse og gjennomføring 
 
Kapittel 1 Fellesmøter for rettighetshavere med laksebrev 
§§ 1 - 4 Ingen merknader 
 
Kap 2  Ordinære og ekstraordinære fellesmøter i funksjonsperioden 
§ 5   Tilleggsforslag: Det foretas en rullering av antall representanter mellom 
kommunene, slik at Karasjok i en periode kan utpeke 3 representanter og Tana 2 re-
presentanter, i den etterfølgende perioden velger Tana 3 representanter og Karasjok 
2 representanter. 
  
§§ 6- 7 Ingen merknader 
 
§ 8  Setningen i siste avsnitt erstattes til følgende: Avsamme grunn kan 1/3 av 
laksebreveierne, kreve skriftlig at det innkalles til ekstraordinært fellesmøte. Kravet 
skal være undertegnet av minst 1/3 av laksebreveierne. 
  
  
Kap 3  Valgkomité 
§ 9  Endring: Det velges 1 medlem fra Tana (utgår nedre Tana), 1 medlem fra 
rikgrensestrekningen og 1 medlem fra Karasjok 
 
§§10 - 12 Ingen merknader 
 
Kap 4  Fellesmøter - forberedelser 
§§ 13 - 16 Ingen merknader 
 
Kap 5  Fellesmøter - gjennomføring 
§§ 17 -19 Ingen merknader 
 
§ 20  Følgende setning utgår:  Alle forslag tas opp til avstemning 
 
§§ 21 - 22 Ingen merknader 
 
Kap 6  Andre bestemmelser 
§ 23  Følgende setning utgår: Det kan ikke foretas skriftlig avstemning i saker. 
  Begrunnelse: Forslagstilleren må kunne kreve skriftlig avstemning. Se § 24 
der det gis anledning til skriftlig avstemning. 
 
§§ 24 - 25 Ingen merknader 
 
 
 
 
 
 
 
Regler om soner - organisering av fisket 
 
Kap 1  Soner - fiskerett, formål, mandat 
§§ 1 - 5 Ingen merknader 



 

 

 
Kap 2 Sonestyre, sonemøte, årsmøte 
 
§ 6 Tilleggsforslag: Karasjok laksefiskesone gis anledning til å velge et sonestyre 
på 5 medlemmer, og minst 2 varamedlemmer. 
 
§ 7  Ingen merknad 
 
§ 8 Endringsforslag: Sonestyret ved leder, eller nestleder i lederens fravær, innkaller 
alle laksebreveiere til årsmøte/sonemøte med minst 14 dagers varsel (forslag om 5 dagers 
frist) 
 
§ 9 Endring: Årsmøte/sonemøte kan vedta (utgår enstemmig) at fiskerett ikke skal 
leies bort. 
 
§ 10 Ingen merknad 
 
Kap 3 Andre bestemmelser 
§ 11- 12 Ingen merknader 
 
§ 13 Endring av reglene 
Endring: I siste setning tas ordet laksemøte bort. 
Begrunnelse: Benevnelsen laksemøte er fjernet etter at TF kom i funksjon. 


