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Jeg oversender herved på nytt vårt høringsbrev ang Tanavassdraget, da vi ser vi har 
sendt det til feil sted og at det ikke er blitt registrert hos dere.  
Beklager dette, og håper allikevel vår uttalelse får være med i registreringen av 
høringsinnsendinger.  
  
Mvh  
Monica Balto  
for Sirpma gilisearvi/Sirma bygdelag 
  
 
  
Høring – utvalgsrapport om lokal forvalting i Tanavassdraget  
  
- Viser til utvalgsrapporten med høringsbrevet. 
  
  
Hovedtrekk i utvalgets forslag  
Utvalget foreslår at det etableres et lokalt forvaltningsorgan for Tanavassdraget, jf lov 
om laksefisk og innlandsfisk. Det foreslås at organet gis navnet Tanavassdragets 
fiskeforvaltning, heretter forkortet til TF. Forvaltningsorganet får i hovedsak ansvaret 
for den privatrettslige forvaltningen av vassdraget. Det foreslås at oppgaver av 
privatrettslig karakter som i dag ligger til lensmannen, politimesteren og fylkesmannen 
overføres til det lokale forvaltningsorganet. Dette omfatter oppgaver som blant annet 
organisering av fisket, overvåking av fiskebestandene, oppsyn med fisket, 
fangstrapportering og tilrettelegging for fiske. Det foreslås også at TF skal delta i 
sentrale og regionale forhandlinger med Finland om forvaltningen av fisket.  
Forvaltningsorganet skal ha ni representanter. Fem representanter oppnevnes av de 
fiskeberettigede (laksebreveierne), mens kommunene Tana og Karasjok oppnevner to 
representanter hver. De sistnevnte skal ha stangfiskerett, men ikke være fiskeberettiget 
etter Tanaloven.  
 
Spørsmålet om lokalbefolkningens rett til stangfiske har vært svært viktig for hele 
elvedalens befolkning. Utvalget er enig om at denne retten bør lovfestes, og foreslår et 
nytt ledd i finnmarkslovens § 28. Retten til stangfiske foreslås også regulert i forskriften 
om fisk og fiske i Tanavassdraget.  
TF skal ha ansvaret for salg av fiskekort i vassdraget, og disponere inntektene fra 
salget. Innestående beløp på konto for Tanavassdragets lakseoppsynskasse overføres til 
et disposisjonsfond som forvaltes av TF. Eventuelle midler som ikke blir disponert det 
enkelte år fordeles med 75 % til de fiskeberettigede og 25 % til disposisjonsfondet.  
  



Forslag til forskrift om lokal forvaltning i Tanavassdraget er inndelt i 4 kapitler, med §§ 
1-16. 
  
Sirma bygdelag har ved Årsmøte behandlet Tanautvalgets rapport – forslag til lokal 
forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, og gir følgende uttalelse: 
Sirma bygdelag tiltrer forslaget til forvaltingsforskrift, med unntak av særmerknad til § 
3 Fiskeberettigede, 1. avsnitt.  
  
§ 3 Fiskeberettigede, 1. avsnitt: 
Fiskeberettiget etter lov av 23. juni 1888 om retten til fiskeri i Tanavassdraget er fast 
bosatte personer som høster av egen eller leid jord i distriktet og som er norske 
borgere.  Øvrige vilkår er at det avles minst 2000 kg høy år om annet 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 lakseførende del av Tana 
eller sideelvene og vedkommende bor på eller nær grunnen. Fiskeretten omfatter alle 
fiskeslag og de til enhver tid tillatte fiskeredskaper.  
 
Begrunnelse: 
Begrunnelsen for merknaden er at forslag til forskrift om lokal forvalting ikke i 
tilstrekkelig grad ivaretar kravet til å være norsk borger som ett av vilkårene for å 
oppnå fiskerett, jf. Kgl. Res. 1911 § 2, 1. avsnitt. Forslaget åpner for at utenlandske 
statsborgere kan tilegne seg fiskerett (laksebrev) i Tanavassdraget.   
  
Kapittel 3 
§ 6 Tanavassdragets fiskeforvalting 
Sirma bydelag støtter forslaget med lokal utnevnelse av styret, med fordelingen mellom 
rettighetshavere og øvrig lokal befolkning.   Oppgavene som den nye forvaltingen skal 
løse, vil være i tråd med lakse- og innlandsfiskelovens bestemmelser. 
  
Begrunnelse: 
Lokalt har det i de siste 20-25 årene vært betydelig bekymring for utviklingen i 
elvefisket og forvaltingen av Tanavassdraget, spesielt i grenseelvdelen.  Sirma bygdelag 
tror at lokalt forankret styre har større forutsetninger til å ta hensyn til bygdefolkets 
interesser mht. fisket og fiskeutøvelsen enn tilfellet har vært hittil. 
  
Sirma bygdelag synes ellers at Tanautvalget har gjort et veldig grundig og godt arbeid 
med utarbeiding av rapport med forslag til forskrift.  Spesielt legger vi merke til at 
utvalget legger frem et enstemmig forslag til forvalting av fiskeressursene. 
 


