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 2013/2750 Anne Fløgstad Smeland, tlf.: 46400264 19.12.2014 

 

 

 

Det orienteres med dette om at Tana kommune ihht. laks- og innlandsfiskelovens § 31, 1 ledd d 

har fattet følgende vedtak om ny grense mellom sjø og elv i Tanavassdraget: 

 
«Grense mellom elv og sjø i Tanavassdraget settes i Tanamunningen i en rett linje fra 

grensepunkt på land i vest (koordinat Ø 550605, N 7824045) til sjømerke nr. 85814 M (Ø 

553235, N7825385), og deretter i en rett linje til informasjonsskilt på land i øst ved 

Høyholmen (koordinat Ø 554112, N 7823612)(koordinatsystem EUREF 89/WGS84).  

 

Begrunnelse: I henhold til Miljødirektoratets retningslinjer (brev av 02.02.1999 og 

15.05.2000) skal vassdrag som hovedregel omfatte hele deltaområdet. Det skal også tas 

hensyn til at det skal være mulig å merke grensen, og at det skal være lett å identifisere denne 

for fiskere og andre. Vedtaket om ny grense mellom elv og sjø i Tanavassdraget er basert på 

en helhetsvurdering av disse hensyn».  

 

 

Vedtaket framgår av vedlagte kart. 
 

Fastsettelse av grense mellom sjø og elv er en administrativ avgjørelse som ikke kan påklages 

etter forvaltningsloven. Partene i saken kan innen 3 måneder etter kommunens vedtak kreve 

spørsmålet avgjort ved rettslig skjønn. Vedtaket er gyldig etter 3 måneder dersom det ikke 

kommer krav om rettslig skjønn.  

 

Vedtaket kan prøves på nytt når forholdene i vassdraget har endret seg vesentlig. I tillegg kan 

vedtaket alltid prøves på nytt etter 10 år.  

 

Bakgrunn for saken: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) framsatte i brev den 20/1-2012 krav til endret grense 
mellom elv og sjø i Tanamunningen. Kravet er ikke behandlet tidligere pga. bestemmelser i 

Tanaloven av 1888. Ny Tanalov trådte imidlertid i kraft den 1/7-2014, og Tana kommune startet 

derfor saksbehandlingen sommeren 2014.   
 
Kommunen vurderte innledningsvis at det er et reelt grunnlag for å vurdere endring av gjeldende 

grense. Forrige grensevurdering ble foretatt av lensmannen i Tana i 1982. 
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Det er gjennomført befaring med interessenter i saken den 27/8-2014. I etterkant av befaringen 

ble det gjennomført en begrenset høring (10/11- 15/12- 2014) basert på et høringsforslag fra 

Tana kommune. Innen høringsfristen den 15/12-2014 var det kommet inn 4 høringssvar, 

henholdsvis fra Fylkesmannen i Finnmark, Kystverket, Tana jeger- og fiskerforening (Tana JFF), 

Tanavassdragets fiskerettshavere (TVR) og Tanavassdragets fiskeforvaltning (rekvirenten). Den 

19/2-2014 kom det inn et ytterligere høringssvar fra Laksebreveiere i Tanavassdraget SA (LBT).  

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), Fylkesmannen i Finnmark, Tanavassdragets 

fiskerettshavere (TVR), Laksebreveiere i Tanavassdraget (LBT) og Kystverket har ingen 

innvendinger mot forslaget.  

 

Tana JFF ønsker å opprettholde fellesforslaget fra befaringen den 27/8-2014 som gikk ca. 20 

meter lenger inne i deltaet. Rådmannen har ikke tatt hensyn til disse innvendingene i det endelige 

vedtaket. Det vises til vurderinger i høringsforslaget av 10/11-2014, blant annet at det skal være 

mulig å merke grensen. Oppsetting av nye sjømerker i øst vurderes til å være for ressurskrevende 

både i forhold til tid, kostnader og saksbehandling. For grensen i vest er det lagt vekt på at 

elvepåvirkete områder i så stor grad som mulig blir lagt innenfor vassdraget, men at grensen 

fastsettes ved bruk av rette linjer. Dette for at den skal være mest mulig tydelig for fiskere og 

andre. Det endelige vedtaket er basert på en helhetsvurdering av de ulike hensyn i saken.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Svein Ottar Helander   Anne Fløgstad Smeland 

Avdelingsleder     Rådgiver 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift 
 

Adresseliste (sendes per e-post):  

Miljødirektoratet 

Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen  

Karasjok kommune  

Tanavassdragets fiskeforvaltning (rekvirent)  

Kystverket avdeling Troms og Finnmark  

Statens naturoppsyn (SNO), Tana  

Finnmarkseiendommen  

Laksebreveiere i Tanavassdraget SA, v/ Rune Aslaksen.  

Tana jeger- og fiskerforening, v/Birger Dervo  

Tanavassdragets fiskerettshavere (TVR), v/Brynly Ballari  

Tana laksefiskeforening, v/Hartvik Hansen  

Tana og omegn sjølaksefiskeforening, v/ Bjarne Johansen, 9845 Tana  

Algasvárre bygdelag, v/ Elin Sabbasen  

Birkestrand bygdelag, v/ Solfrid Jessen  

 

Sendes per post:  

Grunneier 18/41  

Grunneiere 31/62  

Lavonjarg vel, v/Joachim Henriksen, Birkestrand, 9845 Tana  

Austertana bygdelag, v/Aina Jessen, Austertana, 9845 Tana 
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Ny grense mellom sjø og elv i Tanavassdraget (19.12.2014).  

 

 

 

 

 
 

Kart som ny grense mellom elv og sjø i Tanavassdraget basert på vedtak av Tana kommune den 19.12.2014. 
Rosa linje viser grenseforslaget. Øvrige inntegninger er navigasjonspunkt. Grønne punkt er eksisterende 

sjømerker. Bildet viser også rekkevidde til fyrlykt (rød og grønn halvsirkel) ved Lavonjarg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


