
Side 1 av 47 
 

Saksmappe til TF møte 13.-14. desember 2019 

Møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 13.-14. desember 2019 på Ivalo hotell. 

Møtestart kl. 13.00, finsk tid. 

 

Saksliste: 

Sak 93/2019: Leders tid og postliste etc. 

Sak 94/2019: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 95/2019: Godkjenning av protokoll fra TF møte 2. november 2019  

Sak 96/2019: Valg av 2 protokollunderskrivere 

Sak 97/2019: Klage på gjennomføringen av valgene ved fellesmøtet 26.10.2019 

Sak 98/2019: Foreløpig regnskap pr. 30. november 

Sak 99/2019: Forslag til fiskekortpriser 2020 

Sak 100/2019: 1) Forslag til justering av fiskeregler for 2020 

  2) Ny behandling av Tanaavtalen  

3) Forslag til økt fiske etter predator arter 

4) Forslag til revidering av forskrift om registrering og merking av båter som      

skal benyttes ved fiske i Tanaelvas fiskeområde 

 

Sak 101/2019: Forslag til møteplan 2020 

Sak 102/2019: Forslag til godtgjørelser for TF medlemmer 

Sak 103/2019: Forslag til budsjettramme 2020 

Sak 104/2019: Behandling av laksebrev på Gnr. 32 Bnr. 151 i Tana kommune 

Sak 105/2019: Behandling av laksebrev på Gnr. 15 Bnr. 24 i Tana kommune 

Sak 106/2019: Behandling av laksebrev på Gnr. 36 Bnr. 33 i Tana kommune 

Sak 107/2019: Behandling av laksebrev på Gnr. 21 Bnr. 54 i Karasjok kommune 

Sak 108/2019: Behandling av laksebrev på Gnr.22 Bnr. 12 i Karasjok kommune 

Sak 109/2019: Behandling av laksebrev på Gnr. 6 Bnr. 52 i Tana kommune 

Sak 110/2019: Behandling av laksebrev på Gnr. 36 Bnr. 6 i Tana kommune 

Sak 111/2019: Behandling av laksebrev på Gnr. 36 Bnr. 77 i Tana kommune 

Sak 112/2019: Behandling av laksebrev på Gnr. 18 Bnr. 15 i Karasjok kommune 

Sak 113/2019: Behandling av laksebrev på Gnr. 24 Bnr. 9 i Karasjok kommune 

Sak 114/2019: Behandling av laksebrev på Gnr 23 Bnr. 14 i Karasjok kommune 

Sak 115/2019: Behandling av laksebrev på Gnr. 2 Bnr. 6 i Tana kommune  

Sak 116/2019: Orienteringssaker 

 

Behandling: 

Sak 93/2019: Leders tid og postliste etc. 

 

 

Sak 94/2019: Godkjenning av innkalling og saksliste 
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Sak 95/2019: Godkjenning av protokoll fra TF møte 2. november 2019  

 

 

 

Sak 96/2019: Valg av 2 protokollunderskrivere 

 

 

 

Sak 97/2019: Klage på gjennomføringen av valgene ved fellesmøtet 26.10.2019 

 

Saksfremstilling: 

Etter hjemmel i forskrift om fisk og fisket i Tanavassdraget, FOR 2011-02-04 nr. 119 og FOR 

2014-06-20-787 § 8 første ledd ble det avholdt fellesmøte for fiskeberettigede jf. § 3 På 

Sirma grendehus 26. oktober 2019.  

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) sendte den 27. september 2019 ut innkalling til 

Fellesmøtet, med frist for å levere saker ble satt til 11. oktober 2019. 55 deltagere, av dem 

10 deltagere med fullmakt møtte. Under møteavviklingen møtte i tillegg 12 personer. I alt 

67 stemmeberettigede, inkl. 12 personer med fullmakter. 

 

Under møteavviklingen ble det innlevert i alt 3 protokolltilførsler til sak 5 Innkomne saker og 

til sak 6 gjennomføringen av valgene.  

 

Den 14. november mottok TF klage, underskrevet av 8 laksebreveiere fra Karasjok på valg 

gjennomføringen, med krav om å anse valgene ved fellesmøtet 26. oktober som ugyldige. 

Etter klagen, anser klagerne at valgene ble gjennomført både i strid med Tanaforskriften, 

vedtekter for TF og regler for fellesmøtet. Klagerne fremfører videre at etter forskriftens 

kapittel 3, § 6 sier at fellesmøtet skal velge medlemmer til styret i TF.  Dersom det skal være 

tillatt for andre organisasjoner å fremme egne nominasjonsforslag, må det etter deres syn 

være åpning for det i forskriften. Etter klagernes mening er det ikke en åpning for det i 

forskriften.  Samtidig gjelder forvaltningsloven for TF når det gjelder ugildhet, 

veiledningsplikt, saksbehandlingstid, taushetsplikt og forhåndsvarsel gjelder for TFs 

saksbehandling. 

 

Tanaforskriften åpner ikke for at det fremmes andre nominasjonsforslag, slik det ble gjort. 

Vedtektene viser tilsvarende til forvaltningsloven og utdyper forhold knyttet til åpenhet og 

ugildhet. Klagerne utdyper videre at de gjennomførte valgene må ansees å være i strid med 

vedtektene. Iht. forvaltningslovens regler skulle møteleder heller ikke ledet valget, noe som 

ble påpekt under valgene. 
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Etter drøftinger og samråd finner TF vi det riktig å innhente juridisk vurdering av klagen fra 

de åtte laksebreveierne i Karasjok. En slik vurdering kan bidra til å løse problemstillingen nå 

og samtidig være retningsgivende for evt. senere anledninger. Advokatfirmaet Haavind AS 

har levert notat om vurdering av nominasjonsordning for valg av medlemmer til TF. Haavind 

skriver: 

 

«Nærmere om Fellesmøtet og valget 

Det avholdes «Fellesmøte» for de fiskeberettigete hvert fjerde år, jf. Tanaforskriften § 8. 

Fellesmøtene er på linje med de årlige Laksemøtene kun rådgivende, der de fiskeberettigete 

har rett til å uttale seg. I tillegg velger Fellesmøtet medlemmer til TF, hva gjelder de fem 

medlemmene som de fiskeberettigete utpeker. Funksjonstiden for medlemmene er fire år 

og følger kommunevalgperioden.     

 

Fellesmøtet er en videreføring av tidligere Tanalovs «Lakseting». Stemmeretten er og har 

vært, personlig og forbeholdt den personen innenfor husstanden som innehar fiskerett, 

tidligere Laksebrev. Det er én stemme og taleberettiget pr husstand. Dette fremgår av 

lov/forskrift og direkte av Kgl.res 4. feb. 2011. Det er TF som skal besørge innkalling og 

organisering av Fellesmøtene. 

 

TF har utarbeidet nærmere «Regler for Fellesmøter», sist datert 01.03.19. Det er fastsatt her 

at det utnevnes en valgkomite, som nominerer medlemmer til TF, jf. kapittel 3 i Regler for 

Fellesmøter.  

 

Haavinds konklusjon og videre håndtering av saken 

Av hensyn til forutsigbarhet ved avholdelse av valgene på Fellesmøtet, er det en god 

ordning at det utpekes en Valgkomite som fremmer forslag til valgliste forut for 

Fellesmøtene, i tråd med «Regler for Fellesmøter».  

 

Eventuelle innspill til listen bør sendes Valgkomiteen i forkant av Valgkomiteens innstilling.  

 

Slik vi ser det er det ikke noe til hinder for direkte «benkeforslag» på kandidater fra 

fiskeberettigete som møter under selve avholdelsen av Fellesmøtet, men dette bør i så fall 

presiseres i «Regler for Fellesmøter». 

 

Videre kan vi ikke se det grunnlaget for at «Regler for Fellesmøter» skal inneholde adgang 

for at «laksebreveiernes organisasjoner» kan foreslå kandidater slik det ble praktisert på 

2019-møtet, uten at det i så fall presiseres at disse kandidatene skal meldes inn til 

Valgkomiteen innen en gitt frist, slik at de kan kunngjøres sammen med Valgkomiteens 

innstilling sammen med innkalling til Fellesmøtet. Det viktigste er at valglister kunngjøres i 

god tid i forkant, og at man forsøker å unngå en rekke parallelle «nominasjonsprosesser» 

som ikke er meldt inn og kunngjort i forkant.  
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Haavinds anbefaling er at «Regler for Fellesmøter» revideres i tråd med ovennevnte. TF må 

ta stilling til om det skal innkalles til nytt Fellesmøte, der de ulike kandidatene er kunngjort i 

forkant, uten at det er tatt direkte stilling til «gyldigheten» av valget jf. klagen. Slik «Regler 

for Fellesmøter» er utformet p.t. er spørsmålet om gyldighet av valget et noe åpent 

spørsmål, og det er ikke nærmere vurdert her.»  

 

TF tar ikke stilling til «gyldigheten» av valgene, jf. klagen. Etter en samlet vurdering av de 

forholdene som er påpekt ved klagen, de åpenbare svakhetene ved gjennomføringen av 

valgene som ble påpekt allerede under møtet, og Haavinds vurdering av saken med 

grunnlag i Tanaforskriften og egne regler, anbefales det at klagen tas til følge. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) innkaller til ekstraordinært fellesmøte 25. januar 2020 

i Karasjok. Møtet gjelder valg av fem medlemmer med personlige stedfortredere til TF. 

 

TF vil starte revideringen av reglene for gjennomføringen av valgene, der vi ser at 

nominasjonsprosessen av kandidatene ikke er tilstrekkelig beskrevet. 

 

Vedtak: 
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Sak 98/2019: Foreløpig regnskap pr. 30. november 

 

Saksfremstilling: 

Foreløpig regnskap er pr. 30. november, og består av resultatregnskap og balanse. 

Foreløpige inntekter av salg, salg av tjenester og prosjektinntekter beløper seg til  

kr. 7 478 733,- 

 

Foreløpige lønnsutgifter, avskrivninger og driftskostnader utgjør kr. 7 215 001,- 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tar foreløpig regnskap pr. 30. november til etterretning. 

 

Vedtak: 
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Sak 99/2019: Forslag til fiskekortpriser 2020 

 

Saksfremstilling: 

 

Tilreisende fiskere – norsk side 
Alle som ikke er fast bosatt i Tana eller Karasjok kommune, eller ved lakseførende sideelv i Kautokeino 

kommune, regnes som tilreisende fiskere, og kan kun kjøpe døgnkort for Tanavassdraget. Det er videre 

kun personer som er fast bosatt i Norge som får kjøpe kort for lakseførende sideelver på norsk side, 

med unntak av Kárášjohka nedenfor Skádigeačči, hvor kortsalget er åpent for alle.  

Under Tanaavtalen (2017) ble det satt et tak på tilgjengelige fiskedøgn på riksgrensen; total en kvote 

på 22 000 fiskedøgn, halvparten avsatt for båtfiske og halvparten for fiske fra strand. Kortkvoten ble 

igjen delt på to, slik at norsk side hadde 5 500 fiskedøgn tilgjengelig for fiske fra egen strand, og 5 500 

fiskedøgn for båt. I 2019 ble kvoten ble delt i 4 båtfiskesoner og 3 strandfiskesoner på norsk side, og 

fiskedøgnene ble også fordelt ukesvis (tabell 3).  

Foran sesong 2019 ble det også satt et tak på antall tilgjengelige fiskedøgn i norske sideelver. 

Ordningen kom i stedet for ulikt antall sesonglengde og dager tilgjengelig pr. uke, som i 2017-2018.   

Prisen på fiskedøgnene på grensen ble skrudd betydelig opp foran 2017-sesongen, men er siden holdt 

på samme nivå. Før 2019 ble Bavvtajohka igjen opprettet som et eget kort.  

Tabell 3: Oversikt over fiskekorttilbudet med priser for tilreisende fiskere på norsk side av Tanavassdraget i 2019, her 
inkludert oversikt over sesonglengde og tilgjengelige fiskedøgn i sesongen. På grensestrekningen er fiskedøgnene i 
tillegg fordelt på ukene i sesongen. Ungdommer fra fylte 16 år, og frem til fylte 18 år har halv pris på grensestrekningen, 
dvs 400,- for båtkort og 250,- for strand. I den nedre norske delen av Tanaelva og i norske sideelver fikk ungdommene 
kjøpe døgnkort for 100,-. 

  Sesonglengde  Døgnbegrensning Pris 
Tanaelva    Båt Strand   
Tanamunningen  23.6-15.9 Ingen  250,- 
Nedre norske del  10.6-10.8 1 600 800/500,- 
Riskgrensen - Lákšjohka  10.6-10.8 490 

4 262 
800/500,- 

Lákšjohka-Luosnjargguoika 10.6-10.8 1 994 800/500,- 
Luosnjargguoika-Borsejohka 10.6-10.8 1 788 800/500,- 
Tanaelva over Borsejohka 10.6-10.8 

1 228 
900 800/500,- 

Anárjohka (grensa) 10.6-10.8 338 800/500,- 
Sideelver         
Máskejohka 10.6-10.8 350 450,- 
Luovvtejohka/Luftjok 10.6-10.8 Ingen  100,- 
Polmakelva 10.6-10.8 Ingen  350,- 
Lákšjohka 10.6-10.8 100 350,- 
Leavvajohka/Levajok 10.6-10.8 100 350,- 
Baišjohka 10.6-10.8 50 350,- 
Váljohka 10.6-10.8 150 350,- 
Goššjohka 10.6-10.8 100 350,- 
Anárjohka (øvre norske del) 10.6-10.8 Ingen  350,- 
Kárášjohka nedenfor Skáidegeačči 10.6-10.8 100 450,- 
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Kárášjohka over Skáidegeačči 10.6-10.8 350 450,- 
Geaimmejohka 10.6-10.8 50 350,- 
Bavvtajohka 10.6-10.8 50 300,- 
Iešjohka 10.6-10.8 200 450,- 
 

Solgte fiskedøgn 

Det ble solgt 7 286 fiskedøgn på norsk side av Tanavassdraget i 2019, inkludert 242 gratiskort til barn 

under 16 år. Flest kort ble solgt til Tanaelvas grenseelvdel; 5 531 fiskedøgn, 1 755 ble solgt til helnorske 

deler av vassdraget, jf. tabell 4.  

Tab 4: Oversikt over antall døgn solgt for ulike deler av vassdraget, samt fordelt på ulike korttyper. Ikke alle korttypene 
blir tilbudt i alle fiskesonene (skraverte felt), døgnkort for ektefeller selges f. eks kun på riksgrensestrekningen.   

  Døgnkort 

bare fra 

land 

Døgnkort 

båt 3 

stenger 

Døgnkort 

båt og 

land 

Ungdom 

16 til 18 

år 

Barn 

under 16 

år 

Totalsum 

Norske sideelver (samlet) 772 6 0 10 102 788 
Anárjohka (øvre norske del) 10     0   10 
Goššjohka 8     0   8 
Iešjohka med sideelver 21 4   2   27 
Geaimmejohka 2     0   2 
Kárášjohka nedenfor Skádigeačči 17 0   1   18 
Kárášjohka ovenfor Skádigeačči 244 2   0   246 
Váljohka 26     0   26 
Baišjohka 2     0   2 
Leavvajohka 7     0   7 
Lákšjohka 100     0   100 
Buolmátjohka/Polmakelva 0     2   2 
Máskejohka/Masjok 311     5   316 
Luovvtejohka/Luftjok 24     0   24 
Nedre norsk del 349 35 568 15 0 967 
Tana munning – Langnes     568 13   581 
Tanaelva nedre norske del 349 35   2   386 
Riksgrensestrekning 1 870 3 560 0 101 140 5531 
Anárjohka 78         78 
Tanaelva; Borsi-Raidenjarg (båt med Anárj.) 229 498       727 
Tanaelva; Luosnjargguoika-Borsi   1 300       1 300 
Tanaelva; Lákšjohka- Luosnjargguoika   1 520       1 520 
Tanaelva; Riksgrensen-Lákšjohka 
Tanaelva; Riksgrensen-Borsejohka 

  
1 563 

242 
  

      242 
1 563 

Totalt 2 991 3 601 568 126 242 7286 
 

Salget av døgnkort på norsk side av Tanavassdraget hadde en historisk topp i 2002, med totalt 9 055 

solgte fiskedøgn. Etter 2002 gikk kortsalget betydelig tilbake år for år frem til at Tanaavtalen endret 

forutsetningen for kortsalget i 2017. Det var en bunnotering for døgn solgt på norsk side i 2016, da 

kun 2 609 fiskedøgn ble solgt på norsk side av vassdraget, nedre norske del av Tanaelva og norske 

sideelver inkludert. 
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Solgte fiskedøgn pr sone 

Det ble solgt fiskedøgn i til sammen 22 ulike fiskesoner på norsk side av Tanavassdraget i 2019 (tabell 

3). Vi kan dele sonen inn i tre kategorier; nedre norske del av Tanaelva, riksgrensestrekningen og 

norske sideelver (fig 1). For nedre norske del er det nyttig å se på Tanamunningen for seg selv siden 

fisket her er nærmet et rent sjøørretfiske.  

I 2019 ble 76 % av solgt døgn på norsk side solgt til grensestrekningen. Antall solgte døgn der ble 

redusert med 6 %. I norske sideelver økte salget med 34 %, i Tanamunningen var det også en liten 

økning med 9 %, mens salget i nedre norske del ble det redusert med 17 % (fig).  

 
Fig 1: Antall solgte fiskedøgn til tilreisende fiskere på norsk side av Tanavassdraget i perioden 2008-18, her fordelt på de 
fire hovedområdene norske sideelver, riksgrensestrekningen, nedre norsk del av Tanaelva og Tanamunningen 
(sjøørretfiske).  

 
Det er særlig to sideelver som er populære blant tilreisende fiskere; Máskejohka/Masjok (316 

fiskedøgn), og øvre del av Kárášjohka, ovenfor Skáidigeačči (246 fiskedøgn), jf. tabell 4. Den tredje 

mest populære sideelva var Lákšjohka (100 fiskedøgn). Salg av fiskedøgn til Iešjohka lå tidligere på 

jevnt over 100 fiskedøgn i året, men etter at den ikke ble åpnet for fiske i 2016, er det færre som finner 

veien hit, og det ble solgt kun 27 fiskedøgn hit i 2019. Det ble for første gang satt et tak på antall døgn 

tilgjengelig i sideelvene, og i årets sesong begrenset dette fiskekortsalget for sideelva Lákšjohka, jf. 

figur 2.  

Det ble solgt 5 531 fiskedøgn til fiskere over 16 år av den norske kvota på 11 000 kort, dvs at 50 % av 

kvota ble solgt. Det ble solgt en betydelig større andel av båtfiske kortkvota enn strandfiske kortkvota, 

henholdsvis 64,7 % og 34,7 %. 
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Fig 2: Andel av kortkvote til nedre norske del og de ulike norske sideelvene som ble solgt. Kort sonene med flest 
tilgjengelige døgn er sortert øverst i tabellen; Nedre norske del (1 600 døgn), Máskejohka og øvre del av Kárášjohka (350 
døgn), osv. Antall solgt kort er oppgitt i den møte delen av søyla, og antall tilgjengelige, usolgte kort er oppgitt i den 
lyseblå delen av søylene.  
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Direktørens innstilling: 
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Forslag fiskekortpriser 2020      

Område Ant.kort Bud. pris 
Sum 

område Totalt  

Grenseelvstrekningen          

Døgnkort fiske fra båt           3 824              800  3 058 880    

Døgnkort fiskekort fra strand          2 618              400  1 047 200    

Ungdomskort 16- 18 år båt             100              400  40 000    

Fiskekort barn under 16 år                 1                -    0    

Sum salg i grenseelvdelen          4 146 080   

Sum antall kort          6 543         

      

Nedre norsk del med sideelver      

Døgnkort land             602  450 270 675    

Døgnkort land             169  350 58 975    

Døgnkort båt 3 stenger               37  800 29 400    

Døgnkort land             384  400 153 560    

Døgnkort båt sjøørretfiske             618  250 154 610    

Ungdom 16 - 18 år               20  100 2 000    

Sum salg nedre norsk del m/sideelver          1 829      669 220  

           

      

Sesongkort          1 054  400 421 680    

Sesongkort hele vassdraget             300  700 210 000    

Sesongkort ungdom 16-18 år               35  100 3 480    

Sum salg sesongkort          1 389      635 160  

      

Beregnete salgsinntekter fiskekort       5 450 460  

      

Forutsetninger:      
1) Det er beregnet 10 % økning av salg av antall båtkort i grenseelvdelen, det gir en salgsandel på 69,5 %   
av kortkvoten. 

2) Det er beregnet 40 % økning av salg av antall strandfiskekort i grenseelvdelen, det gir en salgsandel på  

 47,6 % av kortkvoten.      
Norsk del med sideelver:      
3) Det er beregnet 10% økning i salg av døgnkort i nedre norsk del og i sideelvene ift. 2019  
4) Salgsvolumet for sesongkort er beregnet til samme nivå som i 2019.   

      
Kortpriser:      
5) Pris for stranddøgnkort i riksgrensestrekningen og i nedre norsk del foreslås redusert med - kr. 100, til  

 kr. 400,- pr. døgn.      
Det begrunnes med særlig lavt salg av kortkvoten i riksgrensestrekningen og i nedre norsk del i perioden  

 2017 - 2019.       
Kortpris ser ut til å være en viktig variabel, også for det norske markedet, jf. kortsalget i    
Lákšjohka.  
6) Sesongkortprisen foreslås økt med kr. 50,- for fiskekort pr. kommune, og med kr. 100,- for  

sesongkort for hele vassdraget.      
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Vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 100/2019: 1) Forslag til justering av fiskeregler for 2020 

 

Saksfremstilling: 
I tråd med artikkel 7 i avtalen mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget, har man 
mulighet til å vedta bestemmelser som fraviker fiskereglene vedtatt i Tanaavtalen (2016). 
Bestemmelsene vedtas på norsk-finsk møte i Oslo 4.-5. februar 2020. Det er arbeidsgruppa 
for forvaltning som forbereder sakene til dette møtet, og de har møte 14. januar. Det er 
forskriften for grenseelvstrekningen som tas opp på de nevnte møtene. I denne saken legger 
vi også frem forslag til endringer i de forskriftene for helnorske deler av vassdraget. 
Eventuelle endringer her skal på høring også til finske myndigheter før de godkjennes.   
 

Forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning 

§ 8 Strandfiske og båtfiske for tilreisende fiskere, 2. ledd 

Ved innføringen av Tanaavtalen (2016) ble strandfiskedøgnet begrenset til å vare bare i 17 

timer (kl. 22-15), samtidig som TF økte prisen for strandfiske fra 200,- til 500,- i døgnet. 

Bakgrunnen for at ettermiddagen ble satt til fredningstid, var at lokale fiskere skulle ha 

eksklusiv rett til fiske i denne perioden. Bestemmelsen kom etter ønske fra lokale på finsk 

side.  

TF har hatt problemer med å selge ut en betydelig del av strandkortkvota siden 2017, og 

kombinasjonen mellom fisketid og pris er antatt å være den viktigste årsaken til svikten i 

kortsalget. Bortfall av fisketid på ettermiddagen gjør fisket blir mye mindre attraktivt, 

spesielt for en fiskergruppe, nemlig familier. Foran 2019 ble man enige i forvaltningsgruppa 

om å beholde antall fisketimer, men snu døgnet noe, slik at fisket er åpent for tilreisende 

fiskere fra kl. 18-11 (norsk tid). Da saken kom opp på det norsk finske møte i Helsinki, var 

det et sterkt ønske fra finsk forvaltning at starten på fiskedøgnet for de ikke-bofaste 

rettighetshaverne også skulle settes til kl. 18, og ikke kl. 22 som nå. Dette ville medføre fire 
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timer ekstra fisketid på de kortene som eventuelt ble solgt for mandager, og TF gikk derfor 

imot kravet. Dermed falt forslaget om justering av fisketid. 

For å gjøre kortene mest mulig salgbar, ønsker vi at strandfiskedøgnet varer et døgn fra kl. 

18, men med nattefredning fra kl. 23-06 norsk tid.     

§ 29 Fangstrapportering 

Utgangspunktet i Tanaavtalen, er at fangstrapport skal oppgis innen første mandag etter at 

fisket har foregått. Lokale fiskere har så langt fått unntak for denne regelen, og i 2019 var 

forskrifta som følger: «Fiskere med stangfiskekort og generelt fiskekort for lokale fiskere skal 

for fiskesesongen 2019 levere fangstoppgave innen 1. september. Disse fiskerne skal i tillegg 

levere elektronisk fangstrapport eller rapport på papir innen 8. juli for fiske utført før uke 

27.» 

Det foreslås at bestemmelsen videreføres i 2020. 

§ 16 Fisketid for andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye 

Nåværende bestemmelser: «Garnfiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye er 

tillatt fra og med 20. mai til og med 15. juni. I Anárjohka og Skiehččanjohka er fisket tillatt til 

fra 20. mai til 20. august.» 

Det foreslås at bestemmelsen endres til; «: «Garnfiske etter andre fiskearter enn laks, 

sjøørret og sjørøye er tillatt fra og med isgangen til og med 15. juni. I Anárjohka og 

Skiehččanjohka er fisket tillatt frem til 20. august.»» 

§ 24 Garnredskaper til fiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye, 1. ledd 

Nåværende bestemmelse: «Settegarn til fangst av andre fiskearter enn laks, sjøørret og 

sjørøye kan være et inntil 2 meter dypt bunngarn som består av garn med én line, uten 

pose, laget av monofilamenttråd av inntil 0,17 mm tykkelse».  

Det har vist seg å være vanskelig å få tak i garn med trådtykkelse på 0,17 mm. Dette er 

bestillingsvare og ikke tilgjengelig i butikken. Det foreslås derfor at den gamle 

bestemmelsen om trådtykkelse på 0,2 mm gjeninnføres.    

§ 35 Båtregister (se egen sak) 

Forskrift om fiske på Tanavassdragets nedre norske del 

§ 6 Fisketid for stang og håndsnøre 

Fisketiden er nå 1. juni til 20. august for lokale fiskere og 10. juni til 10. august for tilreisende 

fiskere. TF kan åpne for fiske etter sjøørret i Tanamunningen, nedenfor Langnes mellom 

23.6-15.9 (gjeldende fisketid). Foran sesong 2019 foreslo TF at den forlengede fisketiden for 

sjøørret skulle gjelde opp til Sieiddásuolo nedenfor Tana bru. Forslaget ble avslått etter 

følgende høringsuttalelse fra det finske jord- og skogbruksministeriet:  

«Finske myndigheter mener det er problematisk å utvide de foreslåtte endringene i § 6 for 

sjøørretfisket til området mellom Langnes og Sieiddásuolo nedenfor Tana bru. Det påpekes 

at forslaget kan innebære økt beskatning av sjøørret. Det vises i den forbindelse til avtalens 

artikkel 3 hvor det framgår at fiskereglene på strekningen mellom munningsområdet og 

grenseelvstrekningen ikke kan være mindre restriktive enn gjeldende reguleringer på 
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grenseelvstrekningen. Videre vises det til oppdatert kunnskap om vandrende 

sjøørretbestander. Finske myndigheter foreslår på denne bakgrunn at status for 

sjøørretbestandene drøftes nærmere i forvaltningsplanen for Tanavassdraget, som er under 

forberedelse i arbeidsgruppa for forvaltning, før det tas nærmere avgjørelse om endringer i 

forvaltningen av sjøørret.» 

Reglene under den nye Tanaavtalen fører til mindre beskatning på sjøørret som er på 

gytevandring, ettersom fisketiden er begrenset både på vår og ettersommeren. Fisketiden i 

Tanamunningen er samtidig økt betraktelig, noe som åpner for en økt beskatning samlet 

sett. Fisket med stang etter ørret i nedre del av Tanaelva vil trolig ikke utgjøre en betydelig 

økning av beskatningen ettersom de fleste fiskerne har avsluttet fisket i denne tiden, men 

dette åpner for en forlenget sesong for noen av de ivrigste, lokale fiskerne.   

§ 13 Fisketid for andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye (se beskrivelse under forskrift for 

grenseelvstrekninga) 

§ 22 Garnredskaper til fiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye, 1. ledd (se 

beskrivelse under forskrift for grenseelvstrekninga) 

§ 27 Fangstrapportering (se beskrivelse under forskrift for grenseelvstrekninga) 

 

Forskrift om fiske i de norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skieččanjohka  

§ 11 Fisketid for andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye (se beskrivelse under forskrift for 

grenseelvstrekninga) 

§ 16 Garnredskaper til fiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye, 1. ledd (se 

beskrivelse under forskrift for grenseelvstrekninga) 

§ 23 Fangstrapportering (se beskrivelse under forskrift for grenseelvstrekninga) 
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Sak 100/2019: 2) Krav om reforhandlinger av avtalen med Finland om fisket i 

Tanavassdraget 

 

- Viser til Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30.09.2016, Artikkel 5 

Felles fiskeregler punkt 2. 

  

Saksfremstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) ber om at Norge og Finland i løpet av 2020 åpner nye 

forhandlinger om avtalen Finland om fisket i Tanavassdraget og forhandlinger om felles fiskeregler 

på riksgrensestrekningen i Tanavassdraget.  

 

Bakgrunn 

Fisket i Tanavassdraget har siden 1873 vært regulert gjennom bilaterale avtaler mellom Norge og 

Finland. Norge og Finland skulle erstatte en overenskomst, avtale om fisket av 1. januar 1990. 

Avtalen har over tid medført for stort fiskepress og en omfattende fisketurisme som både bidrar til 

fiskepresset og er til hinder for lokalbefolkningens fiskeutøvelse. Etter initiativ fra Norge ble 

forhandlinger om en ny avtale innledet i 2012. 

 

Etter mer enn 4 års forhandlinger inngikk Norge og Finland den 30. september 2016 en ny oppdatert 

avtale om fisket i Tanavassdraget. Etter behandling i Stortinget i 2017, trådte nye fiskeforskrifter 

basert på denne overenskomsten i kraft 11.05.2017. 

   

Etter 6 delegasjonsmøter ble norsk forhandlingsdelegasjon oppløst i november 2015. 4. desember 

2015 sendte Klima- og miljødepartementet pressemelding om at Norges og Finlands forhandlere nå 

har fremmet forslag til nye bestemmelser om laksefisket i Tanavassdraget. Etter at enigheten er 

kunngjort, fremmet Finland forslag om innføring av en helt ny rettighetshavergruppe, finske 

hytteeiere. Det nye kravet var at disse måtte implementeres som rettighetshavere på finsk side i 

Tanavassdraget. Det har ikke tidligere vært noen slik rettighetsgruppe på finsk side, og det er ingen 

tilsvarende rettighetsgruppe på norsk side. Enigheten her ble gjort på embetsnivå utenfor ordinært 

forhandlingsmøte, uten at lokale representanter fra norsk - eller finsk side fikk ta del i.  

 

I april 2016 ble norsk forhandlingsdelegasjon ”reoppnevnt”, for ett møte forhandlingsmøte 19.-20. 

mai på Svanhovd i Sør-Varanger. Ett av punktene som ble drøftet her, var det forslag om ny 

rettighetshavergruppe på finsk side, finske hytteeiere skulle få stangfiskerett i grensevassdraget. 

Tanavassdragets fiskeforvaltning gikk imot forslaget og leverte inn merknad til forslaget:   

 

Reforhandlingene om selve avtalen om fisket/konvensjonen, og siste del av reforhandlingene etter 

forhandlingsmøtet på Svanhovd 19.-20. mai 2016 frem til 22. juni, ble ført utenfor delegasjon av 

enkeltmedlemmer i norsk delegasjon. Etter TFs mening var dette et brudd iht. mandatet – den Kgl. 

resolusjon av 20. april 2012, sitat: 

 

«På denne bakgrunn foreslår Miljøverndepartementet oppnevning av en delegasjon som skal 
reforhandle overenskomsten mellom Norge og Finland om felles forskrifter om fisket i 
Tanaelvas fiskeområde. Delegasjonen består av representanter fra ansvarlige myndigheter, 
rettighetshaverne til fisket og Sametinget. Kjønnsfordelingen er i samsvar med reglene etter 
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likestillingsloven. Fylkesmannen i Finnmark deltar som sakkyndig. Sekretariatsfunksjonen 
ivaretas av Direktoratet for naturforvaltning. 
Kostnader knyttet til delegasjonen dekkes over Miljøverndepartementets budsjett. 
Miljøverndepartementet  
t i l r å r : 
Oppnevning av en delegasjon som skal reforhandle den nåværende avtalen med Finland om 
fisket mv. i Tanavassdraget. Delegasjonen gis sammensetning i samsvar med vedlagte liste.» 

 

Etter gjeldende avtale om fisket i Tanavassdraget, ble det innført en ny rettighetsgruppe som kan 

utøve fiske på norsk side – finske hytteeiere.  Dette er i strid med Tanalovens bestemmelser om 

fiskerett. I tillegg er det nå vedtatt en ordning på finsk side som gjør disse registreringstillatelsene 

omsettbare. Det vil si at hytteeierne kan leie ut døgnkortene til andre – til den pris de selv fastsetter.   

Etter erfaringene fra forhandlingene i 2012-2016, er det behov for å starte forhandlinger i løpet av 

året, slik at nye fiskeforskrifter kan være på plass til 2022.  

 

Fisket i Tanavassdraget har siden 1873 vært regulert gjennom bilaterale avtaler mellom Norge og 

Finland. Den forrige avtalen trådte i kraft 1. januar 1990. Avtalen har ifølge Prop. 54 S (2016–2017) 

over tid medført for stort fiskepress og en omfattende fisketurisme som både bidrar til fiskepresset 

og griper inn i lokalbefolkningens fiskeutøvelse. Etter initiativ fra Norge ble forhandlinger om en ny 

avtale innledet i 2012.  

 

Avtalen mellom Norge og Finland ble undertegnet 30. september 2016 og trådte i kraft 1. mai 2017, 

etter at Stortinget samtykket til inngåelse 28. mars 2017 og den finske Riksdagen 22. mars samme 

år. Samtykke fra Stortinget var nødvendig etter Grunnloven § 26 annet ledd, ettersom avtalen 

innebærer økonomiske utgifter for det offentlige.  

 

Avtalens innhold  

Hovedformålet med den nye avtalen er at fiskebestandene skal forvaltes på en økologisk, økonomisk 

og sosialt bærekraftig måte basert på best tilgjengelig kunnskap, slik at vassdragets kapasitet for 

lakseproduksjon og mangfoldet i fiskebestandene sikres.  

Avtalen innebærer at forvaltningen av Tanavassdraget vil bygge på moderne og internasjonalt 

anerkjente prinsipper. Tiltakene som ligger i avtalen skal sørge for at laksebestandene i elva 

gjenoppbygges samtidig som det opprettholdes et omfattende fiske til beste for lokalsamfunnene, 

rettighetshaverne og fritidsfiskere.  

Videre begrenses turistfisket med avtalen, og bringes inn i mer ordnede former gjennom en 

vesentlig reduksjon av antall fiskekort for tilreisende fiskere og inndeling av grenseelvstrekningen i 

fiskesoner. I avtalen er fordelingen av lakseressursen mellom Norge og Finland rettet opp i norsk 

favør, med sikte på at ca. 2/3 av lakseressursen skal tilfalle Norge og ca. 1/3 Finland i samsvar med 

vassdragets lakseførende strekninger i de to landene.  

 
I avtalen ble det imidlertid innført en ny rettighetskategori for fisket i Tanavassdraget – ikke-

fastboende personer med eiendom og fiskerett på finsk side, dvs. hytteeiere som ikke oppfyller 

bostedskrav som lokale. I prop 54 S heter det: 
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Avtalen fastsetter imidlertid at denne rettighetsgruppen i all hovedsak blir behandlet som andre 
turistfiskere. Det er her sentralt at også ikke-fastboende med fiskerett må løse døgnfiskekort for 
tilreisende fiskere for å kunne fiske i vassdraget. 
For gruppen ikke-fastboende rettighetshavere er det heller ikke noe generelt krav om lokal roer ved 
fiske fra båt. Ut over dette stilles altså ikke-fastboende rettighetshavere likt med andre tilreisende 
fiskere. 
 

Under forhandlingene gikk TF imot forslaget om å utvide rettighetshavergrunnlaget i Tanavassdraget. 

Dette innebære en utvidelse av rettighetene og fangstpotensialet til de fiskekortene som forbeholdes 

eiere av fritidsbolig på finsk side av vassdraget. Det har ikke tidligere vært noen slik særlig 

rettighetsgruppe på finsk side, og er ingen tilsvarende rettighetsgruppe på norsk side. Forslaget 

innebærer altså etablering av en helt ny rettighetsgruppe, uten historisk forankrede eller 

opparbeidede rettigheter. 

 

Fiskeretten på norsk side er regulert ved særlov, ved Lov 20. juni 2014 nr. 51 om fiskeretten i 

Tanavassdraget (Tanaloven) trådte i kraft 1. juli 2014. Den avløste og videreførte i stor grad lov 23. 

juni 1888 om Retten til Fiskeri i Tanavassdraget i Finmarkens Amt.  

 

Tanaloven av 1888 innebar en rettslig forankring og beskyttelse for jordbrukernes rett til 

næringsfiske i Tana. Loven bidro til å sikre bosetning og utvikling i Tanadalen og betegnes som 

”Grunnlov” for Tanavassdraget. Idet fiskeretten har sitt grunnlag i alders tids bruk og sedvane, vil TF 

påpeke at lokalbefolkningen har privatrettslige rettigheter til fiske, som ikke kan krenkes av det 

offentlige og som følgelig har ekspropriasjonsrettslig vern. 

 

Loven har vært gjenstand for flere tvister som har utdypet forståelsen av loven, senest ved 

behandlingen i Høyesterett i 1994. Rettighetsforholdene er avklart. 

 

De «fiskeberettigete» er de med garnfiskerett. Kriteriene for å være fiskeberettiget er at 

vedkommende må avle minst 2 000 kg høy i året eller tilsvarendemengde annet grovfôr på grunn 

som vedkommende eier eller leier på åremål, at vedkommende må bo på eller i nærheten av 

grunnen. Fiskeberettigelse betyr at man har rett til å fiske etter alle fiskeslag og med alle tillatte 

fiskeredskaper i de lakseførende delene av Tanavassdraget.  

 

Stangfiskerett har de som bor i Tana eller Karasjok kommuner og visse andre grupper, har rett til å 

fiske med stang eller håndsnøre fra land og båt i de lakseførende delene av Tanavassdraget mot 

løsning av fiskekort til lav pris. De andre har adgang til fiske, ved løsning av døgnfiskekort. 

 

Med grunnlag i Tanalovens bestemmelser om fiskerett, jf. §§ 4-5, er det ikke grunnlag for å 

implementere andre rettighetsgrupper på norsk side i Tanavassdraget. TF anser at avtalen mellom 

Norge og Finland, jf. Fiskeforskriftenes § 2 andre ledd punkt 2 og § 5 om kvote på 1/3-del til finske 

hytteeiere til båtfiske på norsk side både er lovstridig og ulovlig.  

Utleiemulighetene av fiskerett på norsk side er svært begrenset. 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. Jf. forskrift om 
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forvaltning av fis og fisket i Tanavassdraget 2011-04 -02 § 3 sjette ledd.  

Når særlige grunner foreligger, kan Tanavassdragets fiskeforvaltning samtykke i at retten for en 

begrenset tid utøves av en annen enn et husstandsmedlem, jf. § 3 tredje ledd. Stangfisket kan ikke 

leies ut av den enkelte fiskerettshaver på norsk side.  

 

Når norske myndigheter forhandler på vegne av norske interesser og skal legge føringer for 

forvaltningen av vassdraget, må det påses at det forvaltningsrettslige likhetsprinsippet følges, også 

hva gjelder fordelingen av disse ressursene og rettighetene. Regelverket som utarbeides skal danne 

grunnlaget for fellesforvaltning av grensedelen av vassdraget, og ulike krav/regler på hver sin side av 

vassdraget vil klart fremstå som en forskjellsbehandling under denne fellesforvaltningen. 

 

Det vil videre virke direkte mot hensikten og målsetningen om reduksjon i uttaket av laksefisk i 

vassdraget når man velger å innføre en helt «ny» rettighetsgruppe på finsk side, som får utvidede 

rettigheter sammenlignet med tidligere praksis og sammenlignet med reguleringene på norsk side. I 

så fall vil man legge opp et regelverk der de strengeste begrensningene i uttaket pålegges norsk side, 

og vi kan ikke se hvilke hensyn som kan begrunne denne forskjellsbehandlingen. Basert på dette 

mener vi at likebehandlingsprinsippet må følges, og at reglene om bostedskrav må gjelde likt for hele 

fellesforvaltningen av vassdraget. 

 
Avtalen fastsetter imidlertid at denne rettighetsgruppen i all hovedsak blir behandlet som andre 

turistfiskere. Dette er TF sterkt uenige i og realiteten er en annen. Her mener TF at Stortinget ble 

villedet ved fremleggelsen av avtalen i Stortinget. Det viser både de faktiske reguleringene og 

praksisen. De finske hytteeierne blir overhodet ikke behandlet som andre turistfiskere, og behøver 

absolutt ikke å kjøpe fiskekort på samme vilkår som ordinære turister – slik teksten i prop. 54 S gir 

inntrykk av. På finsk side skal hytteeierne som fisker med båt, kun betale en symbolsk avgift pr. døgn 

(10 Euro), og ikke noe for sitt fiske på norsk side av midtstrømslinjen i vassdraget.  

 

De nye rettighetshaverne sidestilles med lokalbefolkningen på flere felter. Bl.a. kan de registrere 

egne båter, noe som kan medføre en økning på opptil flere hundre slike. De kan også leie ut båtene 

og behøver ikke lokal roer som andre turister – til stor skade for lokalt næringsliv. 

 

Nå viser det seg at hytteeiernes krav på å få fiske i Tanaleva i perioden 1999 – 2003 er ført som sak i 

det finske rettssytemet. Saksøker tapte saken i alle rettsinstanser i Finland. Saken ble videre ført helt 

til den Europeiske menneskerettighetsdomstolen1. Saken førte ikke frem og saksøker (hytteeierne) 

tapte saken2. 

 

Når hytteeiernes fiskerett ble løftet inn som forhandlingstema i slutten av 2015, etter at norsk 

forhandlingsdelegasjon var oppløst og de lokale rettighetshaverne på norsk side dermed ikke var 

representert, og Norges og Finlands forhandlere hadde fremmet forslag til nye bestemmelser om 

laksefisket i Tanavassdraget, burde avgjørelsen i det finske rettssystemet om hytteeiers krav til 

 
1 Bivdit Luosa – To Ask for Salmon. UiT 2018, Skuvlaalbmá Áslat Niillas Áslat – Aslak Holmberg Saami 
Traditional Knowledge on Salmon and the River Deatnu s.72 
2 Taivalaho v.Finland, no. 11401/03, ECtHR (Fourth Section), Decision of 12.12.2006 
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fiskerett i Tanaelva ha blitt opplyst om.  Det ble ikke gjort, noe som er meget kritikkverdig. Dette er 

unnlatelse av å gi vesentlig informasjon, som partene burde vite var særlig viktig for den videre 

behandling av den konkrete saken. Vi anser at dette må være en bristende forutsetning for hele 

innføringen av den nye rettighetsgruppen. 

 

Med de opplysninger vi sitter inne med, har det ikke skjedd noen lovendringer i det finske lovverket 

mellom 2006 til forhandlinger startet. Imidlertid forelå det ett rettskraftig dom i den samme 

tidsperioden, som slo fast at de finske hytteeiere ikke har grunnlag for å hevde særskilte rettigheter 

til fisket i Tanavassdraget. 

 

Avtalen som er inngått av norske og finske myndigheter om å tilkjenne fiskerettigheter til ikke-

fastboende personer på finsk side (hytteeiere) er således basert på feil grunnlag, og strider mot 

alminnelig rettssikkerhet og de historisk opparbeidede rettighetene på norsk side. I denne saken 

føler vi oss regelrett ført bak lyset. Det er likeledes grunn til å hevde at KLD har feil informert 

Stortinget, Sametinget og alle høringsinstanser om grunnlaget til finske hytteeieres rettigheter til 

fisket i Tanavassdraget. 

 

Til hytteeiergruppen er det avsatt inntil 1830 døgnfiskekort. - dvs. 5490 stangdøgn, ved bruk av 3 

stenger pr. båt. De finske hytteeierne betaler kun 10 Euro som en registreringsavgift på finsk side, og 

ikke noe til norsk side. De får utstedt et personlig fiskekort, som etter Tanaavtalen ikke er 

overførbart til andre. 

Nå er det imidlertid vedtatt en ordning på finsk side som gjør disse registreringstillatelsene 

omsettbare. Det vil si at hytteeierne kan leie ut kortene til andre – til den pris de selv fastsetter. 

Det vil si at norske myndigheters omfattende inngripen og begrensning av fiskerett på norsk side til 

fordel for ikke-fast bosatte finske hytteeiere, nå blir et spekulasjonsobjekt for disse. Dette kan TF 

ikke akseptere. 

Begrunnelsen i Prop. 54 S for å gjøre dette inngrepet var at man fra norsk side ønsket å tilfredsstille 

finsk eiendomslovgivning – hvor man har en fiskerett knyttet til eiendommen. I avtalesammenheng 

hadde det derfor vært nødvendig å reflektere rettighetene til ikke-fastboende personer med eiendom 

og fiskerett på finsk side i fiskereglene for grenseelvstrekningen (s. 21). 

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) mener at det nå er et ansvar for norske myndigheter å følge 

opp nasjonalt lovverk om fiskeretten i Tanavassdraget. Ny avtale om fisket i Tanavassdraget må 

ivareta de lokale rettighetene til fisket på norsk side, jf. Tanalovens bestemmelser. 

Rettighetsgruppen «hytteeiere» på finsk side ble innført på uriktige premisser, og dette må 

korrigeres slik at de underlegges samme begrensinger som annet turistfiske.  

 
Høringer og konsultasjon  

Departementet avholdt to høringer i saken. Forslaget til avtale med fiskeregler ble sendt på høring 

fra 30. juni til 12. august 2016. Forslag knyttet til gjennomføringen av avtalen var på høring fra 1. 

oktober til 14. desember 2016. Sametinget og Tanavassdragets fiskeforvaltning  

ble konsultert om proposisjonen 12. januar 2017.  
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TF var sterkt kritiske til forhandlingsprosessen med de avsluttende forhandlinger, som ble ført 

utenfor forhandlingsdelegasjonen. Overenskomsten med Finland om fisket i Tanavassdraget ble ikke 

behandlet på noe felles forhandlingsmøte hvor Tanavassdraget fiskeforvaltning (TF) var 

representert.  De avsluttende forhandlinger ble ført i strid med Tanaloven § 6 tredje ledd. 

Tanaloven § 6 tredje ledd har følgende ordlyd: 

 

«Utarbeidelsen av forskrifter og forhandlinger med Finland om fisket i 2 lakseførende deler av 

Tanavassdraget skal skje i samråd med Tanavassdragets 3 fiskeforvaltning og Sametinget.» 

 

Tanaforskriftens § 13 Avtale med Finland har følgende ordlyd: 

       Ved forhandlinger mellom den norske og den finske stat om avtale om fiske i Tanavassdragets 

skal Tanavassdragets fiskeforvaltning utpeke to representanter til den norske 

forhandlingsdelegasjonen en fra de fiskeberettigede etter § 3 og en person med stangfiskerett etter 

§ 4.  

 

Sametinget avviste i konsultasjonene hele avtaleforslaget og de tilhørende fiskereglene. Sametinget 

var videre kritisk til forhandlingsprosessen, som etter deres mening bryter med intern rett og 

folkeretten. TF var imot at det skulle fremlegges en proposisjon om samtykke til inngåelse av avtalen 

og anbefalte at avtalen ikke vedtas av Stortinget. I den forbindelse viste TF til prosessene som ledet 

frem til avtalen, og da særlig til siste fase av forhandlingene. 

 

 

En juridisk vurdering av prosessen og TFs rolle ved forhandlingene – brudd på Tanaloven 

I en juridisk vurdering, dat.  9.8.16, konkluderer advokat Benny Solheim v/advokatfirmaet Hegg & 

Co, med at utelukkelsen fra sluttforhandlingene, har skjedd i strid med både norsk lov og 

internasjonal rett mht. behandling av urfolksinteresser.  

 

Han finner det avgjørende at TF ikke har hatt noen reell innflytelse ift. det endelige 

forhandlingsresultatet, og det  

«ansees å ha skjedd i strid med tanaloven § 6 tredje ledd, og slik denne må forstås i lys av 

Norges folkerettslige forpliktelser.» 

 

Advokat Solheims vurdering av vår utelukkelse fra forhandlingsprosessen gjengis nedenfor i sin 

helhet. 

 

«I kongelig resolusjon 20. april 2012 ble det oppnevnt syv medlemmer til forhandlingsdelegasjonen, 

herunder to medlemmer fra TF og et medlem fra Sametinget. Ut over at et av medlemmene er utpekt 

til leder, er det ikke fastsatt øvrig kvalifisering av enkeltmedlemmer. Det er heller ikke foretatt noen 

form for avgrensning eller begrensninger i enkeltmedlemmers mandat, oppgaver eller myndighet, 

verken tidsmessig eller saklig. Det er følgelig intet i oppnevnelsen som skulle tilsi at 

enkeltmedlemmer skulle utelates fra de avsluttende forhandlingene. 

 

Spørsmålet i det videre vil være hvorvidt det er i overenstemmelse med så vel intern rett som 

internasjonal rett at TF (og Sametinget) ble utelatt fra de avsluttende deler av forhandlingene. 
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TF ble etablert i mars 2011 og er et lokalt forvaltningsorgan for Tanavassdraget. Forvaltningsorganet 

ble opprettet i medhold av forskrift 4. februar 2011 nr. 119 om lokal forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget § 6. TF forvalter i det vesentlige privatrettslige rettigheter. Tanaloven § 1 fastslår at 

lokalbefolkningen har særskilte rettigheter til å fiske i Tanavassdraget på grunnlag av lov, alders tids 

bruk og lokal sedvane. Idet fiskeretten har sitt grunnlag i alders tids bruk og sedvane, er det på det 

rene at lokalbefolkningen har privatrettslige rettigheter til fiske, som ikke kan krenkes av det 

offentlige og som følgelig har ekspropriasjonsrettslig vern. 

 

TFs rolle ved forhandlinger med Finland er uttrykkelig regulert i lov 20. juni 2014 nr. 51 om 

fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven). Det følger av § 6 tredje ledd at «forhandlinger med Finland 

om fisket i lakseførende deler av Tanavassdraget skal skje i samråd med Tanavassdragets 

fiskeforvaltning og Sametinget». 

 

I lovens forarbeide er det ikke gitt noen nærmere anvisning på hvordan bestemmelsen er å forstå, 

men det er understreket at «samrådet» skal skje «i henhold til de konsultasjonsforpliktelser for 

staten som følger av folkeretten, og da særlig ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i 

selvstendige stater artikkel 6», jf. prop. 58 L (2013-2014) Lov om fiskeretten i Tanavassdraget 

(Tanaloven). 

 

Bestemmelsens ordlyd og bruken av begrepet «i samråd med» tilsier imidlertid utvilsomt og i det 

minste en rett til å være kjent med innholdet i forhandlingene og videre en rett til å kunne fremme 

sine synspunkter. Det må være på det rene at deltakelse i forhandlingsdelegasjonen i utgangspunktet 

tilfredsstiller lovens krav.  

 

Som fremholdt i lovens forarbeider skal bestemmelsen forstås i overenstemmelse med statens 

folkerettslige konsultasjonsforpliktelser. Prinsipper om konsultasjoner og urfolks deltakelse er 

betegnet som «the cornerstone of Convention No. 169 on which all of its provisons are based», jf. 

Ilolex: 062003PRY169 para. 4 (observasjonsuttalelse til statsrapport fra Paraguay). Praksis fra FNs 

menneskerettskomité tilsier videre at SP artikkel 27 inneholder et saksbehandlingsvern mot at det 

gjennomføres inngrep uten at urfolk har deltatt aktivt i beslutningsprosessene og har hatt reelle 

muligheter til å påvirke utfallet av beslutningsprosessene. 

 

Etter ILO-konvensjon nr. 169 artikkel 6 omfatter konsultasjonsplikten alle typer vedtak og 

beslutninger og det må være på det rene at et forhandlingsresultat slik nevnt ovenfor vil få «direkte 

betydning» for samiske interesser, og det kan heller ikke være tvilsomt at TF i denne sammenheng vil 

måtte representere «the peoples concerned» som dets «representative institution». Formålet med 

konsultasjonsretten er å gi urfolk innflytelse og rett til å bli hørt og det kreves at konsultasjoner skjer 

i god tro, med formål at det oppnås enighet, jf. NOU 2007: 13 kapittel 17 med videre henvisninger. 

Tilsvarende har ILO-artikler nr. 2, 4, 7, 15, 16 og 17 bestemmelser som understreker den helt sentrale 

posisjon konsultasjonsretten har i den internasjonale urfolksretten. Som nevnt har 

menneskerettskomiteen innfortolket saksbehandlingsregler i artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og 

politiske rettigheter i form av krav om reelle konsultasjoner, jf. eksempelvis Ilmari Länsmann mot 

Finland (Communication No 511/1992) og Apirana Mahuika mot New Zeland (Communication No. 
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547/1993). I FNs urfolkserklæring artikkel 18 og 19 er urfolks rett til deltakelse i beslutningsprosesser 

understreket, og disse er ansett som uttrykk for internasjonale sedvanerett. 

 

Ved vurderingen av rettmessigheten av at TF ble utelatt i de avsluttende forhandlingene, må tas 

utgangspunkt i TFs sentrale rolle ved forvaltningen av vassdraget. Videre må det vektlegges at TF på 

vegne av lokalbefolkningen forvalter historiske og privatrettslige fiskerettigheter. Overnevnte, 

supplert med Tanalovens bestemmelser og urfolksretten, tilsier at TFs rolle og rett ved forhandlinger 

med Finland må anses som meget vidtgående. 

 

Etter gjennomgåelsen ovenfor er konklusjonen at det ikke har vært tilstrekkelig at TF har vært sikret 

deltakelse i forhandlingsdelegasjonen, når TF har blitt utelatt i de siste og avgjørende deler av 

forhandlingene. Jeg finner det avgjørende at TF dermed ikke har ikke hatt noen reell innflytelse ift. 

det endelige forhandlingsresultatet. 

 

Overnevnte anses følgelig å ha skjedd i strid med tanaloven § 6 tredje ledd, og slik denne må forstås i 

lys av Norges folkerettslige forpliktelser».  
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Sak 100/2019: 3) Forlenget garnfiske etter andre fiskearter 

 

Saksfremstilling: 

Bakgrunn for eventuelt forlenget garnfiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye: 

 

TF foreslår fisketid etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye i august måned i Tanaelva, jf. § 16 i 

grenseelvforskrifta og § 13 for nedre norske del.  

 

Konsekvenser:  

Selv om formålet med fisket er høsting av arter som harr og sik, må bifangst av sjøørret og diddi 

medregnes. Hovedoppgangen av ørret foregår i august. Frem til og med 2016 ble sjøørreten 

beskattet i august, ettersom garnfiske etter laks, sjøørret og sjørøye var åpent da. Fiske med 

småmaskede garn kan beskatte mer umoden ørret enn det som var tilfelle frem til og med 2016. 

Samtidig vil det også kunne fanges gyteklar ørret i denne perioden, noe innlevert materiale til 

dusørordningen i 2019 viser. Det er ikke begrensning i antall garn pr rettighetshaver innen egen 

sone, og fisketid pr uke er satt til 6 dager (mandag-søndag).  

 

På 1980-tallet (1981-87) ble det gjennomført et prosjekt som så på muligheten av å forlenge 

garnsesongen for sjøørret ut i september og oktober måned. Det ble fisket med maskevidde på 

mellom 35 og 45 mm fra august til og frem til islegging i Tanaelva (grensen), Utsjoki og Anárjohka. En 

betydelig andel av fangsten var laks, noe som viser at det er problematisk med en generelt forlenget 

sesong med garnbruk ut over høsten. Garnområdene må velges spesielt ut, og må ikke være i 

nærheten av gyteområder for laks. Fangsten av ørret viste for øvrig at det ut over høsten ble en 

stadig større andel av ung og umoden ørret i fangsten. 
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Sjøørreten vandrer opp i mindre sideelver for å gyte. Oppvandringen foregår fra juli og frem til 

gytetida begynner i slutten av august. I samlerapporten om ørret fra 2016 skriver Eero følgende i 

oppsummeringen av prosjektet fra 1980-tallet: 

 

«Det meste av sjøørretene som ble fanget i august og senere på høsten i årene 1981–1987 i øvre 

deler av Tanavassdraget var ikke kjønnsmodne (Fig 34). Det er åpenbart at en del av de kjønnsmodne 

sjøørretene som vandrer opp i Tanaelva på slutten av juli og i august, før de mindre fiskene har 

vandret opp. De er derfor ikke gjenstand for fangst i Tanaelva om høsten. Det er også mulig at 

sjøørretfangsten i nedre del av Tanaelva hadde vært så intensiv i årene 1981–1987, og at det hadde 

rettet seg mer effektivt mot de store og kjønnsmodne ørretene, slik at det hovedsakelig var mindre 

og yngre fisk som fikk vandre oppover i Tanavassdraget.»  
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Utdrag fra ørretrapporten: 

«I september og oktober i 2009 og 2010 ble det utført et prøvefiske hvor målsetningen var å 

undersøke sammensetningen av sjøørretbestanden som vandrer opp i nedre del av Tanaelva i 

nærheten av Tanamunningen. Det ble benyttet garn med maskevidde 30–58 mm. I undersøkelsen ble 

det fanget 56 fisk, 35 sjøørreter, 19 laks og 2 sjørøyer. De fleste sjøørretene ble tatt med garn med 

45 mm maskevidde. Laks ble tatt med garn med en maskevidde både på 45 mm og 58 mm. Sjøørret 

ble fanget i hele undersøkelsesperioden eller i ukene 35–41 helt til midten av oktober. Det ble tatt 

laks frem til den nest siste uka i september.»  

 

Maskevidden og trådtykkelse i denne undersøkelsen var i hovedsak større enn det som i dag er tillatt 

i fiske etter andre arter (29-35 mm), og andel laks i fangstene er derfor overdrevet i forhold til 

hvordan et utvidet fiske etter andre arter kan arte seg.  

 

Konklusjon: 

Fiske med småmaskede garn etter andre arter som sik og harr i august kan medføre bifangst av både 

smålaks og sjøørret. Tidligere undersøkelser viser at det er størst sjanse å få gytemoden ørret i 
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begynnelsen av august før de vandrer opp i sine respektive sideelver, mens umoden ørret vil kunne 

fanges i hele august. Økt beskatning av smålaks er uønsket, mens man lokalt mener at bestanden av 

ørret burde beskattes mer. Det finnes ikke overvåking av størrelsen av gytebestanden til ørret, men 

skjellprøvematerialet antyder at en større andel av ørreten som fanges i dag er gytemoden, 

sammenlignet med 1980- og 90-tallet. Radiomerkeprosjektet (2011-2013) viste at ørret på 

gytevandring er under en betydelig beskatning. Et eventuelt utvidet fiske må følges opp med 

undersøkelse av fangstsammensetning.    

 

Drøftinger: 
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Sak 100/2019 4) Forslag til revidering av forskrift om registrering og merking av båter som 

skal benyttes ved fiske i Tanaelvas fiskeområde 

 
Saksfremstilling: 
Alle båter som benyttes i fiske i Tanavassdraget må registreres i båtregistret. Fiske-forskriftene 
regulerer hvem som kan registrere båter på vassdraget. Lokale stangfiskere kan registrere en 
båt, lokale rettighetshavere i henhold til Tanalovens §. 4 (laksebreveiere) kan registrere inntil 3 
båter, og laksebreveiere som driver turistnæring kan registrere inntil 15 båter (se Forskrift om 
fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning § 35; 
https://lovdata.no/dokument/FV/forskrift/2017-05-11-557).  
 
Det finnes også en egen båtforskrift for Tanavassdraget som beskriver hvem som har ansvar for 
å følge opp båtregisteret, i tillegg til å beskrive hvor mange båter hver fisker kan registrere.  
TF tok over ansvaret for båtregisteret fra Tana og Karasjok lensmannskontor høsten 2018. 
Registeret var da organisert som to kartotek; et på hvert lensmannskontor. I løpet av vinteren 
2018/2019 ansatte TF Helene Tapio Berg i en prosjektstilling for å gå gjennom og systematisere 
registeret. På bakgrunn av arbeidet har vi nå et aktivt båtregister med kun båter som er i bruk. 
Fiskere har meldt inn hvilke båter som er kassert/tapt, og båter som er registrert på personer 
som har flyttet fra kommunene er tatt ut av registeret.  
 
Fortuna software har laget tekniske løsninger for at båtregisteret rulles inn i kortsalgs- og 
fangstrapporteringsdatabasen. Fiskerne kan på egen profil registrere og omregistrere båter. 
Administrasjonene er nå midt i arbeidet med å sette båtene inn på profilene til hver enkelt 
fisker, noe som har vist seg å innebære et betydelig manuelt arbeid.  
 
Underveis i arbeidet med oppdateringen av registeret har vi erkjent at lensmannskontorene ikke 
har fulgt forskriftene etter hvert som de har registrert båter. Lokale stangfiskere har fått 
registrert mer enn en båt hver, og laksebreveiere har fått registrere flere enn tre båter.  
 
Dessuten har organisasjoner som TF fått registrere båter. I det oppdaterte registeret har 24 % av 
lokale stangfiskere i Tana registrert mer enn en båt, mens 45 % av stangfiskerne i Karasjok har 
registrert mer enn en båt. Det finnes gode grunner for at lokale fiskere har bruk for mer enn en 
båt, både i Karasjok og Tana. Fiskere som drar til de øvre deler av Kárášjohka har gjerne en båt 
liggende i Myrskog, eller Bieskkenjargområde, og en på oversiden av Stuorragorži.  
 
I Tana er det vanlig at fiskere både har elvebåt og sjøgående båt som de ønsker å bruke i 
Tanamunningen.  
 
Turistbedrifter kan registrere inntil 15 båter, men forutsetningen er at de er knyttet til en 
laksebreveier. Heller ikke dette er fulgt opp under lensmannen, og flere bedrifter ikke er knyttet 
til laksebreveiere. På norsk side drives det knapt nok utleie av båter. Bedrifter driver like gjerne 
med transport eller elvebåtsafari. Et alternativ for dem kan være å ha uregistrerte båter, 
ettersom de ikke driver fiske fra båtene. Skiltingen av båtene sørger for at det kun er lokale 
båter som benyttes, noe som er av betydning med tanke på spredning av smitte av 
fiskesykdommer. Registeret gjør i tillegg det enklere å finne ut hvem som eier en båt på avveie.  
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De aktuelle temaene har blitt debattert tidligere under TF-sak 100/2018, og TF vedtok da at 
båtforskrifta fra 1996 skulle oppdateres, hovedsakelig ved at oppgavene som før tillå 
lensmannskontorene skulle tilligge TF. TF tok ikke stilling til om antall båter pr fisker burde 
endres. Bakgrunnen for antallsfordelingen av båter pr person, er reguleringen av turistfisket på 
riksgrensestrekningen. Forholdene på norsk side tilsier at lokale fiskere bør ha mulighet til å 
registrere to båter, og at turistbedrifter bør kunne registrere flere båter uavhengig av om den 
driftes av en laksebreveier.  
 
Ønske om endring av antall båter pr fisker må eventuelt sendes til Arbeidsgruppa for forvaltning 
ettersom antallet er knyttet til avtalen med Finland. En eventuell justering av antallet båter pr 
fisker kan skje i tråd med artikkel 7 i Tanaavtalen.  
 
Direktørens innstilling:  
Endringer i forhold til Båtforskrifta fra 1996 er merket med gult, og endringer i forhold til 
vedtaket fra TF-sak 100/2018 er merket med rødt.  
 
Forskrift om registrering og merking av båter som skal benyttes ved fiske i Tanavassdraget  
 
§ 1. Fiske fra båt  
En båt som skal brukes ved fiske i lakseførende deler av Tanavassdraget, må registreres av 
eieren og merkes som bestemt i disse forskrifter. Med Tanavassdraget menes Tanaelva, 
Anarjohka, Skieččanjohka og sidevassdrag som faller ut i disse på norsk side.  
 
§ 2. Rett til å registrere båt  
Bare båter eid av personer som er fast bosatt i elvedalene i Tanaelvas fiskeområde, kan 
registreres.  
 
§ 3. Begrensning av antall båter  
A. En person som har rett til stangfiske ifølge Tanalovens § 5, kan registrere to båter.  

B. En person som er fiskeberettiget ifølge Tanalovens § 4, kan registrere inntil tre båter.  

C. En person som er fiskeberettiget ifølge Tanalovens §§ 4 og 5, og som driver med turistnæring, 
kan registrere inntil 15 båter.  

D. Oppsynet registrerer egne båter.  
 
§ 4. Registrering av båter  
Eieren skal sørge for at båten er registrert. Registrering skal skje hos Tanavassdragets 
fiskeforvaltning. Båt må ikke registreres på en person under 15 år.  
 
§ 5. Merking av båter  
Ved registrering får eieren levert registreringsskilt som han selv er forpliktet til å feste på båten. 
Det kan kreves avgift på skiltene som tilsvarer kostnaden ved anskaffelse. Skiltene må  
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ikke overdras til andre. Tap eller ødeleggelse av skilt skal straks meldes til Tanavassdragets 
fiskeforvaltning.  
Skiltene skal merkes med en oblat som er en bekreftelse på at båtene er innrullert i det digitale 
båtregisteret.  
 
§ 6. Registreringsskilt og montering av dem  
Skiltene er gule og rektangulære med minstemål 250 x 100 mm. I Norge har de bokstaven N og 
et firesifret tall. Bokstaven og tallene er svarte og har en høyde på 60 mm, og de er trykt på 
skiltplaten.  
Skiltene skal festes med skruer eller bolter på hver side foran på båten. Om nødvendig skal de 
fores opp slik at skiltplanet står loddrett og så langt opp fra vannflaten som mulig. Skiltene må 
ikke dekkes til eller skygges av last eller annet mens båten er i bruk.  
 
§ 7. Fjerning av båt fra registeret  
Båten skal fjernes fra registeret senest 3 måneder fra det tidspunktet båteieren ikke lenger fyller 
kravene for registrering, båten er tatt ut av bruk eller ødelagt. Skiltene skal da leveres til 
Tanavassdraget fiskeforvaltning.  
 
§ 8. Straffebestemmelser  
Overtredelse av forskriften er straffbart, jf. forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvdel § 
38, forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del § 32 og forskrift om fiske i de norske 
sidevassdragene til Tanaelva, Anárjohka og Skieččanjohka § 30.  
 
§ 9. Ikrafttreden  
Denne forskrift trer i kraft 20. april 2020. Samtidig oppheves de tidligere forskriftene av 20. mai 
1996. Båter i det eksisterende registeret, som ikke er registrert i samsvar med den nye 
forskriften, må omregistreres eller avregistreres innen 20. oktober 2020.  
 

Vedtak: 
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Sak 101/2019: Forslag til møteplan 2020 

 

Direktørens innstilling: 

Møte Uke/dato Sted 

Fellesmøte 25. januar  Karasjok 

TF 24. - 25. mars Jergul 

TF 26. mai Tana 

TF 24. september Karigasniemi 

Laksemøte 13. oktober Laksemøte  Karasjok 

Laksemøte 14. oktober Laksemøte  Tana 

TF 4.-5. desember  

 

Det foreslås at TF holder i alt fire møter, hvorav to av møtene planlegges til to-dagers møter, og to 

av møtene planlegges som dagsmøter. I tillegg foreslås det et ekstraordinært fellesmøte i januar og 

to åpne laksemøter i oktober måned. 

 

Handlingsplan 2020 

Periode TF Område Kostnader 

1. kvt. Dir. Økonomi/ regnskap og rapporter Inkl. 

1. kvt. Ekstraordinært fellesmøte 25. januar  

1. kvt. TF møte mars Fiskeforskrifter med fangstrapportering, 
fangst statistikk og fangstregister. Behandling 
av årsregnskap og årsrapport 2019 
 

Inkl. 

1) kvt. Dir. Elveoppsyn 2020 Inkl. 

2) kvt. Dir. Planlegging av feltprosjekter 2020 Inkl. 

- « -  TF møte mai TF saker og feltprosjekter 2020 Inkl. 

- « - Dir.  Sesongstart for elveoppsyn 2020 Inkl. 

- « - Dir. Fiskekortsalg 2020, avtaler Inkl. 

3) kvt. Dir. Elveoppsyn i fiskesesongen. Ukentlige 
arbeidsmøter i Tana og Karasjok fra 
sesongstart frem til sesongslutt. 

Inkl. 

         – « - Dir.  Oppfølging av feltprosjekter Inkl. 

- « - TF møte sept. Gjennomgang av drift hittil i år. Saker til 
laksemøter. 

Inkl. 

- « - Dir. Oppfølging og avslutning av fiskekortsalget 
2020 

Inkl. 

4) kvt. TF Åpne laksemøter i Karasjok og Tana. 
Orientering om driften. 

Inkl. 

- « - Dir. Utarbeidelse av feltrapporter 2020, med 
ressursbruk og gjennomføring. 

Inkl. 
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- « - TF møte 
desember 

Driftsrammer og budsjett 2021 Inkl. 

    

 

 

Vedtak: 

 

 

 

 

Sak 102/2019: Forslag til godtgjørelser for TF medlemmer 

 

Saksfremstilling: 

Godtgjørelser for TF drøftes på siste møte i kalenderåret.  I II periode ble godtgjørelsene endret to 

ganger, som i første TF periode på 4,5 år. I første periode hadde leder og nestleder hatt 

lederhonorarer og møtegodtgjørelser. Øvrige medlemmer har hatt møtegodtgjørelser.   

 

Ved fellesmøtet 26. oktober ble TFs økonomistyring tatt opp av flere møtedeltagere. Det gjelder bl.a. 

TFs honorarer, godtgjørelser og frikjøp av medlemmer for deltagelse ved TF møter. 

Økonomistyringen i perioden hittil har vært dårlig. Avsetningsfondet er bygd opp med bare kr. 

120 000,-, mot kr. 927 000,- i første periode. Når 2019 regnskapet gjøres opp, er det fare for at 

avsetningen til fondet blir enda lavere enn det som er pr. 31. desember 2018. 

 

I andre TF periode ble både honorarer og TF godtgjørelser økt betydelig. I 3-års perioden 2012-14 

utgjorde TF honorarer + møtegodtgjørelser kr. 295 412 pr. år. I 3-års perioden 2016-18 utgjorde TF 

honorarer, møtegodtgjørelser og frikjøp av medlemmer kr. 656 052 pr. år. 

 

I de siste årene har TF bl.a. kjøpt fri tre TF medlemmer, dekt tapt arbeide til arbeidsgiver, og samtidig 

utbetalt møtegodtgjørelser til møtende medlem.  

For å få forutsatte driftskostnader (i budsjettsammenheng), foreslås det nå å innføre faste 

godtgjørelser til alle medlemmer.  

 

 
 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning endrer satsene for honorarer og godtgjørelsene, til betaling av 

faste honorarer til alle medlemmer. Møtegodtgjørelser beregnes inn i honorar satsene for hvert 

medlem, og gjelder for alle møter, som deltagelse ved TF møter, fellesmøter, åpne laksemøter, sone 

TF godtgjørelser 2020 2017 2016 2013-14 2011-12

Leder honorar 141 500      118 750      118 750      95 000        70 000        

Nestleder honorar 64 000        36 250        36 250        25 000        20 000        

Andre medlemmer honorar 37 500        15 000        15 000        

Møtegodtgjørelse heldag 2 400         2 400         2 200         2 000         

Møtegodtgjørelse halvdag 1 500         950            850            750            
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- eller bygdemøter. Hvis ikke et medlem møter på innkalte TF møter, utbetales møte- eller 

månedshonoraret til stedfortreder. Ett medlem kan velge frikjøp til møtedeltagelse, men da utgår 

honoraret til medlemmet. 

Deltagelse i arbeidsgrupper utnevnt av statlige organer, godtgjøres eksternt av arbeidsgruppens 

budsjett. 

 

Vedtak: 
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Sak 103/2019: Budsjettramme 2020 

 

 
 
     

Forslag til TF budsjett 2020

Driftsinntekter Bud 2020 Regn. 30.11. Bud 2019 Regn. 2018

Andre innt.

Salg av f iskekort 5 450 000           5 081 790        5 652 000           5 317 000        

Salg av tjenester f iskeoppsŧn 495 000              480 000           

Salgsinntekter utenfor avg. 5 945 000           5 561 790        5 652 000           5 317 000        

Tilskudd/refusjoner: overføring fra 2018 700 000              

Salg anleggsmidler

Refusjon av prosjektutgifter 1 430 000           1 916 813        740 000              856 987           

Annen driftsrelatert inntekt 130                  450 000              500 100           

Beregnete driftsinntekter 7 375 000           7 478 733        7 542 000           6 674 087        

Lønn 

Lønn administrasjon, oppsyn, prosjekter 3 250 000           3 633 133        3 146 000           3 102 468        

Godtgjørelser til TF 468 000              600 152           560 000              552 160           

Lønnskostnader            3 718 000         4 233 285 3 706 000                   3 654 628 

Driftsutgifter:

Avskrivninger               108 000            108 000               165 000            104 814 

Båt- og bensinutgifter                 30 000              27 218                 30 000              22 613 

Leie lokaler m. elektr., renhold               221 000            214 500               232 050            197 541 

Leie av datasalgsprogram               157 000            151 682               291 040            308 922 

Inventar og driftsmateriale og  vedlh. bygn.               170 000            240 091               178 500            174 720 

Arbeidsutstyr og vedlikehold                 37 000              35 612                 38 850              28 320 

Honorar regnskap, inkl revisjon               162 000            156 305               170 100            129 889 

Honorar for juridisk bistand                 83 000              13 125               133 000            125 125 

Kjøp andre tjenester               353 015            203 015               280 000            226 601 

Honorarer skjellprøvetakere               150 000                     -   

Prosjekter, f iskeundersøkelser               780 000               620 000 

Kontorrekv., data                 40 000              38 588                 42 000              26 701 

Møte, kurs, oppdatering o.l.               270 000            320 749               283 500            347 405 

Tlf., porto o.l. 75 000                88 756             84 627             

Driftskostander m/avskrivninger            2 486 016         1 597 641            2 614 040         1 777 278 

Forsikring og avgifter transportmidler                 18 000              17 216                 18 901              27 393 

Bilgodtgjørelser               288 598            298 725               303 027            317 745 

Diettkostnader, oppgavepliktig               110 000            104 716               115 501            110 471 

Provisjonskostnad oppgavepliktig               605 000            641 082               443 000            500 037 

Annonser                 10 000              15 846                 66 611              17 327 

Markedsføring               100 000               100 000 

Støtte lag - og foreninger                        -              252 500               110 250            105 000 

Gebyrer, avgifter, forsikringspremie                 19 000              18 408                 19 950                4 944 

Andre kostnader                 27 844              35 643                 29 236              77 175 

Sum annen driftskostnad            1 178 444         1 384 136            1 205 679         1 160 092 

Sum driftskostnader innkl. lønn            7 382 459         7 215 062            7 525 719         6 591 998 

Driftsresultat -7 459                263 671           16 281                82 089             

Annen renteinntekt- rentekostnader 15 000                5                      15 902             

Utbet f iskeberettigede -62 165           

Foreløpig resultat 7 541                  263 676           35 826             
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TF budsjett 2020 

     

Årsbudsjett 2020 F.regn 30.11. Bud. 2019  

       

Salg av fiskekort 5 450 000 5 081 790 5 652 000  

Tilskudd 2017 530 000        700 000   

Refusjon av prosjektutgifter 900 000      1 916 943  740 000  

Annen driftsrelatert inntekt 495 000 480 000 450 000  

Driftsinntekter 7 375 000 7 478 733 7 542 000  

       

Driftskostnader:       

Lønnskostnader 3 718 000 4 233 285 3 706 000  

Driftskostander med avskrivninger 2 486 016 1 597 641 2 614 040  

Sum andre driftskostnader 1 178 444 1 384 136 1 205 679  

       

Sum driftskostnader 7 382 459 7 215 062 7 525 719  

Budsjettert driftsresultat -7 459   16 281  

     

Forutsetninger:        
1) Det er beregnet 9,2 % volumøkning av fiskekortsalget i grenseelvstrekningen, til 59,3 % salg av 
kortkvoten   

2) Det er beregnet 10 % økning av kortsalget i norske deler ift. 2019, til 50,8 % salg av kortkvoten    

3) Salgsvolumet for sesongkort er beregnet til samme nivå som i 2019      

4) For å oppnå volumøkningen i døgnkortsalget, er det forutsatt at prisene på stranddøgnkort settes ned  

I hovedelva, jf, forslag. Det er foreslått prisøkning på sesongkort. 

5) Salg av tjenester i fiskeoppsynet videreføres.       
6) Feltprosjekter inkluderer tilskudd til drift av oppgangstellere, skjellprøveprosjekt, predatorprosjekt, 
innsamling av genetikk, overvåkingsprosjekt, ferdigstilling av sjøørretrapport og turistrapport.   

7) Prosjektmedarbeider engasjeres og finansieres av prosjektmidler      

8) Samlete lønnskostnader foreslås økt med 3 %       
9) Budsjett TF medlemmenes godtgjørelser endres til faste honorarer. Det beregnes ett TF møte i 
kvartalet, 4 møter i året. Deltagelse i eksterne arbeidsgrupper godtgjøres eksternt av 
departement/direktorat.                                                                                                                                               

Kombinasjon av TF honorarer, møtegodtgjørelser og frikjøp utgår. Frikjøp av TF medlem kan velges,   

men da utgår honoraret for medlemmet.  

10) Avskrivninger er beregnet på 2019 nivå       

11) Leie datasalgsprogram etter avtale                                                                                                                                                      

12) Avtaler med utsalgssteder om utstedelser av fiskekort videreføres      

13) Kjøp av inventar og driftsmateriale er foreslått redusert      

14) Kjøp av andre tjenester er foreslått økt       

15) Møte- og reiseutgifer er foreslått redusert        
16) Til markedsføring settes det av kr. 100 000,-, for å promotere laksefisket i Tana ved 
villmarksmesser.    

         

 

Vedtak: 
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Sak 104/2019: Behandling av laksebrev på Gnr. 32 Bnr. 151 i Tana kommune 

 

- Viser til forhåndsvarsel av 25.09.2019, om behandling av deres laksebrev og til 

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

 

Saksfremstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) befarte eiendommer med fiskerett etter § 3 i 

Tanavassdraget høsten 2018 og 2019. Ved befaringen er det merket at de ikke eier høstbare 

jorder. Etter befaringene er vurderingen at eiendommen ikke er tilstrekkelig bearbeidet til 

at høstet avling utgjør 2000 kg høy. TF har sendt forhåndsvarsel den 25.09.2019 til Raymond 

Dervola om behandling av laksebrev på Gnr. 32 Bnr. 151 i Tana kommune. TF ba videre om 

eventuelle bemerkninger til dette innen 21.10.2019, jf. forvaltningsloven § 16. Slik bemerkning bør 

være begrunnet. Forhåndsvarselet er ikke besvart. 

 

Ett av vilkårene for å inneha fiskerett er at eiendommen som hjemler retten høstes årlig, 

med minst 2000 kg høy eller annet grovfor. Jf. §3 i Forskrift om lokal forvaltning av fisk og 

fisket i Tanavassdraget.  

 

Eier- og høstingsvilkåret for å ha fiskerett etter § 3. jf. forskrift, på Gnr. 32 Bnr. 151 i Tana kommune. 

ansees ikke oppfylt.  

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning inndrar laksebrev til Raymond Dervola med grunnlag i Gnr. 32 Bnr. 

151 i Tana kommune. 

 

De har rett til å klage på vedtaket, uavhengig av om de uttalte til forhåndsvarselet. Eventuelle 

bemerkninger til dette må sendes hit innen 3 - tre- uker, innen 15. januar 2020, jf. forvaltningslovens 

§§28-29. Eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet, og sendes Tanavassdragets 

fiskeforvaltning, Deanugeaidnu 1780 – 9845 Tana. 

 

Når vilkårene for fiskerett er oppfylt, jf. § 3, kan de igjen søke om fiskerett i Tanavassdraget. 

 

Vedtak: 
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Sak 105/2019: Behandling av laksebrev på Gnr. 15 Bnr. 24 i Tana kommune 

 

- Viser til forhåndsvarsel av 25.09.2019, om behandling av deres laksebrev og til 

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

 

Saksfremstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) befarte eiendommer med fiskerett etter § 3 i Tanavassdraget 

høsten 2018 og 2019. Ved befaringen er det merket at eiendommen ikke er slått/høstet.  Etter 

befaringene er vurderingen at eiendommen ikke er tilstrekkelig bearbeidet til at høstet avling utgjør 

2000 kg høy. TF har sendt forhåndsvarsel den 25.09.2019 til Laura K. Skjærvik Pettersen om 

behandling av laksebrev på Gnr. 15 Bnr. 24 i Tana kommune. TF ba videre om eventuelle 

bemerkninger til dette innen 21.10.2019, jf. forvaltningsloven § 16. Slik bemerkning bør være 

begrunnet. Forhåndsvarselet er ikke besvart. 

 

Ett av vilkårene for å inneha fiskerett er at eiendommen som hjemler retten høstes årlig, med minst 

2000 kg høy eller annet grovfor. Jf. §3 i Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget.  

 

Høstingssvilkåret for å ha fiskerett etter § 3 på Gnr. 15 Bnr. 24 i Tana kommune ansees ikke oppfylt.  

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning inndrar laksebrev til Laura K. Skjærvik Pettersen med grunnlag i 

Gnr. 15 Bnr. 24 i Tana kommune.  

 

De har rett til å klage på vedtaket, uavhengig av om de uttalte til forhåndsvarselet. Eventuelle 

bemerkninger til dette må sendes hit innen 3 - tre- uker, innen 15. januar 2020, jf. forvaltningslovens 

§§28-29. Eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet, og sendes Tanavassdragets 

fiskeforvaltning, Deanugeaidnu 1780 – 9845 Tana. 

 

Når vilkårene for fiskerett er oppfylt, jf. § 3, kan de igjen søke om fiskerett i Tanavassdraget. 

 

Vedtak: 
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Sak 106/2019: Behandling av laksebrev på Gnr. 36 Bnr. 33 i Tana kommune 

 

- Viser til forhåndsvarsel av 25.09.2019, om behandling av deres laksebrev og til 

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

 

Saksfremstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) befarte eiendommer med fiskerett etter § 3 i Tanavassdraget 

høsten 2018 og 2019. Ved befaringene er det merket at de ikke eier eiendommen som er hjemmel 

for fiskeretten.  TF har sendt forhåndsvarsel den 25.09.2019 til Sigbjørn Johansen 

om behandling av laksebrev på Gnr. 36 Bnr. 33 i Tana kommune. TF ba videre om eventuelle 

bemerkninger til dette innen 21.10.2019, jf. forvaltningsloven § 16. Slik bemerkning bør være 

begrunnet. Forhåndsvarselet er ikke besvart. 

 

Fiskeberettiget er den som avler minst 2000 kg høy i året eller tilsvarende mengde annet grovfôr på 

grunn som vedkommende eier eller leier på åremål og bor på eller i nærheten av, og som ligger 

mindre enn to kilometer fra elvebredden, har rett til å fiske etter alle fiskeslag og med alle tillatte 

fiskeredskaper i de lakseførende delene av Tanavassdraget, jf. §3 i Forskrift om lokal forvaltning av 

fisk og fisket i Tanavassdraget.  

 

Eiervilkåret for å ha fiskerett etter § 3. jf. forskrift, på Gnr. 36 Bnr. 33 i Tana kommune. ansees ikke 

oppfylt.  

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning inndrar laksebrev til Sigbjørn Johnsen med grunnlag i Gnr. 36 Bnr. 

33 i Tana kommune. 

 

De har rett til å klage på vedtaket, uavhengig av om de uttalte til forhåndsvarselet. Eventuelle 

bemerkninger til dette må sendes hit innen 3 - tre- uker, innen 15. januar 2020, jf. forvaltningslovens 

§§28-29. Eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet, og sendes Tanavassdragets 

fiskeforvaltning, Deanugeaidnu 1780 – 9845 Tana. 

 

Når vilkårene for fiskerett er oppfylt, jf. § 3, kan de igjen søke om fiskerett i Tanavassdraget. 

 

Vedtak: 
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Sak 107/2019: Behandling av laksebrev på Gnr. 21 Bnr. 54 i Karasjok kommune 

 

- Viser til forhåndsvarsel av 25.09.2019, om behandling av deres laksebrev og til 

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

 

Saksfremstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) befarte eiendommer med fiskerett etter § 3 i Tanavassdraget 

høsten 2018 og 2019. Ved befaringen er det merket at eiendommen ikke er slått/høstet på flere år.  

Etter befaringene er vurderingen at eiendommen ikke er tilstrekkelig bearbeidet til at høstet avling 

utgjør 2000 kg høy. TF har sendt forhåndsvarsel den 25.09.2019 til Nils Anders Kildedam 

om behandling av laksebrev på Gnr. 21 Bnr. 54 i Karasjok kommune. TF ba videre om eventuelle 

bemerkninger til dette innen 21.10.2019, jf. forvaltningsloven § 16. Slik bemerkning bør være 

begrunnet. Forhåndsvarselet er ikke besvart. 

 

Ett av vilkårene for å inneha fiskerett er at eiendommen som hjemler retten høstes årlig, med minst 

2000 kg høy eller annet grovfor. Jf. §3 i Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget.  

 

Høstingsvilkåret for å ha fiskerett etter § 3, jf. forskrift, på Gnr. 21 Bnr. 54 i Karasjok kommune, 

ansees ikke oppfylt på mange år.  

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning inndrar laksebrev til Nils Anders Kildedam med grunnlag i Gnr. 21 

Bnr. 54 i Karasjok kommune. 

 

De har rett til å klage på vedtaket, uavhengig av om de uttalte til forhåndsvarselet. Eventuelle 

bemerkninger til dette må sendes hit innen 3 - tre- uker, innen 15. januar 2020, jf. forvaltningslovens 

§§28-29. Eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet, og sendes Tanavassdragets 

fiskeforvaltning, Deanugeaidnu 1780 – 9845 Tana. 

 

Når vilkårene for fiskerett er oppfylt, jf. § 3, kan de igjen søke om fiskerett i Tanavassdraget. 

 

Vedtak: 
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Sak 108/2019: Behandling av laksebrev på Gnr. 22 Bnr. 12 i Karasjok kommune 

 

- Viser til forhåndsvarsel av 25.09.2019, om behandling av deres laksebrev og til 

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

 

Saksfremstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) befarte eiendommer med fiskerett etter § 3 i Tanavassdraget 

høsten 2018 og 2019. Ved befaringen er det merket at eiendommen ikke er slått/høstet på flere år.  

Etter befaringene er vurderingen at eiendommen ikke er tilstrekkelig bearbeidet til at høstet avling 

utgjør 2000 kg høy. TF har sendt forhåndsvarsel den 25.09.2019 til Terje Østby om behandling av 

laksebrev på Gnr. 22 Bnr. 12 i Karasjok kommune. TF ba videre om eventuelle bemerkninger til dette 

innen 21.10.2019, jf. forvaltningsloven § 16. Slik bemerkning bør være begrunnet. Forhåndsvarselet 

er ikke besvart. 

 

Ett av vilkårene for å inneha fiskerett er at eiendommen som hjemler retten høstes årlig, med minst 

2000 kg høy eller annet grovfor. Jf. §3 i Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget.  

 

Høstingsvilkåret for å ha fiskerett etter § 3, jf. forskrift, på Gnr. 22 Bnr. 12 i Karasjok kommune, 

ansees ikke oppfylt på flere år.  

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning inndrar laksebrev til Terje Østby med grunnlag i Gnr. 22 Bnr. 12 i 

Karasjok kommune. 

 

De har rett til å klage på vedtaket, uavhengig av om de uttalte til forhåndsvarselet. Eventuelle 

bemerkninger til dette må sendes hit innen 3 - tre- uker, innen 15. januar 2020, jf. forvaltningslovens 

§§28-29. Eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet, og sendes Tanavassdragets 

fiskeforvaltning, Deanugeaidnu 1780 – 9845 Tana. 

 

Når vilkårene for fiskerett er oppfylt, jf. § 3, kan de igjen søke om fiskerett i Tanavassdraget. 

 

Vedtak: 
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Sak 109/2019: Behandling av laksebrev på Gnr. 6 Bnr. 52 i Tana kommune 

 

- Viser til forhåndsvarsel av 26.09.2019, om behandling av deres laksebrev og til 

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

 

Saksfremstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) foretok befaring av eiendommer med fiskerett etter § 3 i 

Tanavassdraget i uke 35. Videre har TF foretatt begrenset søk i det sentrale folkeregisteret DSF. 

Etter befaringen er vurderingen at de ikke bor på eiendommen som er grunnlaget for 

fiskerettsutøvelsen.  TF har sendt forhåndsvarsel den 27.09.2019 til Áigin Berntebárdni Bakkehaug 

om behandling av laksebrev på Gnr. 6 Bnr. 52 i Tana kommune. TF ba videre om eventuelle 

bemerkninger til dette innen 21.10.2019, jf. forvaltningsloven § 16. Slik bemerkning bør være 

begrunnet. Forhåndsvarselet er ikke besvart. 

 

I forarbeidene til Tanaloven av 2014 og Kgl.res. om forskriften er bosettingskravet  beskrevet. 

Bosettingskravet innebærer at man både må være registrert i folkeregisteret som bosatt i det 

aktuelle området og at man faktisk bor der. Om kravet til at man "faktisk bor der" i 

forarbeidene/kgl.res, sies det at flytting til området for sommersesongen ikke er tilstrekkelig for å 

tilfredsstille bosettingsvilkåret. Boplikten på eiendommen kan fravikes ved særlige tilfeller. 

Grunnlaget for fiskeretten kan opprettholdes når særlige naturmessige forhold, som for eksempel 

flom eller ras, gjør det nødvendig å flytte fra en eiendom som tilfredsstiller vilkårene.  

 

Bostedsvilkåret for å ha fiskerett etter § 3 på Gnr. 6 Bnr. 52 i Tana kommune ansees ikke oppfylt.  

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning inndrar laksebrev til Áigin Berntebárdni Bakkehaug 

med grunnlag i Gnr. 6 Bnr. 52 i Tana kommune.  

 

De har rett til å klage på vedtaket, uavhengig av om de uttalte til forhåndsvarselet. Eventuelle 

bemerkninger til dette må sendes hit innen 3 - tre- uker, innen 15. januar 2020, jf. forvaltningslovens 

§§28-29. Eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet, og sendes Tanavassdragets 

fiskeforvaltning, Deanugeaidnu 1780 – 9845 Tana. 

 

Når vilkårene for fiskerett er oppfylt, jf. § 3, kan de igjen søke om fiskerett i Tanavassdraget. 

 

Vedtak: 
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Sak 110/2019: Behandling av laksebrev på Gnr. 36 Bnr. 6 i Tana kommune 

 

- Viser til forhåndsvarsel av 26.09.2019, om behandling av deres laksebrev og til 

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

 

Saksfremstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) foretok befaring av eiendommer med fiskerett etter § 3 i 

Tanavassdraget i uke 35. Videre har TF foretatt begrenset søk i det sentrale folkeregisteret DSF. 

Etter befaringen er vurderingen at de ikke bor på eiendommen som er grunnlaget for 

fiskerettsutøvelsen. TF har sendt forhåndsvarsel den 27.09.2019 til Heidi Margaret Johnsen 

om behandling av laksebrev på Gnr. 36 Bnr. 6 i Tana kommune. TF ba videre om eventuelle 

bemerkninger til dette innen 21.10.2019, jf. forvaltningsloven § 16. Slik bemerkning bør være 

begrunnet. Forhåndsvarselet er ikke besvart. 

 

I forarbeidene til Tanaloven av 2014 og Kgl.res. om forskriften er bosettingskravet  beskrevet. 

Bosettingskravet innebærer at man både må være registrert i folkeregisteret som bosatt i det 

aktuelle området og at man faktisk bor der. Om kravet til at man "faktisk bor der" i 

forarbeidene/kgl.res, sies det at flytting til området for sommersesongen ikke er tilstrekkelig for å 

tilfredsstille bosettingsvilkåret. Boplikten på eiendommen kan fravikes ved særlige tilfeller. 

Grunnlaget for fiskeretten kan opprettholdes når særlige naturmessige forhold, som for eksempel 

flom eller ras, gjør det nødvendig å flytte fra en eiendom som tilfredsstiller vilkårene.  

 

Bostedsvilkåret for å ha fiskerett etter § 3 på Gnr. 36 Bnr. 6 i Tana kommune ansees ikke oppfylt.  

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning inndrar laksebrev til Heidi Margaret Johnsen med grunnlag i Gnr. 36 

Bnr. 6 i Tana kommune.  

 

De har rett til å klage på vedtaket, uavhengig av om de uttalte til forhåndsvarselet. Eventuelle 

bemerkninger til dette må sendes hit innen 3 - tre- uker, innen 15. januar 2020, jf. forvaltningslovens 

§§28-29. Eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet, og sendes Tanavassdragets 

fiskeforvaltning, Deanugeaidnu 1780 – 9845 Tana. 

 

Når vilkårene for fiskerett er oppfylt, jf. § 3, kan de igjen søke om fiskerett i Tanavassdraget. 

 

Vedtak: 
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Sak 111/2019: Behandling av laksebrev på Gnr. 36 Bnr. 77 i Tana kommune 

 

- Viser til forhåndsvarsel av 26.09.2019, om behandling av deres laksebrev og til 

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

 

Saksfremstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) foretok befaring av eiendommer med fiskerett etter § 3 i 

Tanavassdraget i uke 35. Videre har TF foretatt begrenset søk i det sentrale folkeregisteret DSF. 

Etter befaringen er vurderingen at de ikke bor på eiendommen som er grunnlaget for 

fiskerettsutøvelsen. TF har sendt forhåndsvarsel den 27.09.2019 til John Yngve Persen 

om behandling av laksebrev på Gnr. 36 Bnr. 77 i Tana kommune. TF ba videre om eventuelle 

bemerkninger til dette innen 21.10.2019, jf. forvaltningsloven § 16. Slik bemerkning bør være 

begrunnet. Forhåndsvarselet er ikke besvart. 

 

I forarbeidene til Tanaloven av 2014 og Kgl.res. om forskriften er bosettingskravet  beskrevet. 

Bosettingskravet innebærer at man både må være registrert i folkeregisteret som bosatt i det 

aktuelle området og at man faktisk bor der. Om kravet til at man "faktisk bor der" i 

forarbeidene/kgl.res, sies det at flytting til området for sommersesongen ikke er tilstrekkelig for å 

tilfredsstille bosettingsvilkåret. Boplikten på eiendommen kan fravikes ved særlige tilfeller. 

Grunnlaget for fiskeretten kan opprettholdes når særlige naturmessige forhold, som for eksempel 

flom eller ras, gjør det nødvendig å flytte fra en eiendom som tilfredsstiller vilkårene.  

 

Bostedsvilkåret for å ha fiskerett etter § 3 på Gnr. 36 Bnr. 77 i Tana kommune ansees ikke oppfylt.  

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning inndrar laksebrev til John Yngve Persen med grunnlag i Gnr. 36 Bnr. 

77 i Tana kommune.  

 

De har rett til å klage på vedtaket, uavhengig av om de uttalte til forhåndsvarselet. Eventuelle 

bemerkninger til dette må sendes hit innen 3 - tre- uker, innen 15. januar 2020, jf. forvaltningslovens 

§§28-29. Eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet, og sendes Tanavassdragets 

fiskeforvaltning, Deanugeaidnu 1780 – 9845 Tana. 

 

Når vilkårene for fiskerett er oppfylt, jf. § 3, kan de igjen søke om fiskerett i Tanavassdraget. 

 

Vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 43 av 47 
 

Sak 112/2019: Behandling av laksebrev på Gnr. 18 Bnr. 15 i Karasjok kommune 

 

- Viser til forhåndsvarsel av 26.09.2019, om behandling av deres laksebrev og til 

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

 

Saksfremstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) foretok befaring av eiendommer med fiskerett etter § 3 i 

Tanavassdraget i uke 35. Videre har TF foretatt begrenset søk i det sentrale folkeregisteret DSF. 

 

Etter befaringen er vurderingen at de ikke eier eiendommen som er grunnlaget for 

fiskerettsutøvelsen. TF har sendt forhåndsvarsel den 27.09.2019 til Laila Somby Sandvik 

om behandling av laksebrev på Gnr. 18 Bnr. 15 i Karasjok kommune. TF ba videre om eventuelle 

bemerkninger til dette innen 21.10.2019, jf. forvaltningsloven § 16. Slik bemerkning bør være 

begrunnet. Forhåndsvarselet er ikke besvart. 

 

Fiskeberettigete, jf. § 4 iTanaloven er den som avler minst 2000 kg høy i året eller tilsvarende 

mengde annet grovfôr på grunn som vedkommende eier eller leier på åremål og bor på eller i 

nærheten av, og som ligger mindre enn to kilometer fra elvebredden, har rett til å fiske etter alle 

fiskeslag og med alle tillatte fiskeredskaper i de lakseførende delene av Tanavassdraget. 

 

Eier- eller leievilkåret for å ha fiskerett etter § 3. jf. forskrift, på Gnr. 18 Bnr. 15 i Karasjok kommune 

ansees ikke oppfylt.  

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning inndrar laksebrev til Laila Somby Sandvik med grunnlag i Gnr. 18 

Bnr. 15 i Karasjok kommune. 

 

De har rett til å klage på vedtaket, uavhengig av om de uttalte til forhåndsvarselet. Eventuelle 

bemerkninger til dette må sendes hit innen 3 - tre- uker, innen 15. januar 2020, jf. forvaltningslovens 

§§28-29. Eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet, og sendes Tanavassdragets 

fiskeforvaltning, Deanugeaidnu 1780 – 9845 Tana. 

 

Når vilkårene for fiskerett er oppfylt, jf. § 3, kan de igjen søke om fiskerett i Tanavassdraget. 

 

Vedtak: 
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Sak 113/2019: Behandling av laksebrev på Gnr. 24 Bnr. 9 i Karasjok kommune 

 

- Viser til forhåndsvarsel av 27.09.2019, om behandling av deres laksebrev og til 

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

 

Saksfremstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) foretok befaring av eiendommer med fiskerett etter § 

3 i Tanavassdraget i uke 35. Videre har TF foretatt begrenset søk i det sentrale 

folkeregisteret DSF. TF har sendt forhåndsvarsel den 27.09.2019 til Nils Kristian Vuolab 

om behandling av laksebrev på Gnr. 24 Bnr. 9 i Karasjok kommune. TF ba videre om eventuelle 

bemerkninger til dette innen 21.10.2019, jf. forvaltningsloven § 16. Slik bemerkning bør være 

begrunnet. Forhåndsvarselet er ikke besvart. 

 
Etter befaringen er vurderingen at de ikke eier eiendommen som er grunnlaget for 
fiskerettsutøvelsen. 
 
Fiskeberettigete, jf. § 4 iTanaloven er den som avler minst 2000 kg høy i året eller 
tilsvarende mengde annet grovfôr på grunn som vedkommende eier eller leier på åremål og 
bor på eller i nærheten av, og som ligger mindre enn to kilometer fra elvebredden, har rett 
til å fiske etter alle fiskeslag og med alle tillatte fiskeredskaper i de lakseførende delene av 
Tanavassdraget. De har solgt deres eiendom i fjor. 
 
Eiervilkåret for å ha fiskerett etter § 3. jf. forskrift, på Gnr. 24 Bnr. 9 i Karasjok kommune 
ansees ikke oppfylt.  
 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning inndrar laksebrev til Nils Kristian Vuolab med grunnlag i Gnr. 24 

Bnr. 9 i Karasjok kommune. 

 

De har rett til å klage på vedtaket, uavhengig av om de uttalte til forhåndsvarselet. Eventuelle 

bemerkninger til dette må sendes hit innen 3 - tre- uker, innen 15. januar 2020, jf. forvaltningslovens 

§§28-29. Eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet, og sendes Tanavassdragets 

fiskeforvaltning, Deanugeaidnu 1780 – 9845 Tana. 

 

Når vilkårene for fiskerett er oppfylt, jf. § 3, kan de igjen søke om fiskerett i Tanavassdraget. 

 

Vedtak: 
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Sak 114/2019: Behandling av laksebrev på Gnr 23 Bnr. 14 i Karasjok kommune 

 

- Viser til forhåndsvarsel av 27.09.2019, om behandling av deres laksebrev og til 

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

 

Saksfremstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) foretok befaring av eiendommer med fiskerett etter § 3 i 

Tanavassdraget i uke 35. Videre har TF foretatt begrenset søk i det sentrale folkeregisteret DSF. TF 

har sendt forhåndsvarsel den 27.09.2019 til Torgeir Nordsletta om behandling av laksebrev på Gnr. 

23 Bnr. 14 i Karasjok kommune. TF ba videre om eventuelle bemerkninger til dette innen 

21.10.2019, jf. forvaltningsloven § 16. Slik bemerkning bør være begrunnet. Forhåndsvarselet er ikke 

besvart. 

 
Etter befaringen er vurderingen at de ikke eier eiendommen som er grunnlaget for 
fiskerettsutøvelsen. 
 
Fiskeberettigete, jf. § 4 i Tanaloven er den som avler minst 2000 kg høy i året eller tilsvarende 
mengde annet grovfôr på grunn som vedkommende eier eller leier på åremål og bor på eller i 
nærheten av, og som ligger mindre enn to kilometer fra elvebredden, har rett til å fiske etter alle 
fiskeslag og med alle tillatte fiskeredskaper i de lakseførende delene av Tanavassdraget. De har solgt 
deres eiendom. 
 
Eier- eller leievilkåret for å ha fiskerett etter § 3. jf. forskrift, på Gnr. 23 Bnr. 14 i Karasjok kommune 
ansees ikke oppfylt.  
 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning inndrar laksebrev til Torgeir Nordsletta med grunnlag i Gnr. 23 Bnr. 

14 i Karasjok kommune. 

 

De har rett til å klage på vedtaket, uavhengig av om de uttalte til forhåndsvarselet. Eventuelle 

bemerkninger til dette må sendes hit innen 3 - tre- uker, innen 15. januar 2020, jf. forvaltningslovens 

§§28-29. Eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet, og sendes Tanavassdragets 

fiskeforvaltning, Deanugeaidnu 1780 – 9845 Tana. 

 

Når vilkårene for fiskerett er oppfylt, jf. § 3, kan de igjen søke om fiskerett i Tanavassdraget. 

 

Vedtak: 
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Sak 115/2019: Behandling av laksebrev på Gnr. 2 Bnr. 6 i Tana kommune  

 

- Viser til forhåndsvarsel av 27.09.2019, om behandling av deres laksebrev og til 

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

 

Saksfremstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) foretok befaring av eiendommer med fiskerett etter § 3 i 

Tanavassdraget i uke 35. Videre har TF foretatt begrenset søk i det sentrale folkeregisteret DSF. 

Etter befaringen er vurderingen at de ikke bor på eiendommen som er grunnlaget for 

fiskerettsutøvelsen. TF har sendt forhåndsvarsel den 27.09.2019 til Lone-Marie Gaup Henriksen 

om behandling av laksebrev på Gnr. 2 Bnr. 6 i Tana kommune. TF ba videre om eventuelle 

bemerkninger til dette innen 21.10.2019, jf. forvaltningsloven § 16. Henriksen ba om forlenget 

tilsvarsfrist til 15. november, men det er ikke innkommet andre saksopplysninger til saken. 

 

I forarbeidene til Tanaloven av 2014 og Kgl.res. om forskriften er bosettingskravet  beskrevet. 

Bosettingskravet innebærer at man både må være registrert i folkeregisteret som bosatt i det 

aktuelle området og at man faktisk bor der. Om kravet til at man "faktisk bor der" i 

forarbeidene/kgl.res, sies det at flytting til området for sommersesongen ikke er tilstrekkelig for å 

tilfredsstille bosettingsvilkåret. Boplikten på eiendommen kan fravikes ved særlige tilfeller. 

Grunnlaget for fiskeretten kan opprettholdes når særlige naturmessige forhold, som for eksempel 

flom eller ras, gjør det nødvendig å flytte fra en eiendom som tilfredsstiller vilkårene.  

 

Bostedsvilkåret for å ha fiskerett etter § 3 på Gnr. 2 Bnr. 6 i Tana kommune ansees ikke oppfylt.  

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning inndrar laksebrev til Lone-Marie Gaup Henriksen med grunnlag i 

Gnr. 2 Bnr. 6 i Tana kommune. 

 

De har rett til å klage på vedtaket, uavhengig av om de uttalte til forhåndsvarselet. Eventuelle 

bemerkninger til dette må sendes hit innen 3 - tre- uker, innen 15. januar 2020, jf. forvaltningslovens 

§§28-29. Eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet, og sendes Tanavassdragets 

fiskeforvaltning, Deanugeaidnu 1780 – 9845 Tana. 

 

Når vilkårene for fiskerett er oppfylt, jf. § 3, kan de igjen søke om fiskerett i Tanavassdraget. 

 

Vedtak: 
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Sak 116/2019: Orienteringssaker 

 

1) Orientering fra oppsynssesongen 2019 

2) Orientering om statusen i arbeide med båtregisteret 

3) Seminar om pukkelaks i Alta 31. oktober 2019 

4) Arbeidsgruppa for forvaltning, neste møte i Inari 14.01.2020 

5) Sjøørretkonferansen i Trondheim 29.-30. januar 2020 

6) Klima- og miljødepartementet, invitasjon til drøftinger om behovet for å avtale 

bestemmelser om å fravike fiskereglene. Årets møte vil bli avholdt på Holmenkollen 

Park Hotell i Oslo 4.-5. februar 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


