
 

 

 

 

 

 

 

UTSKRIFT FRA MØTEPROTOKOLL  -  UTTALELSE 02.05. 2014 

 
SAK 04/2014  FORSLAG FRA DEPARTEMENT OM ENDRING AV FORSKRIFT  2011 

Saksfremlegg 

Klima og miljødepartementet har den 14.01.2014 sendt til høring endring av Forskrift 4. feb. 

2011 nr 119 om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget.  Høringsfristen er satt til 

20.04.2014.  Endringene gjennomføres av regjeringen i en Kong. Res, som sannsynligvis 

vedtas allerede i juli 2014.  Det foreslås endringer i §§ 6,8 og 11.  Endret forskrift vil også 

påvirke årsoppgjørsdisposijonene (TF). I foreningen er vi innenfor høringsfristen dersom 

uttalelsen vår sendes departementet i e-post tidlig mandag den 5. mai. 

 

Særlig endring/presisering av § 6 er sentral. Det er nemlig oppstått stor uenighet mellom 

rettighetshavere som tilhører til Laksebreveierne og Tanavassdragets fiskeforvaltning om 

adgangen til å skifte ut medlemmer av TF i funksjonsperioden.  Stridighetene har sendt 

partene i rettssalen. Etter inititativ fra TF er det helt nødvendig at regelverket på området blir 

presisert slik at lignende situasjoner kan unngås i fremtiden. 

 

I dagens forskrift heter det i § 6 tredje ledd at medlemmne kan `skiftes ut i 

funksjonsperioden`.  I forarbeidene til Tanautvalget presiserers at dette gjelder dersom `særlig 

grunner` tilsier det.  På tross av etterfølgende skriv fra bl.a. departementet og TF´s advokat  

som klarlegger hva `særlige grunner` oppfatning innebærer, så har stridighetene likevel ikke 

lagt seg.   

 

Departementet foreslår derfor at § 6 tredje ledd presiseres ved at det kreves `særlige grunner` 

for at medlemmer i Tanavassdragets fiskeforvaltning skal kunne skiftes ut i løpet av 

funksjonstiden på fire år. På tross av at det fremgår av forskriftens forarbeider, ble 

presiseringen derfor ikke tatt inn i forskriftsteksten.  Departementet finner det derfor nå riktig 

å foreta denne presiseringen i selve forskriften, og også å innta eksempler om dette direkte i 

forskriften, for å hindre misforståelser i fremtiden.  Med ´særlige grunner´ menes personlige 

forhold hos enkeltmedlemmet; som sykdom, flytting, sterke familiære hensyn og lignende.  

Det kan også gjelde mangelfull oppfølging av vervets oppgaver fra enkelt medlem, som 

gjentatt utelatelse av å stille på møter uten gyldig grunn, sterk illojalitet overfor flertalltes 

avgjørelser mv.  Kommunene og de fiskeberettigete, samt medlemmet selv, kan komme med 

innspill angående utskifting av enkeltmedlemmer, dersom de mener slike særlige grunner for 
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fratredelse foreligger. TF avgjør om ´særlige grunner` foreligger, som tilsier utskifting av 

medlemmer. 

Departementet presiserer også at når medlemmer av Tanavassdragets fiskeforvaltning valgt av 

kommunene eller rettighetshaverne er oppnevnt, skal de representere TF i valgperioden, og 

ikke den rettsgruppen de er utpekt fra.  TF skal forvalte fisken og fisket i tråd med forskriftens 

intensjoner, og ha helhetlig  utgangspunkt for de vedtak organet treffer.  Medlemmer kan ikke 

fjernes vilkårlig i funksjonsperioden, men skal sitte i de fire årene de er valgt for, dersom ikke 

sterke personlige grunner mv. tilsier utskifting. 

 

Det foreslås videre et nytt ledd i § 6 med krav om avholdelse av årlig møter (laksemøter) for 

alle med fiskerett i vassdraget.  I møtene  skal Tanavassdragets fiskeforvaltning informere om 

drift i året som  gikk og planer fremover.  Møtene vil ha rådgivende karakter, og varsles i god 

tid.  Møtene kan avholdes samlet eller adskilt for de to kommunene, men de skal avholdes nær 

hverandre i tid og ha samme dagsorden. Begge grupper rettighetshavere er selvfølgelig fri til å 

avholde egne møter når de måtte ønske, men da uten at det er regulert i forskrift.  

 

TF har ansvar for å innkalle til møtene, og det er naturlig at ledelsen av fellesmøtene tilligger 

TF ved lederen. 

 

Vedtak enst: 

1. Departementets endring og presiseringer til § 6 i forskriften om fiske i Tanavassdraget 

støttes fullt ut.   

2. De øvrige endringene i forskriften slik departementet foreslår, bl.a. §§ 4, 8 og 11 har  

foreningen samme oppfatning til som departementet har beskrevet i endringene. Derfor 

nødvendiggjør dette ikke nærmere behandling i foreningen nå. 

3. Dermed regner foreningen med at det blir ro omkring temaet medlemsutskiftningene i 

Tanavassdragets fiskeforvaltning, og at partene nå besinner seg og trekker denne type 

saker som er stevnet for retten. 

 

 


