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Høring – lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven) 

LBT er svært positiv til at Tanaloven vedvarer å være en egen lov. Dette understreker rettighetene 

(etter loven) til rettighetshaverne i Tanavassdraget. Vi er også meget fornøyd med at merknadene til 

§ 3 viser at ”de fiskeberettigede har den prioriterte retten i vassdraget”, slik dette klart er uttalt i 

lovens forarbeider. 

LBT har følgende merknader til Tanaloven - 

§ 3  Fiskeberettigede 

LBT kan ikke godta endringen i den foreslåtte formuleringen til MD under § 3. Den skviser 

vekk deler av de fiskeberettigede som bor langs sideelvene. 

 

LBTs uttalelse til § 3: ”Den som avler minst 2000 kg høy i året eller tilsvarende mengde annet 

grovfor på grunn som vedkommende eier eller leier på åremål og bor på eller i nærheten av, 

og som ligger mindre enn to kilometer fra bredden av Tana eller sideelvene, har rett til å 

fiske etter alle fiskeslag og med alle tillatte fiskeredskaper i de lakseførende delene av 

Tanavassdraget. Fiskeretten ligger til ett medlem av husstanden. Dersom flere personer 

driver fiskebrettiget jordbruk i fellesskap på samme grunn, har bare en av dem rett til 

garnfiske, jf § 7 (Forskriften).” 

 

§ 4  Rett til stangfiske 

 LBT viser til Forskriften § 4: ”Rett til stangfiske, jf. § 9, har personer som bor i Tana eller 

Karasjok kommuner.” Og § 9 i samme Forskrift: ”Med stangfiske menes fiske med stang og 

håndsnøre fra land og fra båt mot løsning av fiskekort.” 



 LBT mener at endringsforslaget til MD utvider fiskeområdene og gir større rett til flere andre 

fiskere som ikke bor innenfor de grenser som Forskriften beskriver. 

 

LBTs uttalelse til § 4: ”Den som bor i Tana og Karasjok kommuner, har rett til å fiske med 

stang og håndsnøre fra land og båt, jf. § 9 (Forskriften). Samme rett har personer som bor 

langs lakseførende sideelver til Tana i Kautokeino kommune. Reindriftsutøvere som ikke 

bor i disse områdene har rett til stangfiske når de driver reindrift i elvedistriktet. Fiske må 

ikke skje til fortrengsel for de fiskeberettigete etter § 3.” 

 

§ 5  Forskrifter og forhandlinger 

LBT ser ikke nødvendigheten med å ha en egen forskrift i Tanaloven for andres adgang til 

stangfiske. § 5 i Forskriften sier at ”Personer som ikke har rett til stangfiske jf. § 4, har adgang 

til stangfiske mot løsning av fiskekort og innenfor de begrensninger som følger av Kapittel 3.” 

LBT mener at de fiskeberettigede (laksebreveierne) i Tanavassdraget skal delta i utarbeidelser 

av Forskrifter, vedtekter til Forskrifter, fiskeregler og forhandlinger med Finland. Og rettig-

hetshaverne bør også delta i prosessen med å utarbeide driftsplan for Tanavassdraget og 

andre gjøremål som angår Tanavassdraget. Tanavassdraget har fått en lokal forvaltning, som 

skal styres av de lokale kreftene. Derfor er det naturlig at rettighetshaverne deltar med sine 

kunnskaper. Det kan skje på Fellesmøter og via rettighetshavernes organ, LBT. 

 

LBTs uttalelse til § 5: ”Departementet kan komme med forslag om regler om forvaltningen 

og utøvelsen av alt fiske. Utarbeidelsen av forskrifter og forhandlinger med Finland om fiske i 

lakseførende deler av Tanavassdraget skal skje i samråd med Tanavassdragets fiskeforvalt-

ning (TF), de fiskeberettigede (rettighetshaverne) til Tanavassdraget og kommunene (Kara-

sjok og Tana).  
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