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LOKAL MEDBESTEMMELSE OG DELTAKELSE I REGULERING OG FORVALTNING I 

TANAVASSDRAGET 
 

Presentasjon:  

Jeg skal i mitt innlegg snakke hovedsakelig om lokalmedbestemmelse og deltakelse i 

regulering og forvaltning i Tanavassdraget. 

Innlegge mitt er delt i to deler. 

1. Den første delen omhandler lokal medbestemmelse før det ble foretatt justeringer av 

det opprinnelige avtaleverket, det vil si justeringer like etter at partene hadde godkjent 

og underskrevet avtalen. 

2. Den andre delen omhandler hvilke nye muligheter TF fikk etter at 

forvaltningsmyndighetene måtte krype til korset for å endre/justere den opprinnelige 

avtaleverket. 

 

Ny avtale 

o Som kjent inngikk Norge og Finland i 2016 ny avtale om fiske i Tanavassdraget. 

o  Den nye avtalen berører TFs ansvarsområdet både direkte og indirekte. 

o Det er ingen tvil om at den nye forvaltningsordningen slik som den var vedtatt grep 

direkte inn i den etablerte lokale forvaltningen, nemlig TFs ansvarsområdet som var 

hjemlet i Tanaloven og i forskrift om lokal forvaltning. 

o TF har ansvaret for å forvalte fisken og fisket i Tanavassdraget, og legge til rette for at 

forvaltningen sikrer fiskebestandene som naturgrunnlag for bosetning og for samisk 

kultur, herunder også forvalte på vegne av lokalbefolkningens historiske 

fiskerettigheter. 

 

 

Ansvarsfordeling 

- Klima- og miljødepartementet har det generelle ansvaret for gjennomføringen av 

avtalen. 

- Miljødirektoratet har det nasjonale ansvaret for reguleringer i laksefiske. 

- Tanavassdragets fiskeforvaltning har lokal forvaltningsansvaret, og det er hjemla i 

Tanaloven og Tanaforskrift. 

 

Overordnet ansvar 

- Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for Tanaloven og den samme 

departementet har ansvaret for gjennomføring av avtalen. 

- Dette betyr at TF er underlagt KLD når det er snakk om forvaltningen av 

Tanavassdraget. 

  



Selv om KLD er ansvarlig for Tanaloven og gjennomføring av avtalen så betyr det ikke at staten 

står helt fritt til å forvalte fiske i Tanavassdraget uten TFs medvirkning.  

 

- Staten kan bare ikke overkjøre TF uten å gi muligheter til TF om 

medbestemmelse og deltakelse i regulerings- og forvaltningsarbeid. 

- TF skal ha betydelig rolle ved at det gis muligheter til oss å delta i møter der 

regulering- og forvaltningsspørsmål for Tanavassdraget står på dagsorden. 

- TF skal ha aktiv rolle ved gjennomføring av avtalen. 

Alt det her er lovfestet i Tanaloven og i Tanaforskrift, mens derimot i den vedtatte avtaleverket 

står det svært lite om dette. 

 

Avtalens artikler 

- Artikkel 4 i avtalen omhandler utarbeide en felles forvaltningsplan for 

laksebestandene i Tanaelva. Her nevnes ikke et ord i avtaleverket om at 

rettighetshaverne eller TF skal involveres. 

- Den jobben var planlagt å bli utført av departementene i Norge og Finland og bak 

lokkede dører sammen med felles overvåkings og forskningsgruppa. 

 

- Artikkel 6 omfatter adgang til å fravike fiskeregler, eksempelvis 

1 Stoppe eller begrense fiske med visse fangstredskaper 

2 Utforming av nye fangstredskapsordninger 

3 Innføre kvoter for fangst 

4 Begrense antall fiskeredskap 

5 Også videre osv. 

Her nevnes heller ikke at rettighetshavere eller TF skal involveres.  

- Artikkel 7 omhandler evaluering av effektene av fiskereglene og prosedyrer for 

bestemmelser om avvik. I denne artiklene sies det at fiskerettshaverne trekkes inn 

i vurderingen.  

o Den er meget vag formulert, og det nevnes ikke et ord om TFs rolle i saken 

o  Artikkelen sier heller ikke hvorledes rettighetshaverne skal involveres. 

 

- Artikkel 16 omfatter tiltak i særskilte situasjoner, blant annet 

o Partene skal med øyeblikkelig virkning begrense eller stanse fisket når 

vannføringen eller andre særlige forhold, herunder kritisk svikt i oppgangen 

av laks. 

o Her nevnes at lokale interessegrupper og rettighetshavere skal høres i den 

grad tidsmessige hensyn tillater. 

 

De artiklene jeg har nevnt her, er de mest sentrale punktene i avtalen som har med regulering- 

og forvaltningssaker å gjøre.   

 

Det er ikke tvil om at her er det lagt opptil at den norske- og finske stat har nye muligheter til 

å foreta ytterligere begrensninger av lokalbefolkningens historiske rettigheter uten å komme 

i dialog med rettighetshaverne.   



Konklusjonen er: 

- TFs muligheter om medbestemmelsesrett før det ble tatt justeringer av avtalen var 

lik null. 

- Den nye avtalen med Finland ga ingen formell rolle til TF eller lokal 

medbestemmelse og deltakelse i regulering og forvaltning i Tanavassdraget. 

- Etter inngåelsen av avtalen var TF som ansvarlig lokal forvaltningsorgan sterkt 

svekket, redusert og fullstendig vingeklippet som lokal forvaltningsorgan. 

 

TF protesterer 

Da avtalen ble godkjent og underskrevet av partene var vi meget skuffet og forbannet. Dette 

kunne ikke aksepteres. TF var regelrett degradert til å være som fiskefortselger for de to 

statene og uten noen form for medbestemmelsesrett i forvaltningen. 

 

Høsten 2017 begynte TF å tenke i nye baner forledes TF som ansvarlig forvaltningsorgan skulle 

få reell innflytelse og medbestemmelse rett i forvaltningen og gjennomføring av den nye 

avtalen. 

 

Samme høst foreslo TF i møte i Tromsø for departementene i Norge og Finland om at det 

opprettes permanent bestemmende organ for forvaltning av Tanavassdraget.  

 

Hoved innholdet i forslaget var at det skulle gi betydelig lokal medbestemmelse og deltakelse 

i regulering og forvaltningssaker, herunder også gjennomføring av avtalen. 

 

Jeg kan fra denne talestolen meddele at TF fikk gjennomslag som sikrer TFs 

medbestemmelsesrett og deltakelse i regulering og forvaltningen av Tanavassdraget. 

 

Resultatet ble: 

Etter dialog med departementene i Norge og Finland og finske rettighetshavere, ble det 

bestemt at det etableres et permanent arbeidsgruppe for forvaltninga av laksestammene i 

Tanavassdraget. 

 

Arbeidsgruppa for forvaltningen skulle ha 8 medlemmer: 

- 2 representanter fra forvaltningsmyndighetene (to fra hvert land). 

-  2 representanter fra TF 

- 2 representanter fra finske rettighetshavere. 

-  

TFs representanter er undertegnede og John Nystad. Dessuten deltar også TFs direktør som 

rådgiver, og den samme rådgivningsmuligheten har også de finske rettighetshavere. 

 

Gruppas ledelse- og sekretær funksjon deles mellom de to statlige forvaltningsmyndighetene. 

TFs opprinnelig forslag var at den nye arbeidsgruppe for forvaltningen skulle ha bestemmende 

myndighet, men dette ble avvist av norske og finske forvaltningsmyndighetene, og det var 

heller ingen stor overraskelse. 

 



Den kampen er ikke fortapt for TF. Vi vil fortsatt arbeide for at TF skal få i fremtiden forvalte 

fiske og fisken slik det er hjemlet i Tanaloven og Tanaforskrift. 

 

Men når det er sagt, skal vi i utgangspunktet skal vi være foreløpig rimelig fornøyd fordi i 

medhold til Tanaavtalen er det ikke krav at det skal opprettes en særskilt arbeidsgruppa for 

forvaltningen. 

 

Som jeg nevnte innledningsvis hadde verken de finske rettighetshavere eller TF fått noen 

formell rolle i den nye avtalen – verken i forvaltningssammenheng eller ved gjennomføringen 

av avtalen. 

 

Opprinnelig var TF og finske rettighetshavere regelrett plassert på sidelinje som vanlig 

tilskuere. 

 

Opprettelsen av arbeidsgruppa for forvaltningen anser jeg en meget fornuftig 

organiseringsform som gir rettighetshavere rettmessig plass i forvaltningen i Tanavassdraget. 

Jeg vil benevne dette som en liten seier for TF og finske rettighetshavere. 

 

Deltakelse i arbeidsgruppa 

Etter opprettelse av arbeidsgruppa for forvaltningen sitter Tanavassdragets fiskeforvaltning i 

dag sammen med våre finske venner rundt forhandlingsbordet og klargjør- og ferdigstiller alle 

forvaltningssaker for forvaltningsmyndighetene før dem treffer sine avgjørelser. 

Ikke nok med det før departementene i Finland og Norge treffer sine avgjørelser skal det også 

avholdes årlige møter mellom partene der fiskerettshaverne både fra Finland og Norge deltar. 

o Første møte ble holdt i Oslo februar 2018. 

o Meget vellykket møte. 

 

På disse møtene representerer TF norske rettighetshavere. 

 

Konklusjonen er at etter at vi fikk justeringer av avtaleverket, så har rettighetshavere på begge 

sider av riksgrensen. 

- Fått medbestemmelsesrett i alle felles forvaltningssaker og herunder også 

gjennomføringen av den nye avtalen. 

- Med andre ord kan det fastslås at TF har fått endelig formell rolle i den nye 

forvaltningsmodellen, noe som var fullstendig mangelvare i den opprinnelige 

avtaleverket. 

 

Hva gjør arbeidsgruppa og hvilke mandat har gruppa. 

Oppgavene til arbeidsgruppa for forvaltningen er mange. Jeg skal ikke gå på detaljnivå, men 

nevne i stikkordsform. 

o Å utarbeide et forslag til en felles forvaltningsplan for laksebestander og foreslå mulige 

endringer i planen. 

o Om nødvendig, utføre evaluering av forvaltningsplanen. 

o Utarbeide årlig en vurdering av virkningene av fiskereglene. 



o Utarbeide årlig en vurdering av behovet for å fravike bestemmelsene i fiskereglene, 

o Foreslå til for å begrense eller stoppe fiske, år spesielle omstendigheter krever dette. 

o Vurdere utnyttelse av tradisjonell kunnskap i forvaltningssammenheng. 

o Identifisere sosiale, kulturelle og økonomiske konsekvenser av de foreslåtte tiltakene. 

 

Arbeidsgruppa er kommet godt i gang med utarbeidelse av en felles forvaltningsplan. Den er 

meget omfattende og tidkrevende. 

o Planen skal ivareta biologisk mangfold og bærekraftig beskatning av fiskebestandene. 

o Den skal beskrive hvorledes de forskjellige laksebestandene skal forvaltes. 

o Den skal også omhandle overvåking og utviklingen laksebestandene. 

o Så skal man utarbeide en gjenoppbyggingsplan for laksebestander som ligger under 

forvaltningsmålene, og utarbeide forslag til nødvendige gjenoppbyggingstiltak. 

o Man har som målsetting at planen skal kunne gi svar på alle sentrale spørsmål i 

forbindelse med forvaltning av laksebestander. 

Når forvaltningsgruppa er ferdig med sitt arbeid, skal hele saken sendes på høring. 

 

Fravike bestemmelsene i fiskereglene 

I avtalen åpnes muligheter for å fravike bestemmelsene i fiskereglene. 

På dette området er forvaltningsgruppa kommet i gang med sitt arbeid, blant annet 

o Utforming nye redskapsbestemmelser for stengselsfiske. 

o Justering av fiskesoner på norsk side av grensen justering av fisketider for 

strandfiskere. 

o TF taper penger på dagens fiskesone bestemmelser. 

o Ordningen er tilpasset finske forhold. 

 

Tradisjonell kunnskap 

Så vil jeg avslutte mitt innlegg med å si litt om tradisjonell kunnskap i regulering- og 

forvaltningsarbeid i Tanavassdraget. 

 

Det er ingen tvil om at tradisjonell kunnskap er et meget viktig element i regulering- og 

forvaltningsarbeid og ikke minst et viktig del av elvesamisk kultur. 

 

Men så er det slik at den samme kunnskapen har hatt svært liten status blant forskere og 

forvaltningsmyndighetene i Oslo, Trondheim og Helsinki.  

o TK har lenge vært nedvurdert og ufarliggjort av sentrale aktører som har med 

Tanavassdraget å gjøre. Det sies at lokalbefolkningens kunnskap har ingen betydning i 

vurdering av de ulike laksestammene i Tanavassdraget.  

o Det har vært sårende å høre at den erfaringen og kunnskapen som lokalbefolkningen 

har opparbeidet over langt tid er verdiløs, avsporing fra virkeligheten og den ellers har 

minimal betydning i moderne forvaltningen å gjøre. 

Alle disse ville påstander vil jeg avvise på det sterkeste. 

  



Predasjonsproblematikken 

o Overvåkings- og forskningsgruppa som årlig rapporterer tilstanden og utvikling av 

laksebestandene har gjentatte ganger sagt at predasjon ikke har noen betydning på 

laksebestandene. 

o Deres viktigste argument har vært at predatorer og laks har alltid vært sammen uten 

nevneverdig skade på bestandene. 

o Forskere unnlater å fortelle hele sannheten. 

o Lokalbefolkningen som har gjennom flere hundre år utøvet jakt og fiske på de ulike 

predatorene, har vært viktig faktor for å holde predatorbestandene på et forsvarlig 

nivå. 

o I dag koker det av sjøørret og gjedde på enkelte sidevassdrag og som for øvrig gjør 

enorme skade på lakseyngel og laksesmolt. Resultatet er blitt at enkelte 

laksestammene er i ferd med forsvinne. 

o Forskernes fasitsvar på den negative bestandsutviklingen har vært overfiske og at 

predatorene har ingen betydning i den sammenheng. 

 

Ny tid 

Men heldigvis har tiden endres seg, og man har fått nye lover og bestemmelser om at 

tradisjonell kunnskap skal være en del av beslutningsgrunnlaget for regulering av laksefiske, 

og den samme presiseringen står også i avtalen mellom Norge og Finland, nemlig tradisjonell 

kunnskap skal inkluderes. 

Dette har resultert økende og positiv utvikling på tradisjonell kunnskap både på vitenskapelig 

og politisk nivå, og den samme positive trenden finner vi også i arbeidsgruppa for 

forvaltningen. 

 Jeg nevnte tidligere at forvaltningsgruppa skal vurdere utnyttelse av tradisjonell kunnskap i 

forvaltningen. 

Vi som sitter i forvaltningsgruppa skal ikke bare vurdere om tradisjonell kunnskap skal tas med 

eller ikke – det er stor enighet innad i gruppa om at den skal være med i forvaltningen. men 

spørsmålet er på hvilke omfang blir den seende ut.,  

Vi som representerer rettighetshaverne i arbeidsgruppa for forvaltningen vi vil sloss med nebb 

og glor om at tradisjonell kunnskap skal få sin rettmessig plass i regulering- og 

forvaltningsarbeid i Tanavassdraget. 

1. Etiketter 

2.  5. Mer 

6.   

 


