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Saksmappe til TF møte 4. juni 2020 

Møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 4. juni 2020 på Levajok fjellstue.  

Møtestart kl. 10.00 

 

Saksliste: 

Sak 30/2020: Kort orientering fra leder og postlister 

Sak 31/2020: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 32/2020: Godkjenning av protokoll fra TF møte 29. april 2020 

Sak 33/2020: Valg av 2 protokoll underskrivere 

Sak 34/2020: Administrative saker 

Sak 35/2020: Arbeidsinstruks 2020 for elveoppsynet i Tanavassdraget 

Sak 36/2020: Utleiesaker av fiskerett, sesong- og kortidsutleie 

Sak 37/2020: Kjell Johansen – Tana, søknad om bytte av sone fra 31 til 30 

Sak 38/2020: Sigurd Haugen – Tana, søknad om bytte av sone fra 23 til 21 

Sak 39/2020: Thoralf Henriksen - Karasjok, anke på avslag om revitalisering av laksebrev 

Sak 40/2020: Trine Jelti – Tana, søknad om overdragelse av laksebrev i sone 17 

Sak 41/2020: Ingvald Laiti – Karasjok, søknad om laksebrev 

Sak 42/2020: Roald Isaksen – Karasjok, søknad om laksebrev 

Sak 43/2020: Hans Ole Mudenia – Tana, søknad om overdragelse av laksebrev i sone 29 

Sak 44/2020: Niillas Skoglund – Karasjok, søknad om laksebrev i Karasjok fiskesone 

Sak 45/2020: Tor Erik Eriksen – Tana, søknad om laksebrev i sone 35 

Sak 46/2020: Inndragning av laksebrev 

Sak 47/2020: Utfall mot juridisk notat om fiskerett i Tana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

Sak 30/2020: Kort orientering fra leder og postlister 

 

 

Sak 31/2020: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

 

 

Sak 32/2020: Godkjenning av protokoll fra TF møte 29. april 2020 
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Sak 33/2020: Valg av 2 protokoll underskrivere 

 

Sak 34/2020: Administrative saker 

1) Tilbud til oppsynstjenesten 2020 i riksgrensestrekningen av Tanavassdraget 

2) Søknad om unntak fra fiskekortbestemmelser i grenselvdelen 

3) Brev 15.05.2020 med juridisk notat om lovmessigheten til norske myndigheters 

aksept av ny rettighetsgruppe, til Klima og miljødepartementet og 

Utenriksdepartementet 

 

 

Sak 35/2020: Arbeidsinstruks 2020 for elveoppsynet i Tanavassdraget 

 

Saksfremstilling:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har det overordnende ansvaret for å drive oppsyn med 

fiske på norsk side av Tanavassdraget jf. Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget, Finnmark (FOR-2011-02-04-119) (Tanaforskriften) § 12. Oppsynet på 

riksgrensen skal skje i samråd med Fylkesmannen i Finnmark, som har ansvaret for kontakt 

med finske myndigheter, og Statens naturoppsyn (SNO), som har hovedansvaret for oppsyn. 

Oppsynet på grensestrekningen har i praksis blitt finansiert av staten ved Statens naturoppsyn 

siden 2016, mens oppsynet i de helnorske delene av vassdraget dekkes av TF.  

 

Oppsynets primære rolle er å ivareta Tanavassdragets miljøverdier samt forebygge 

miljøkriminalitet. Oppsynet har ansvar for å håndheve gjeldende fiskeforskrifter for 

Tanavassdraget. Veiledning og informasjon er en viktig del av jobben. Andre 

arbeidsoppgaver er registrering, vedlikehold av vakthytter samt vedlikehold av informasjon- 

og soneskilter.  

 

Saken er vedlagt. 

 

 

 

Sak 36/2020: Utleiesaker av fiskerett, sesong- og kortidsutleie 

 

Følgende søknader er ferdigbehandlet og tilsendt søkerne: 

 Kortidsutlene § 3, 3. ledd    
Sak nr Navn Leie til/overdratt fra Kommune sone  

2020/A36_1 Karen Kristine Solveig Pettersen Arne Rolstad Tana 30 

2020/A36_2 Dagfinn Jensen Jan Regnor Persen Tana 30 

2020/A36_3 Elen Kristine Trosten Nils Ole Trosten Tana 32 

2020/A36_4 Anna Sofie Arnesen Antti Lukkari Tana 8 

2020/A36_5 Markus Heiberg Wenche Heiberg Tana 32 

2020/A36_6 Arne Boine Anders Boine Karasjok  
      
 Følgende saker er registrert:    

 Utleie sesong § 3, 6. ledd    



Side 3 av 14 
 

Sak nr Navn Leie til/overdratt fra Kommune sone  

2020/A36_8 Gjermund Henriksen Ståle Henriksen Tana 4 

2020/A36_9 Rolf Inge Bjørkås Kjetil Halonen Tana 26 

2020/A36_10 Lisbeth Varsi John Anders J. Anti Tana 46 

 

 

Sak 36_7/2020 Lars Smeland - Tana, søknad om kortidsutleie av fiskerett 

 

Saksfremlegg: 

Viser til søknad og kortidsutleie av fiskerett av 20. mai 2020, og til forskrift om lokal 

forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget 

 

Lars Smeland søker om å få leie ut fiskeretten i sone 30 til Einar Pettersen, i 

drivgarnsfiskeperioden i perioden 1. juni til 15. juni.  

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) kan samtykke til at retten til å fiske med garnredskaper 

utøves av en annen enn et husstandsmedlem en begrenset periode dersom særlige grunner 

foreligger jfr. For. 2011-02-04 nr. 119. § 3 tredje ledd. 

 

I regler om laksebrev § 13, 3. ledd har TF behandlet hva som regnes som særlige grunner; 

«Utleie kan skje dersom laksebreveier ikke selv kan utøve fisket av særlige grunner som 

sesongarbeid, sykdom, institusjonsopphold eller høy alder, og dersom et annet 

husstandsmedlem ikke kan utøve fisket.» 

 

Einar Pettersen er folkeregistrert i Tana kommune. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning godkjenner Lars Smelands søknad om kortidsutleie av 

fiskerett til Einar Pettersen i perioden 8. – 15. juni 2020. Fisket med garnredskaper gjelder 

innenfor de til enhver tid gjeldende bestemmelser. 

 

Vedtak: 

 

 

 

Sak 36_11/2020: Ingvald Ravna – søknad om korttidsutleie av fiskerett 

 

Saksfremlegg: 

Viser til søknad og kortidsutleie av fiskerett av 2. juni 2020, og til forskrift om lokal 

forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget 

 

Ingvald Ravna søker om å få leie ut fiskeretten i sone 25 til Stig Gøran Kaspersen, i 

drivgarnsfiskeperioden i perioden 8. juni til 15. juni.  
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Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) kan samtykke til at retten til å fiske med garnredskaper 

utøves av en annen enn et husstandsmedlem en begrenset periode dersom særlige grunner 

foreligger jfr. For. 2011-02-04 nr. 119. § 3 tredje ledd. 

 

I regler om laksebrev § 13, 3. ledd har TF behandlet hva som regnes som særlige grunner; 

«Utleie kan skje dersom laksebreveier ikke selv kan utøve fisket av særlige grunner som 

sesongarbeid, sykdom, institusjonsopphold eller høy alder, og dersom et annet 

husstandsmedlem ikke kan utøve fisket.» 

 

Stig Gøran Kaspersen er folkeregistrert i Tana kommune. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning godkjenner Ingvalds Ravnas søknad om kortidsutleie av 

fiskerett til Stig Gøran Kaspersen i perioden 8. – 15. juni 2020. Fisket med garnredskaper 

gjelder innenfor de til enhver tid gjeldende bestemmelser. 

 

Vedtak: 

 

 

Sak 36_12/2020: Ivar Smuk Rolstad – søknad om korttidsutleie av fiskerett 

 

Saksfremlegg: 

Viser til søknad og kortidsutleie av fiskerett av 3. juni 2020, og til forskrift om lokal 

forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget 

 

Ivar Smuk Rolstad søker om å få leie ut fiskeretten i sone 30 til Karl Ivar Nilsen, i 

drivgarnsfiskeperioden i perioden 8. juni til 15. juni.  

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) kan samtykke til at retten til å fiske med garnredskaper 

utøves av en annen enn et husstandsmedlem en begrenset periode dersom særlige grunner 

foreligger jfr. For. 2011-02-04 nr. 119. § 3 tredje ledd. 

 

I regler om laksebrev § 13, 3. ledd har TF behandlet hva som regnes som særlige grunner; 

«Utleie kan skje dersom laksebreveier ikke selv kan utøve fisket av særlige grunner som 

sesongarbeid, sykdom, institusjonsopphold eller høy alder, og dersom et annet 

husstandsmedlem ikke kan utøve fisket.» 

 

Karl Ivar Nilsen er folkeregistrert i Tana kommune. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning godkjenner Ivar Smuk Rolstads søknad om kortidsutleie av 

fiskerett til Karl Ivar Nilsen i perioden 8. – 15. juni 2020. Fisket med garnredskaper gjelder 

innenfor de til enhver tid gjeldende bestemmelser. 
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Vedtak: 

 

 

 

 

Sak 37/2020: Kjell R. Johansen – Tana, søknad om bytte av sone fra 31 til 30 

 

Saksfremstilling:  

Kjell R. Johansens søknad om sonebytte, ble utsatt ved TF møtet 29. april.  

 

Kjell R. Johansen, Skiippagurra, ønsker å bytte sone fra 31 til 30. Johansen begrunner 

søknaden med at det ikke er mulig å drive med drivgarnsfiske i sone 31 nå grunnet mye stein. 

Johansen skriver videre at han ikke lenger har helse til å slå ut stengsel / banke stolper i 

steinura. Johansen skriver videre at han kun skal fiske med drivgarn de få dagene som er 

tillatt, ellers blir det bare dorging.  

 

Kjell Johansen har tidligere hatt laksebrev i sone 30. Den gang han søkte om flytting, var han 

yngre, helsa bedre og der var gode stengselsplasser. 

 

Pr. i dag er det 13 laksebreveiere i sone 30, hvorav 4 laksebrev i fjor var utleid i 

drivgarnsfiskeperioden. I sone 31 er det 5 laksebreveiere. 

 

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

fiskeberettigede kan utvises fiske. TF skal føre oversikt over soneinndelingen og over 

fiskeberettigede i den enkelte sone, jf. forskriftens § 7 andre og femte ledd. Ved overflytting 

innhenter TF skriftlig uttalelse fra den sonen garnfiskeretten er søkt flyttet til, før endelig 

vedtak fattes. Berørte soner orienteres skriftlig om endelig vedtak, jf. § 11 i TFs regler for 

laksebrev.  

 

Sone 30 har sendt inn uttalelse til Johansens søknad, sitat: «Det klare flertallet av oss 

fiskeberettigede i sone 30 går imot at Kjell R. Johansen skal få fiskerett i vår sone. 

 

Vi er svært mange med fiskerett i sonen allerede. Drivgarnsesongen er nå meget kort og 

komprimert. Det fører til tidspress og ventetid gjennom hele drivgarnsesongen. Det er rett og 

slett ikke forenelig med flere fiskeberettigede i vår sone.» 

 

Garnfisket skal normalt foregå i tilknytning til de fiskeberettigedes bosted, jf. Kgl. res. 2011 

s. 12.  

 

Kjell R. Johansen har eiendom og bopel på østsiden av elva, omtrent midt i sone 30. Med 

søknadens begrunnelse, med tidligere laksebrev i sonen, forskriftens ordlyd og eiendommens 

beliggenhet, er det vektige argumenter for å innvilge Johansen sonebytte. Med dette som 

bakgrunn, har ikke TF hjemmel til å nekte sonebytte for Kjell Johansen. 
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Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning godkjenner at Kjell R. Johansens garnfiskerett overføres fra 

sone 31 til sone 30 i Tana kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende 

bestemmelser. 

 

Vedtak: 

 

 

 

 

Sak 38/2020: Sigurd Haugen – Tana, søknad om bytte av sone fra 23 til 21 

 

Saksfremstilling: 

Viser til søknad av 25.02.2020 og FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning av 

fisk og fisket i Tanavassdraget. 

 

Sigurd Haugen har laksebrev i sone 23 i Tana kommune. Etter eiendomsoverdragelse, fikk 

Haugen laksebrev i 2015. I sonen er det fire fiskeberettigede etter forskriftens § 3.  

Sigurd Haugen søker om å få endret min sone fra sone 23 til sone 21. Bakgrunnen for  

Haugens søknad er at han er ukjent i vassdraget. Haugen har fått tilbud av en person om 

opplæring i tradisjonell fiske i vassdraget. Vedkommende som har sagt seg villig til dette er 

kjent i sone 21 og vil at Haugen skal få opplæring der. I sone 21 er det fem fiskeberettigede 

etter § 3, men bare to av dem har utøvd fisket i de senere årene. 

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning skal føre oversikt over soneinndelingen og over 

fiskeberettigede i den enkelte sone, jf. forskriftens § 7, femte ledd. Ved overflytting av 

garnfiskerett til annen sone, innhenter TF skriftlig uttalelse fra den sonen garnfiskeretten er 

søkt flyttet til, før endelig vedtak fattes. Berørte soner orienteres skriftlig om endelig vedtak, 

jf. § 11 andre ledd i egne regler for laksebrev.  

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning godkjenner at Sigurd Haugens garnfiskerett overføres fra 

sone 23 til sone 21 i Tana kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende 

bestemmelser. 

 

Vedtak: 

 

 

 

Sak 39/2020: Thoralf Henriksen - Karasjok, anke på avslag om revitalisering av 

laksebrev 

 

Saksfremstilling: 

Viser til anke av 24. mai 2020, og registrert flyttemelding av 25. mai 2020.  



Side 7 av 14 
 

 

Ved TF møte 29. april behandlet TF søknaden fra Thoralf Henriksen - Karasjok, om 

revitalisering av laksebrev på Gnr.2 Bnr.6 i Tana kommune. Henriksens søknad ble avslått, 

da søkeren ikke oppfylte bostedsvilkåret for å inneha fiskerett med garnredskaper i Tanaelva. 

 

Thoralf Henriksen har anket TFs avslag og skriver bl.a.: “Jeg regner med at min og min 

familens samiske alders tids, sedvane messig rett til fiske i Tanavassdraget blir akseptert av 

TFs styret, når jeg og min kone nå har meldt om flytting til vår eiendom i Leavvajohka etter 

norske normer (folkeregister forskrifter). Etter mitt syn, forvalter ikke TF samenes 

fiskerettigheter i Tanavassdraget etter samisk sedvane og samisk rettsoppfatninger, når TF 

krever at vi som samer skal oppfylle norske krav i folkeregister. 

Vi leavvajoga samer har alltid hatt tihørighet til den samiske samfunn oppover Tanadalen fra 

Leavvajohka til Karasjok, også slekts messig og ikke minst historisk”. 

 

 

Etter søknad har Folkeregistermyndigheten registrert flytting for Thoralf Henriksen til: Badje 

Deatnu 446 - H0101, 9826 SIRMA.  

Registrert oppdyrket areal på eiendommen er 59 daa. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Thoralf Henriksen laksebrev i sone 52, på grunnlag 

av Gnr.2 Bnr.6 i Tana kommune. Fiskeretten gjelder etter de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser. 

 

Vedtak: 

 

 

 

Sak 40/2020: Trine Jelti – Tana, søknad om overdragelse av laksebrev i sone 17 

 

Saksfremlegg: 

Viser til søknad av 17.05.2020 og til FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning 

av fisk og fisket i Tanavassdraget 

 

Trine Jelti søker om overdragelse av fiskerett med grunnlag i Gnr. 35 Bnr. 58 i Tana 

kommune.  Jelti søker om å overta laksebrevet i sone 17, som tidligere tilhørte Marie Jelti.  

 

Oppdyrket areal er oppgitt til 58,5 daa, og eiendommen høstes årlig. 

 

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

av fisk og fisket i Tanavassdraget § 3. 

 

Direktørens innstilling: 
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Tanavassdragets fiskeforvaltning godkjenner overdragelse av laksebrev til Trine Jelti i sone 

17 i Tana kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser. 

 

Tidligere laksebrev på eiendommen tilhørende Marie Jelti inndras. 

 

Vedtak: 

 

 

 

Sak 41/2020: Ingvald Laiti – Karasjok, søknad om laksebrev 

 

Saksfremlegg: 

Viser til søknad av 19.05.2020 og til FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning 

av fisk og fisket i Tanavassdraget 

 

Ingvald Laiti søker om fiskerett med grunnlag i Gnr. 9 Bnr. 87 i Karasjok kommune. 

Eiendommen ligger i Karasjok tettsted, og fisket søkes utført i Barta området. Eiendommen 

skal bearbeides, pløyes og såes i år. Slåtta skal leies ut. 

 

Eiendommen er på 59 daa, men er ikke bearbeidet på lenge. 

 

Når jorda er sådd og høstet, oppfyller søker vilkårene for å ha fiskerett i Tanavassdraget, jr. 

forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget § 3. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning innvilger laksebrev til Ingvald Laiti i Karasjok sone, med 

vilkår. Når det dokumenteres at jorda er sådd, sendes brev om laksebrev til Ingvald Laiti.  

 

Vedtak: 

 

 

 

 

Sak 42/2020: Roald Isaksen – Karasjok, søknad om laksebrev 

 

Saksfremlegg: 

Viser til søknad av 19.05.2020 og til FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning 

av fisk og fisket i Tanavassdraget 

 

Roald Isaksen søker om revitalisering av laksebrev i Karasjoksone, på min hovedeiendom 

Gnr. 8 Bnr. 22. Isaksen er oppvokst på eiendommen, hvor det er bolighus, garasje og et 

stabbur på eiendommen. Huset er delvis renovert for noen år siden. Oppdyrket er oppgitt til 

ca.10 mål (2019). 
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Isaksen har i tillegg 2 eiendommer i Karasjohka, Gnr.21 – B.nr. 179, her bor familien i dag. 

 

Huset på hoved eiendommen skal renoveres til dagens standard, og etter det skal Isaksen 

flytte til eiendommen. 

 

Når eiendommen bebos og jorda høstes, vil Isaksen oppfylle vilkårene for å ha fiskerett i 

Tanavassdraget. jr. forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget § 3. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning innvilger laksebrev til Roald Isaksen i Karasjok sone, med 

vilkår. Med en overgangsperiode på to år for å ferdigstille boligen, må Isaksen flytte til bolig 

på Bnr. 8 Gnr. 22 innen 1. juni 2022. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende 

bestemmelser. 

 

Vedtak: 

 

 

 

 

Sak 43/2020: Hans Ole Mudenia – Tana, søknad om overdragelse av laksebrev i sone 29 

 

Saksfremlegg: 

Viser til søknad av 13.05.2015, til dokumentasjon av 1.06.2019 og til FOR 2011-02-04 nr. 

119 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget 

 

Hans Ole Mudenia søker om overdragelse av fiskerett med grunnlag i Gnr. 12 Bnr. 41 i Tana 

kommune.  Mudenia søker om å overta laksebrevet i sone 29, som tilhører Mildrid Mudenia.  

 

Oppdyrket areal er oppgitt til 55,5 daa, og eiendommen høstes årlig. 

 

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

av fisk og fisket i Tanavassdraget § 3. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning godkjenner overdragelse av laksebrev til Hans Ole Mudenia 

i sone 29 i Tana kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser. 

 

Tidligere laksebrev på eiendommen tilhørende Mildrid Mudenia inndras. 

 

Vedtak: 
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Sak 44/2020: Niillas Skoglund – Karasjok, søknad om laksebrev i Karasjok fiskesone 

 

Saksfremlegg: 

Viser til søknad av 30.05.2015, og til FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning 

av fisk og fisket i Tanavassdraget 

 

Niillas Skoglund søker om fiskerett med grunnlag i Gnr. 23 Bnr. 14 i Karasjok kommune.  

Skoglund søker om laksebrev i Karasjok fiskesone. Til tidligere eier av eiendommen, var det 

inntil i fjor registrert laksebrev. 

 

Oppdyrket areal er oppgitt til 245 daa, og eiendommen høstes årlig. 

 

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

av fisk og fisket i Tanavassdraget § 3. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Niillas Skoglund laksebrev med grunnlag i Gnr. 23 

Bnr. 14 i Karasjok fiskesone. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende bestemmelser. 

 

Vedtak: 

 

 

 

Sak 45/2020: Tor Erik Eriksen – Tana, søknad om laksebrev i sone 35 

 

Saksfremlegg: 

Viser til søknad av 31.05.2015, og til FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning 

av fisk og fisket i Tanavassdraget 

 

Tor Erik Eriksen søker om fiskerett med grunnlag i Gnr. 40 Bnr. 27 i Tana kommune. 

Eriksen søker om laksebrev i sone 35. Tidligere eier av eiendommen hadde registrert 

laksebrev i sone 36. 

 

Oppdyrket areal er oppgitt til 6 daa, og slåtta leies ut. 

 

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

av fisk og fisket i Tanavassdraget § 3. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning tildeler Tor Erik Eriksen laksebrev i sone 35 med grunnlag i 

Gnr. 40 Bnr. 27 i Tana kommune. Fiskeretten gjelder etter de enhver tid gjeldende 

bestemmelser. 
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Vedtak: 

 

 

 

Sak 46/2020: Inndragning av laksebrev 

 

Saksfremstilling: 

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

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

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

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

Fiskeretten omfatter alle fiskeslag og de til enhver tid tillatte fiskeredskaper, jf. § 3 i FOR 

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

.  

Direktørens innstilling: 

Følgende personer oppfyller ikke lenger vilkårene for å inneha fiskerett etter forskriftens § 3. 

 

 Navn Kommune sone  Merknad 

1) Konrad Hansen Tana 6 bortgang 

2) Johan Olsen Tana 8 bortgang 

3) Nils Adolf Erke Tana 34 bortgang 

     

4) Kent Aslaksen Tana 41 Flyttet 

5) Marie Jelti Tana 17 Eiendommen er overdratt 

6) Karl Gustav Myrli Tana  8 Flyttet til sone 17 

 

 

Vedtak: 

 

 

 

 

 

 

Sak 48/2020: Utfall mot juridisk notat om fiskerett i Tana 

 

Saksfremstilling: 

Etter avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30.09.2016, som trådte i 

kraft 1. mai 2017, ble det innført en ny rettighetsgruppe – finske hytteeiere - som også fikk 

rettighetshaverstatus ved fiske fra båt på norsk side. Dette har Tanavassdragets 

fiskeforvaltning (TF) tvilt om er i samsvar med norsk Lov på området.  Det er også verdt å 

nevne at innføringen av ny rettighetsgruppe til Tanaelva ble avtalt på embetsmannsnivå, 

utenom de oppnevnte forhandlingsmøtene.  
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TF har siden 2017 flere ganger bedt om at Klima- og miljødepartementet fremlegger den 

juridiske hjemmelen for inngrepet i norsk fiskerett.  En slik juridisk hjemmel er hittil ikke 

fremlagt av KLD.  

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har den 15. mai 2020 sendt brev til Klima- og 

miljødepartementet om at TF har innhentet juridisk vurdering fra Advokatfirmaet Haavind 

om innføring av en ny rettighetsgruppe til Tanaelva etter avtale av 2016 kan hjemles etter 

norsk lovverk. Etter TFs vurdering endrer saken karakter nå, på en måte som vil påvirke de 

kommende forhandlinger om nye fiskeforskrifter og avtale. 

 

Samme dag, den 15 mai 2020 sender Morten Falkegård, sine utfall direkte til advokatfirmaet, 

mot det juridiske notatet som Advokatfirma Haavind har utarbeidet på oppdrag fra TF. 

Falkegård er forsker ved Norsk institutt for naturforskning NINA i Tromsø, er medlem i den 

norsk-finske forskings- og overvåkningsgruppen for Tana, og var sakkyndig under Tana 

forhandlingene mellom landene i perioden 2012 -2016. 

 

Morten Falkegård skriver i e-posten til advokatfirmaet Haavind den 15. mai, sitat: 

«TF og LBT har gjort et poeng av at hytteeierne fisker gratis på norsk side og at finsk 

lovgivning ikke gjelder i Norge. Det er å fravike et gammelt prinsipp som til nå har 

vært ansett som en selvfølge i Tana. For eksempel slik sekretær Ræstad fra 

Utenriksdepartementet skrev i 1907 at stangfiske ble ansett «… frit for begge rigers 

undersaatter over hele elven, saaledes at man ikke alene kan fiske (fra baad) paa den 

side av elva, som tilhører det andet rige, men ogsaa trække laksen iland paa den 

anden side (elvebredden).» Hvis en åpenbar finsk rettighetsgruppe skal utestenges fra 

norsk side gir det en prinsipiell åpning for at Finland kan gjøre det samme mot norsk 

side. 

  

Representerer hytteeierne et fiske som går på bekostning av fisket til lokale norske 

rettighetshavere? Svaret på det er nei. For det første er fisket til de finske hytteeierne 

døgnkort som er sterkt antallsbegrenset. Antall tilgjengelige fiskekort på finsk side 

representerer en tredjedel av hva som ble solgt tidligere. I tillegg har avtalen fra 2017 

ført til en omfordeling av fangst slik at Finland i utgangspunktet skal ha 40 % av 

fangsten og Norge 60 %. I årene før 2017 utgjorde den finske andelen 50-60 %. Hvis 

vi regner på den proporsjonsmessige muligheten de lokale i Norge har til å fange fisk 

sammenlignet med andre grupper, så har de lokale fiskerne økt sin relative mulighet 

etter 2017. 

  

Den viktige konklusjonen her er at dere blander kortene og overfører norske 

rettsdefinisjoner og fiskergruppedefinisjoner til finsk side. De finske hytteeierne er 

ikke tilreisende fiskere, de er en egen rettighetsgruppe etter finsk lov. Det holder på 

ingen måte mål å holde fisket til denne gruppen opp mot definisjonen på tilreisende 

fiskere i Tanaloven. Når den betingelsen faller bort, er det lite igjen av den juridiske 

vurderingen i notatet».  

 

Til slutt ber Falkegård om at advokatfirmaet Havvind om å revidere det juridiske notatet om 

fiskeretten i Tana. 

 

Også i avisa Sagat av 2. juni mener Falkegård at lokale rettighetshaver på norsk side har en 

tendens til å gå seg fast i Tanaloven i forhandlingene med Finland om fisket i vassdraget.  
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TF er sterkt uenige med Falkegård i at fiskekort til de finske hytteeierne er sterkt begrenset. 

Det er heller tvert imot. For det første er den avsatte kvoten som de har fått tildelt 3-4 ganger 

større, enn det hva eiendommenes arealer skulle tilsi. Dernest er de ikke begrenset som det 

ordinære døgnkortet, med fredningstid hvert døgn, krav om lokal roer i 50 % av døgnet og 

krav om lokal båt, og de kan åpne fiskesesongen som om de tilhørte fastboende 

lokalbefolkning i Tanadalen. 

 

TF vil bemerke at det er oppsiktsvekkende at et norsk medlem i forsknings- og 

overvåkingsgruppa for Tana, mener at norsk lov om fiskeretten i Tanavassdraget på norsk 

side av grenselinjen, skal vike for finske grunneiere som har fritidstomer på finsk side i 

Tanadalen.  Falkegård mener at Tanaloven skal kunne settes til side, for å ivareta finske 

fritidsinteresser. Til opplysning må det også opplyses om at Tanaloven ikke hjemler fiskerett 

på norsk side til eiere av fritidseiendommer på norsk side. 

 

 

Lov om fiskeretten i Tanavassdraget er fra 1888, og kan regnes som «grunnlov» for 

fiskeretten på norsk side av Tanavassdraget. Loven ble modernisert i 2014, hvor bl.a. øvrig 

fast bosittende lokalbefolkning i Tana – og Karasjok kommuner fikk rett til stangfiske. Det 

samme gjelder for personer som bor langs lakseførende sideelver til Tana i Kautokeino 

kommune.  

 

Til opplysning kan også nevnes at Advokatfirmaet Haavind har bistått laksebreveierne i 

rettssaker på 1980 tallet, de har bistått staten ved sak mot LBT i 1992 – 1994, som til slutt 

endte med HR dom i 1994. Haavind bistod også TF ved behandlingen av Tanaloven i 

Stortinget i 2012, og som endte med revidert Tanalov i 2014. Således er grunn til å hevde at 

Advokatfirmaet Haavind innehar juridisk ekspertise om Tanalovens bestemmelser. 

 

Nestleder i TF Benn Larsen sendte 29. mai forespørsel til KLD om det går an å få avklart 

hvilken rolle medlemmet Morten Falkegård har i forvaltninga av Tanavassdraget. 

Samme dag som dag som KLD fikk oversendt fra TF den juridiske betenkninga som Haavind 

hadde utarbeidet for TF, tok Falkegård seg den frihet å sende sin egen kommentar til 

utredninga. Larsen skriver videre, sitat: 

 

I tillegg bruker han nå sin rolle ved å gå ut i avisen og uttale seg om et fagområde 

som vi bestemt mener ikke tilligger han å gjøre, her juridiske spørsmål om 

Tanaavtalen. 

 

Så langt oss bekjent, er Morten Falkegård fiskeribiolog og da synes vi det er mer enn 

merkelig, ja, helt uakseptabelt at han skal gå ut å uttale seg om juridiske spørsmål 

som ikke hører inn under hans fagkompetanse. 

 

Vi har også skriftlig dokumentasjon på at han har oppført seg direkte frekt og usaklig 

i en offentlig diskusjon på FB mot oss som medlemmer i TF. 

Dette er så graverende at han fra TF sin side ikke lenger har integritet som forsker og 

medlem av forsknings- og overvåkingsgruppa. 

 

Direktørens innstilling: 

Uttalelsen fra Tanavassdragets fiskeforvaltning utarbeides etter drøftinger på TF møtet i 

plenum, og oversendes Klima- og miljødepartementet, med kopi til Miljødirektoratet. 
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Vedtak: 

 

 

 

 

Sak 49/2020: Kjøp av ATV 

 

Saksfremstilling: 

Etter skade på vinterlagringen i Karasjok, viser det seg at vi må reparere en Polaris ATV 

600 2015, med kr. 45 000 i deler + arbeidskostnader mellom kr. 12` – 14 000,- 

 

Reperasjons kostnadene vurderes å være høye. Det at Atv`en er 5 år, kan også medføre til at 

det er grunnlag for å vurdere kjøpe av ny ATV, med innbytte. 

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning innhenter tilbud på ny ATV, med innbytte. Etter at 

tilbudene er vurdert, anskaffes ny atv. 

 

Vedtak: 


