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Arbeidsutvalg som skal bistå i konsultasjonsprosessene knyttet til
reguleringene i laksefisket
Vi viser til vedlagte rammeavtale mellom Miljøverndepartementet og Sametinget.
Rammeavtalen innebærer en konkretisering av den generelle konsultasjonsavtalen med Sametinget om
regulering av fiske etter anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i Nord-Troms og Finnmark.
Som det videre går fram av rammeavtalen skal det opprettes et arbeidsutvalg som skal bistå i
konsultasjonsprosessene. Arbeidsutvalget består av:
-

Leder: Direktoratet for naturforvaltning
1 representant fra Direktoratet for naturforvaltning
2 representanter fra Sametinget
I tillegg kommer 1 representant fra følgende organisasjoner og organer:
Lakseelvene i Finnmark
LBT (Tanavassdragets fiskeforvaltning)
Alta Laksefiskeri interessentskap
Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag
Sjølaksefiskeforeningen i Finnmark
Tana og Omegn sjølaksefiskeforening (TOS)
Finnmarkseiendommen
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Finnmark

(LBT gis i oppgave å oppnevne representant for Tana inntil Tanavassdragets fiskeforvaltning er
etablert).
I tillegg oppnevner Sametinget en sakkyndig innen tradisjonell kunnskap knyttet til fiske, bestander og
fangstendringer og Direktoratet for naturforvaltning en sakkyndig fra Vitenskapelig råd for
lakseforvaltning.
Sekretariatsfunksjon for utvalget vil bli ivaretatt av Direktoratet for naturforvaltning.
Direktoratet dekker reise- og oppholdsutgifter og tapt arbeidsfortjeneste etter statens satser.

Besøksadresse:
Tungasletta 2
Postadresse:
Postboks 5672 Sluppen
N-7485 Trondheim

Telefon:
73 58 05 00
Telefaks:
73 58 05 01

Videokonf:
73 90 51 40

Internett:
www.dirnat.no
E-post:
Postmottak@dirnat.no

Saksbehandler:
Eyvin Sølsnæs
Telefon:

Vi ber om at deltagelse i arbeidsutvalget bekreftes innen 11. januar 2011 og at det samtidig opplyses
hvem som skal representere organisasjonen/organet.
Det kalles inn til konstituerende møte i Kirkenes den 2. februar kl 12 - 18. Hoverformål med det
første møtet er å klargjøre mandatet for arbeidsutvalget, samt å diskutere framdriftsplan for arbeidet
med reguleringene for sesongen 2012 og behovet for faglige utredninger. Vi kommer tilbake med mer
informasjon etter at medlemmene i utvalget er oppnevnt.

Med hilsen
Direktoratet for naturforvaltning

Yngve Svarte

Raoul Bierach
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