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HØRINGSBREV/ KLD ref.: 12/4407 

 

Karasjoklista, beklager på det sterkeste at Staten i denne sammenheng ikke har lagt opp til en om  

forenelig konsolidering om en ny avtale mellom Norge og Finland om fiske i Tanavassdraget, i 

henhold til konsultasjonsavtalen mellom Regjering og Sametinget av 2006. Vi viser   til veilederen for 

statlige myndigheter om konsultasjoner med sametinget og eventuelle øvrige samiske interesser. 

 

Karasjoklista er et samepolitisk parti, som jobber for samiske spørsmål og for å fremme samiske 

rettigheter.  

 

Karasjoklista mener at lovforslaget ikke kan godkjennes pga. manglende reelle forhandlinger i 

forbindelse med utarbeidelse av høringsforslaget og at hele lovforslaget må avvises.  

 

Vi mener at lovforslaget innebærer svekkelse av rettighetshavernes rettigheter, og at den er i strid 

Grunnlovens tidligere § 110A, nåværende § 108 og ILO-konvensjonen. 

 

Utenbygdsboendes fiske må reguleres sterkere, enn høringsforslaget legger opp til. Vi ser bl. annet, 

at turistfiske på finsk side har økt voldsomt de siste pr. ti år uten at det er truffet tiltak for å begrense 

trykket mot laksebestandene i Tanavassdaget. Rettighetshavere er imot de nye fiskereglene om disse 

blir iverksatt i nåværende form. Dette må kommisjonen ta hensyn til. Karasjoklista mener at 

gjeldende overenskomst kan derfor videreføres i noen år til. 

 

På vegne av de samiske rettighetshaverne er Karasjoklista sterkt imot, at Staten med dette 

høringsforslaget, fratar urettmessig fiskeretten fra samene som rettighetshaverne og overfører til en 

gruppe fiskere, som ikke har fiskerett ei fast tilhørighet i kommunene på norsk og finsk side ved Tana 

vassdraget. Høringsforslaget legger bl. annet opp til å selge billige fiskekort til hytteeiere på finsk side 

og å gi dem rett til å eie fiskebåt på samme gunstige vilkår, som lokale fiskere har. Pr dags dato er det 

mailto:sisselg@hotmail.com
mailto:postmottak@kld.dep.no


ca. 1200 fiskebåter på finsk side, som brukes av rettighetshavere og som leies ut, og det i en 

kommune med kun 1302 innbyggere. Det betyr at det er nesten en båt til hver innbygger i 

kommunen. Vi kan ikke se at Staten har rett til å overføre rettigheter fra rettighetshavere til nye 

brukere. 

 

Karasjoklista mener, at Regjeringen med det fremlagte forslaget til nye forskrifter for fisket i 

Tanavassdraget, innskrenker ressursgrunnlaget for laksefiske til den samiske befolkningen langs 

Tanavassdraget, og krenker samenes privatrettslige rettigheter til fiske i Tanavassdraget.  

 

Vi kan heller ikke se at forslaget med å opprette en forskergruppe med vide fullmakter er 

hensiktsmessig og dette strider mot lokal forvaltning. De kan være med å komme med råd og 

veiledning hvis det lokale forvaltningsorganet ser behovet for det. 
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