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FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT 4.FEBRUAR 2011 NR. 119
OM LOKAL FORVALTNING AV FISK OG FISKET I
TANAVASSDRAGET

Saksutredning
Klima —og miljødepartementet har sendt forslag til endringer i forskrift 4. februar 2011 nr. 119

om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, til høring. Regjeringen vil gjøre

endringer i forskriften gjennom en kongelig resolusjon.

Høringsfristen er 30. april 2014.

Det foreslås mindre endringer i §§ 6, 8 og 11 i forskriften, på bakgrunn av at det har vist seg å
være uklarheter omkring tolkningen av disse bestemmelsene.

Forslag til forskriftsendringer:

§ 6. Tanavassdragets fiskeforvaltning

Tredje ledd foreslås å lyde:

Medlemmene skal oppnevnes innen utgangen av november i valgåret. Enkeltmedlemmer, og
stedfortredere, kan skiftes ut ifunksjonsperioden når detforeligger særlige grunner. Med
særlige grunner menespersonlige forhold, som sykdom,flytting, sterkefamiliære hensyn og
lignende, eller mangelfull oppfølging av vervets oppgaver. Tanavassdragetsfiskeforvaltning
avgjør om særlige grunnerforeligger.

Nytt femte ledd foreslås å lyde:

Det skal etterfiskesesongen holdes årlige, rådgivende møter (laksemøter)for alle medfiskerett i
Tanavassdraget, hvor Tanavassdragetsfiskeforvaltning redegjørfor drifi foregående år, og
planer fi-emover. Laksemøtet kan uttale seg om alle spørsmål av betydningfor fisk ogfisket.
Varsel om laksemøtet skal kunngjøres i god tidfør møtet.

Dagens femte og sjette ledd blir sjette og syvende ledd.

§ 8. Fellesmøte for fiskeberettigede



Bestemmelsen skal lyde:
Fellesmøte for fiskeberettigete jf. § 3, holdes samlet for Tana og Karasjok soner hvert fjerde år
etter innkalling av Tanavassdragets fiskeforvaltning. Fellesmøtet velger de fiskeberettigedes
medlemmer til Tanavassdragets fiskeforvaltning, Møtet ledes av Tanavassdragets
fiskeforvaltning.

Fellesmøte i forbindelse med valg av representanter til Tanavassdragets fiskeforvaltning
avholdes innen utgangen av november i året for kommunevalg.

Fellesmøtet kan uttale seg om alle spørsmål av betydning for fisk og fisket.

Det kan ved behov innkalles til ekstraordincertfellesmøte iperioden, dersom det skalforetas
nyvalg av enkeltmedlemmer eller stedfortredere etter § 6, 3. ledd.

§ 11. Inntekter og oppgaver

Tredje ledd foreslås å lyde:
Deler av driftsmidlene for det enkelte år skal settes av til et avsetningsfond som sikkerhet for
fremtidig forvaltning og drift, i minst to årfremover. Fondet kan også benyttes til
ekstraordinære tiltak, og skal i slike tilfelle bygges opp til opprinnelig beløp så raskt så mulig.
Ubrukte driftsmidler det enkelte år skal fordeles med 75 % til de fiskeberettigede, jf. § 3, og 25
% til avsetningsfondet. Eventuellfordeling til defiskeberettigete skal skje minst hvert annet år.

Vurdering
Endringsforslagene er i all hovedsak presiseringer av intensjonen bak de aktuelle
bestemmelsene, og innebærer slik departementet skriver og etter deres vurdering ingen
vesentlige realitetsendringer. Endringer i forskriften vil skje av regjeringen, gjennom en
kongelig resolusjon.

Innstillingen er i samsvar med innstillingen fra Tanavassdragets fiskeforvaltning.

Saksprotokolli Hovedutvalgfor miljø,planog samfunnsutvikling- 24.03.2014

Behandling

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling støtter departementets forslag til endring av §
6 tredje ledd, ny femte ledd, § 8 og § 11 som fremlagt.

Rådmannens innstilling



Bestemmelsen skal lyde:
Fellesmøte for fiskeberettigete jf. § 3, holdes samlet for Tana og Karasjok soner hvert fjerde år
etter innkalling av Tanavassdragets fiskeforvaltning. Fellesmøtet velger de fiskeberettigedes
medlemmer til Tanavassdragets fiskeforvaltning, Møtet ledes av Tanavassdragets
fiskeforvaltning.

Fellesmøte i forbindelse med valg av representanter til Tanavassdragets fiskeforvaltning
avholdes innen utgangen av november i året for kommunevalg.

Fellesmøtet kan uttale seg om alle spørsmål av betydning for fisk og fisket.

Det kan ved behov innkalles til ekstraordinærtfellesmøte iperioden, dersom det skalforetas
nyvalg av enkeltmedlemmer eller stedfortredere etter § 6, 3. ledd.

§ 11. Inntekter og oppgaver

Tredje ledd foreslås å lyde:
Deler av driftsmidlene for det enkelte år skal settes av til et avsetningsfond som sikkerhet for
fremtidig forvaltning og drift, i minst to årfremover. Fondet kan også benyttes til
ekstraordinære tiltak, og skal i slike tilfelle bygges opp til opprinnelig beløp så raskt så mulig.
Ubrukte driftsmidler det enkelte år skal fordeles med 75 % til de fiskeberettigede, jf. § 3, og 25

til avsetningsfondet. Eventuellfordeling til defiskeberettigete skal skje minst hvert annet år.

Vurdering
Endringsforslagene er i all hovedsak presiseringer av intensjonen bak de aktuelle
bestemmelsene, og innebærer slik departementet skriver og etter deres vurdering ingen
vesentlige realitetsendringer. Endringer i forskriften vil skje av regjeringen, gjennom en
kongelig resolusjon.

Innstillingen er i samsvar med innstillingen fra Tanavassdragets fiskeforvaltning.
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Behandling

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling støtter departementets forslag til endring av §
6 tredje ledd, ny femte ledd, § 8 og § 11 som fremlagt.

Rådmannens innstilling



Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling støtter departementets forslag til endring av §
6 tredje ledd, ny femte ledd, § 8 og § 11 som fremlagt.


