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Historiske hendelser og lover av betydning

• 1775 – Kongelig reskript om at fiskeretten tilligger befolkningen langs 
vassdraget

• 1888 - Lov om Retten til Fiskeri i Tanavassdraget i Finmarkens Amt.

• 1911 - kongelig resolusjon. Forskrift om fiskerettens utøvelse i 
Tanavassdraget, Finnmark. 

• 1990 - overenskomst med Finland ratifisert

• 1994 - høyesterett avsier dom om fiskeretten i tanavassdraget

• 2005 - stortinget bestemmer lokal rettighetsbasert forvaltning. 
(Finnmarksloven)



Historiske hendelser av betydning

• 2008 - Tanautvalget oppnevnes

• 2011 - Tanaforskriften vedtas som gir opphav til lokal forvalting 
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)

• 2011 - TF kommer i drift

• 2014 - Tanaloven endres og styrker befolkningens rettigheter 
ytterligere



Den 10 feb 1994 avsa Høyesterett dom i sak
lnr 10B/1994, nr 252/1992

Dommens beskrivelse av fiskeretten

Etter mitt syn er det ved loven av 1888, ved den kgl.res. av 1911 og ved 
senere praksis under enhver omstendighet skapt fiskerettigheter for 
laksebreveierne, som staten må respektere ved sine disposisjoner når 
det gjelder fiskekortsalg for stangfiske. 

Staten kan neppe være berettiget til salg av fiskekort i et slikt omfang at 
det i virkeligheten innebærer en overføring av fiskerett fra de 
fiskeberettigede til grupper uten fiskerett.



2014 - Tanaloven endres 

Tanaloven endres etter dialog og prosess med rettighetshaverne, 
kommunene og Sametinget

Loven er ikke overraskende i tråd med dommen i Høyesterett 1994



Tanaloven



Tanaloven



Tanaloven



Tanaloven vurdert av adv. Benny solheim 



Avtalens innhold
• Nye rettighetshavere (sørfinske hytteeiere)

• Sterke innskrenkninger for lokal garnfiskere

• Forsker og overvåkergruppa kan fatte ytterligere innskrenkninger uten 
å ta hensyn til tanaloven. For eksempel stoppe fisket når vannstanden 
er under 350m3/s

• TF blir medansvarlig for vedtak TF ikke gjør eller er med på å vedta



Avtalens innhold
Garnfiske er regulert med 83%. Med ny avtale var det 90 garndøgn med 
fast bruk + 12 drivgarnsdøgn

Til sammen 102 garndøgn med oppstart 1.6 og avslutting 31.7

Stågarn 18 døgn

Stengsel 22 døgn

Drivgarn 4 døgn.

Not 0 døgn



Rettsak mot staten
Be retten fortelle staten 

• At dem ikke kan røre vår fiskerett

• Ikke kan tildele fiskerett til andre grupperinger

• Innskrenke vårt fiske uten kompensasjon

Resultat av dom

• Avtalen termineres 

• Vår fiskerett og forvaltningsrett i tanavassdraget styrkes og må 
respekteres 



Vedtak i sak 8.1

Årsmøtet gir styret fullmakt til å føre saken for retten i den hensikt å få 
den inngåtte avtalen mellom Finland og Norge om fisket i 
Tanavassdraget terminert.


