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Høring - Utvalgsrapport om lokal forvaltning av Tanavassdraget 

 
Det vises til høringsbrev av 22.12.2009 fra Miljøverndepartementet i overnevnte.  
 
 
Tana kommunestyre behandlet saken i møte 15.04.2010 i PS 19/2010 og avga følgende 
enstemmig høringsuttalelse: 
 
Høringsuttalelse fra Tana kommune.  
Tanautvalget – lokal fiskeforvaltning i Tanavassdraget. 
 
Tana kommune er svært fornøyd med at Tanautvalget foreslår at forvaltningen av 
Tanavassdraget skal skje lokalt gjennom Tanavassdragets fiskeforvaltning og støtter 
Tanautvalgets innstilling. 
 
Tanavassdraget er nasjonalt laksevassdrag og grenseelv med Finland og er den viktigste elva i 
verden når det gjelder den nordatlantiske villaksstammen. 
Vassdraget er også grunnlaget for bosettingen i Tanadalen, både på norsk og finsk side. I tillegg 
er Tanalaksen og livet rundt laksen svært viktig for å bevare den elvesamiske kulturen. 
 
Selv om det er store svingninger i fangsten av Tanalaks så viser fangststatistikker for Tanaelva i 
de senere år dessverre faretruende tegn for villaksens fremtid. 
Dette selv om det totale fisketrykket er redusert i elva over tid. Det kan innebære at det må selges 
færre fiskekort for å redusere fisketrykket ytterligere. Dette vil igjen gå utover økonomien til 
forvaltningsorganet. 
 
Det kan ikke være slik at inntekter fra salg av fiskekort alene skal finansiere alt som har med 
forvaltning av fisk og fiske i det enormt store Tanavassdraget. 
Tanaelva er som kjent lakseførende i over 1000 kilometer. Derfor kreves det en effektiv 
elveoppsynstjeneste med betydelige ressurser og samarbeide over landegrensa til Finland. 
 
Kommunen er enig i at lokalforvaltningsorganet ikke skal bruke midler fra salg av fiskekort til 
forskning på villaksen da dette er en nasjonal oppgave. Lokale interesser har gjennom mange år 
krevd en betydelig større nasjonal innsats når det gjelder forskning, uten at det har resultert i 



særlig forbedret innsats. Tana kommune er misfornøyd med den nasjonale innsatsen som settes 
inn på forskning rundt Tanalaksen. 
 
Nasjonalstaten Norge burde bidra med en fast årlig sum i størrelsesorden minst et par millioner 
til det lokale forvaltningsorganet som kan benyttes til eksempelvis et styrket elveoppsyn og 
forskning initiert av det lokale forvaltningsorganet. 
 
Lokal forvaltning av Tanavassdraget må plasseres og etableres i Deanu gielda – Tana kommune. 
Styret i det nye forvaltningsorganet bør ha som en målsetting å bygge opp et kompetansesenter 
for nord atlantisk villaks i Tana.  
 
 
Endringsforslag til Tanautvalgets innstilling: 
 
Kapittel 2 Fiskerett og adgang til fiske 
 
§ 3 Fiskeberettige 6.ledd 
Retten til å fiske med garnredskaper kan leies bort i inntil ett år til personer bosatt i elvedalen når 
et flertall av de fiskeberettige i en sone er enige i det. Utleieforhold skal rapporteres til 
Tanavassdragets fiskeforvaltning. 
 
§ 3 2.ledd  
Dersom flere personer driver fiskeberettiget jordbruk i felleskap på samme eiendom, har bare en 
av dem rett til garnfiske jf § 7 
 
Kapittel 3 Forvaltning 
 
Tillegg etter avsnitt 2 etter ordet fellesmøtet: 

- 3 medlemmer fra Tana kommune 
- 2 medlemmer fra Karasjok kommune 

 
Avsnitt 2 (ledd 2) blir da som følger: 
Tanavassdragets fiskeforvaltning skal ha ni medlemmer med personlige stedfortredere. De 
fiskeberettigede etter § 3 velger fem av medlemmene på fellesmøtet jf § 8 (3 medlemmer fra Tana 
kommune og 2 medlemmer fra Karasjok kommune). Kommunestyrene i Tana og 
Karasjok oppnevner to medlemmer hver med personlige stedfortredere blant personer med rett til 
stangfiske, som ikke har rettigheter etter § 3. 
 
§ 6 Tanavassdragets fiskeforvaltning 4.ledd 
Vedtak etter § 9, 10 og 14 krever kvalifisert flertall(2/3). Budsjettvedtak behandles etter 
ordinær flertallsvedtak. 
 
Kapittel 4 Avsluttende bestemmelser 
 
Til forhandlinger mellom den norske og den finske stat om avtale om fiske i Tanavassdraget skal 
Tanavassdragets fiskeforvaltning utpeke 3 representanter til forhandlingsutvalget. 
 
Lokal forvaltning: 
Ordningen evalueres etter 3 år. 
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Heidi Ekstrøm Heidi.Ekstrom@md.dep.no   
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