Fisket i Tanavassdraget – fordeling av oppgaver mellom den lokale og statlige
fiskeforvaltningen
OPPGAVER ETTER 1989-AVTALEN /KLG.RES. AV 04.02.2011
Tanavassdragets fiskeforvaltning
Statlig fiskeforvaltning
 Organisering av fisket
 Ansvar for oppfølging av lakse- og
innlandsfiskloven og naturmangfoldloven
 Salg av fiskekort
(om fisk) med forskrifter
 Fastsetting av kortpriser på nedre norske del og i
 Hovedansvaret for nåværende fiskeregler
norske sidevassdrag
(fastsatt i 1989) og båtregister
 Begrense salg av fiskekort i nedre norske del og
 Hovedansvaret for kunnskapsgrunnlaget,
norske sidevassdrag
herunder overvåking av fiskebestandene og
 Forvaltning av inntektene fra fiskekortsalg
fiskeundersøkelser
 Fangstrapportering og fangststatistikk

SNO har medansvar for oppsynet på
 Fiskeoppsyn (med SNO på grenseelvstrekningen)
grenseelvstrekningen
 Overvåking av fiskebestandene
 Hovedansvaret for norsk-finsk overvåkings Innskrenke fisket i nedre norske del og i de
og forskningsgruppe
norske sidevassdragene
 Generell rådgivning etter forespørsel fra TF
 Inndeling i fiskesoner
 Båtregister
 Utvisning av fiskeplasser for garnfiske
 Utleie av fiskerett
 Årlige laksemøter for rettighetshaverne
 Fellesmøter for valg av laksebreveiere til TF
 Utestengelse fra fisket ved regelbrudd
 Saker som angår den interessene til den enkelte
rettighetshaver
 Tvisteløsning mellom rettighetshavere (forut for
mulig rettslig behandling)
 Delta i forhandlinger med Finland
YTTERLIGERE OPPGAVER I TRÅD MED AVTALE AV 30.09.2016
Nevnt i
avtalen: Tanavassdragets fiskeforvaltning
Statlig fiskeforvaltning
Ansvar for:
Ansvar for:
Art 3,  Utarbeidelse av utkast til fiskeregler for nedre
 Utarbeidelse av forvaltningsplan for
LIL.§ 25*
norske del og i norske sidevassdrag
laksebestandene
Art. 1/12  Formidling av lokal og tradisjonell kunnskap
 Evaluering av forvaltningsplanen
FR.§36**  Båtregister
 Evaluering av fiskereglene og vurdering av
fravik
 Delta i permanent arbeidsgruppe for forvaltning
 Kunnskapsgrunnlaget; overvåking, utredning,
Medvirke til:
og forskning, inkludert lokal og tradisjonell
Art. 4  Utarbeidelse av forvaltningsplan for
kunnskap
laksebestandene
 Tiltak i særskilte situasjoner
Art. 4.5  Evaluering av forvaltningsplanen
 Iverksetting av forhåndsavtale tiltak
Art. 7  Evaluering av fiskereglene og vurdering av fravik
 Tvisteløsning mellom Norge og Finland
Art.12.2  Kunnskapsgrunnlaget; overvåking, forskning,
 Prosedyrer for samarbeidet med Finland
innhenting og bruk av tradisjonell kunnskap
 Beskyttelse av fiskebestandene mot inngrep,
forurensning og biologisk påvirkning
Art.16.2  Tiltak i særskilte situasjoner

Iverksetting
av
forhåndsavtale
tiltak

Retningslinjer for fiskeregler og iverksetting
Art.5/7
ved forskrift for nedre norske del og norske
Art. 18  Tvisteløsning mellom Norge og Finland
sidevassdrag
Art. 17  Prosedyrer for samarbeidet med Finland

Delta i permanent arbeidsgruppe for
Art.14/15  Beskyttelse av fiskebestandene mot inngrep,
forvaltning
forurensning og biologisk påvirkning

Nevnt i
avtalen:
Art. 4
Art. 4.5
Art. 7
Art.1/12

Art. 16
Art. 5/7
Art. 18
Art. 17
Art.14/15
Art. 3/4
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Art. 12 

Innspill til forsknings- og overvåkingsgruppen

Medansvar for:
 Iverksetting av regler for båtregister

FR.§ 36**

*Lakse- og innlandsfiskloven
** Fiskereglene (vedlegg 2 til Tanaavtalen)

2

