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Høring av ny grense mellom sjø og elv i Tanavassdraget. 

 

Tana kommune sender med dette på høring et forslag til ny grense mellom sjø og elv i 

Tanavassdraget ihht. lov om laksefisk og innlandsfisk § 31d. Forslaget sendes på høring til 

interessenter i saken. Høringsfristen settes til 15. desember 2015. Høringsinnspill sendes til Tana 

kommune fortrinnsvis per e-post (til postmottak@tana.kommune.no).  

 

 

1. Bakgrunn for saken:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) framsatte i brev den 20/1-2012 krav om 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. Etter det vi kjenner til ble forrige grensevurdering foretatt av lensmannen i Tana i 1982.  

Etter laks- og innlandsfiskelovens bestemmelser skal denne typen grenser kunne vurderes på nytt 

etter 10 år. Videre er det en egen forvaltningsgrense fastsatt i forskrift for fisket med stang, 

håndsnøre, dorg og oter ved Tanaelvens munning (FOR-199106-01-410). Kommunen legger til 

grunn at det er behov for en harmonisering av de ulike forvaltningsgrensene.  

 

Med bakgrunn i dette ble det gjennomført en befaring med interessenter (rekvirent og 

fiskeorganisasjoner) den 27. august 2014. Befaringen ble gjennomført med bistand fra Statens 

naturoppsyn (SNO-Tana). Befaringen var basert på et bakgrunnsnotat fra kommunen med forslag 

til ny grense (vedlegg 1). Under befaringen kom det fram 2 øvrige forslag til grense (se referat, 

vedlegg 2). I etterkant av befaringen var det videre behov for en dialog med øvrige berørte 

myndigheter i munningsområdet. Forslaget nedenfor er basert på en helhetsvurdering knyttet til 

de ulike hensynene i saken.  

 

2. Vurdering:  

Kommunen skal etter regelverket fastsette grensen ved administrativt vedtak basert på en 

vurdering av retningslinjer, befaring og deretter høring.  
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Miljødirektoratets retningslinjer angir 2 hovedelementer  som skal vektlegges ved 

grensefastsettelser (brev av 02.02.1999 og 15.05.2000):  

 
1) Hovedregelen for fastsettelsen er at elva går så langt man kan følge elvefaret utover på 

fjære sjø (der elva slutter å grave mot marbakken ved fjære sjø). I deltaer (som 

Tanamunningen) kan det være vanskelig å finne et klart skille. Som hovedregel bør 

vassdraget omfatte hele deltaområdet, men det må foretas en konkret vurdering i tilfeller 

hvor deltaet er veldig stort. Ved fastsettelsen i slike tilfelle skal det legges på vekt på: 

 

o Vannstandshøyde 

o Strandlinjens konfigurasjon 

o Dybdeforhold 

o Elvemunningen topografi over vann 

o Flora og fauna i området 

 

2) Det skal også tas hensyn til at det skal være mulig å merke grensen, og det skal være lett å identifisere 

grensen for fiskere og andre. 

 

 

Dagens grense (Tanaloven 1888) er fastsatt slik at deltaet ikke er del av elven, noe som ikke er i 

tråd med punkt 1 ovenfor. Det ble derfor lagt til grunn fra starten at elveområdet må utvides 

utover i deltaet. Flybilder ble brukt til å vurdere hvor langt ut elvepåvirkningen forekommer. 

Tanamunningen er en estaurisk deltatype med store oppgrunnede tidevannsflater. Det innebærer 

at ny grense fastsettes i en vinkelform, med 3 grensepunkt (vest, i sjøen og i øst). Under 

befaringen ble det klarlagt at det er behov for et eget merke (grensepunkt) også i Høyholmen på 

øst, blant annet for at grensene skal være lette å identifisere.  

 

Kommunens forslag i bakgrunnsnotatet (vedlegg 1) var basert på at hele det elvepåvirkete 

området skal være innenfor elvens grense, hvor da elvens fiskeregler gjelder.  

 

LBTs (Laksebreveiere i Tanavassdraget SA) representant på befaringen mente at kun en mindre 

del av utløpsområdet er elv. Dette forslaget vurderte kommunen til å være i strid med punkt 1 i 

retningslinjene ovenfor. Begrunnelsen for LBT’s forslag var bla. eksisterende båtfiske inne på 

grunne områder. Et slikt fiske er i dag heller ikke tillatt uten å løse fiskekort når det fiskets 

innenfor grensen Grønnesodden til Áitevagcohkka (jmf. forskrift om fisket med stang, 

håndsnøre, dorg og oter ved Tanaelvens munning, FOR-1991-06-01-410). Forslaget er derfor 

ikke lagt til grunn i den videre gjennomgang av saken.  

 

 

a) Grensen i sjø:  

Representantene fra TF, Tana jeger- og fiskerforening (Tana JFF) og Tanavassdragets 

fiskerettshavere (TVR) var enige i hovedprinsippene i kommunens forslag (se vedlegg 2), men 

ønsket å trekke grensen noe lenge inne i deltaet for å ivareta interessene til grupper som fisker 

med båt i det aktuelle området. Ved å trekke grensen lenger innover kan man også gjøre bruk av 

eksisterende sjømerker ved grensefastsettelsen. Gruppen var enige om at et gunstig utgangspunkt 

er sjømerket 85814 M, men ønsket et eget merke ca. 20 meter lenger inne i deltaet. Dette fordi 

sjømerkene (som tar hensyn til sikkerheten for store båter) ligger lenger ut i sjøen enn det som er 

naturlig for en grense til elv.  

 

Det er avklart i etterkant at Kystverket eventuelt må gi tillatelse til et eget sjømerke etter søknad 

fra kommunen. Kostnader til merking må videre dekkes av kommunen. Forholdene for flytende 

merker i sjøen er utfordrende i området på grunn av isforhold, tidevann og sjøstrømmer, slik at 
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det vil kreve forholdsmessig store ressurser både tid og kostnadsmessig. Rådmannen har derfor 

konkludert at eget merke ikke kan brukes. Kystverket ble derfor i brev av 10.09. 2014 forespurt 

om de kan tillate bruk av deres farledsmerker, noe de i brev av 31.10.2014 ga tillatelse til. Det 

ble påpekt at siden sjømerket er flytende vil posisjonene være omtrentlige. Dette vurderes som 

uproblematisk.  

 

Kystverket opplyser at de flytende sjømerkene vil bli erstattet med faste merker når arbeid med 

utdypning av farleden inn til Leirpollen igangsettes (etter 2015-2016). Det kan derfor bli behov 

for å endre grensebeskrivelsen etter dette. Kommunen vurderer imidlertid at det ikke er mulig å 

avvente grensefastsettelsen ytterligere. Ny grensefastsettelse gjøres nå slik at nye regler kan 

iverksettes fra fiskesesongen 2015, og så får man eventuelt komme tilbake til endringer på senere 

tidspunkt dersom behov.  

 

 

b) Grense i vest 

Kommunens opprinnelige forslag omfattet en flytting av eksisterende grense ved Grønnes til 

punktet ytterst på odden utenfor Sandbukta (se vedlegg 1). Ved befaringen ønsket TF, Tana JFF 

og TVR å sette grensen noe lenger inn enn i kommunens forslag. Begrunnelsen var hensyn til 

fisket i sjø. Rådmannen har vurdert saken, men konkludert med at opprinnelig forslag 

opprettholdes. Rådmannen oppfatter at det bla. var «gratisfisket» etter anadrom fisk fra Grønnes 

som utløste sak om ny grensefastsettelse. Dersom det beholdes en odde ytterst ute hvor det ikke 

må løses fiskekort gir man mulighet for at dette «gratisfisket» kan fortsette. Flybildene er 

entydige i forhold til at også området helt ytterst er sandpåvirket og dermed del av elvedeltaet.  

Rådmannen anser det videre som hensiktsmessig at grensen da samordnes med grensepunktet 

samme sted for Tanamunningen naturreservat (vedlegg 3A). 

 

 

c) Grense i øst 

Kommunen foreslo i bakgrunnsnotatet at grense i øst eventuelt bør være på Høyholmen. Det er 

ikke kommet merknader til dette. Det har i etterkant vært en muntlig dialog med 

vernemyndigheten (Fylkesmannen i Finnmark) som opplyser at det må søkes om tillatelse til 

fastmerking i etterkant av grensefastsettelsen. For å forenkle saken sender Tana kommune derfor 

på høring et forslag som innebærer at eksisterende skilttavle på Høyholmen (vedlegg 3B) også 

brukes om merke elv/sjø. Vi ser for oss å bruke skiltets bakside som informasjonsskilt for grense 

elv/sjø. Forslaget innebærer at grensen tegnes i rett linje fra skiltet på koordinat Ø 554112, N 

7823612.   

 

 

 

3. Konklusjon: Forslag til ny grense mellom elv og sjø i Tanamunningen.   

 

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).  

 

Forslaget framgår av kartet nedenfor. 
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Kart som viser forslag til ny grense elv/sjø i Tanamunningen (Tanavassdraget) i Tana kommune. 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.  

 

 

4. Saksgang etter høringsperioden 

Etter høringen vil kommunen oppsummere innspill og fatte endelig vedtak i saken. Vedtak fattes 

som administrativ avgjørelse som ikke kan påklages etter forvaltningsloven. Partene kan 

imidlertid innen 3 måneder etter vedtaket kreve spørsmålet avgjort ved rettslig skjønn. For 

informasjon om saksbehandlingskrav ved grensefastsettelser, se  

 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Viltforvaltning/Fiske/Avgjore-grense-mellom-elv-

og-sjo/.  

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Svein-Ottar Helander 

Avdelingsleder 

 

 

 

 

Anne Fløgstad Smeland 

Rådgiver 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Viltforvaltning/Fiske/Avgjore-grense-mellom-elv-og-sjo/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Viltforvaltning/Fiske/Avgjore-grense-mellom-elv-og-sjo/
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Adresseliste (sendes per e-post):  

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (rekvirent) 

 

Karasjok kommune 

Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen 

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/Aleksander Lyngberg, Birkestrand, 9845 Tana 

Austertana bygdelag, v/Aina Jessen, Austertana, 9845 Tana 
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Vedlegg 3A: Eksisterende grensepunkt, Tanamunningen naturreservat 

 

 

 
 

 

Vedlegg 3B: Eksisterende skilt på Høyholmen 

 

 
 


