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SØKNAD OM GARNUTVISNING 
 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK 
 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

Lebesby kommune avslår søknad fra Bernhard Iversen om tillatelse til å fiske med garn i div. 

vann på Ifjordfjellet. 

Begrunnelse:  

Selv om det omsøkte garnfiske isolert sett neppe  vil ha noen negativ betydning  for 

fiskebestanden ønsker ikke Lebesby kommune å åpne for garnfiske i vann i 

garnforbudsområder  og vann der man ikke har oversikt over den biologiske tilstanden. 

 

Hjemmel: Forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn i Finnmark § 7 

Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket. En evt klage 

sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord, eller postmottak@lebesby.kommune.no 

 

Iht gjeldende forskrift, (Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn i Finnmark), kan 

kommunen gi tillatelse til å fiske med garn når dette anses som biologisk forsvarlig. 

Utredning: 

Området Ifjordfjellet/Laksefjordvidda har en mengde gode fiskevann. I 21 av disse er det tillatt 

å fiske med garn,  (1-3 garn pr døgn), samt Tranevann der det ikke er begrensninger i antall 

garn pr døgn. 

 

Vurdering: 

mailto:postmottak@lebesby.kommune.no
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Lebesby kommune kjenner ikke til kvaliteten, mengdeforhold eller størrelsen på  fisken i de 

omsøkte vannene. 

Et engangstilfelle som omsøkt vil neppe ha noen negativ betydning for disse vannene, men 

signaleffekten av å åpne opp for garnfiske vil kunne medføre at flere ønsker å benytte denne 

fiskemetoden. 

For øvrig har både Lebesby og Tana kommune en mengde vann på Ifjordfjellet og 

Laksefjordvidda hvor det i dag er tillatt med garnfiske. 

 

 

Med hilsen 

LEBESBY KOMMUNE 

Odd Birkeland 

landbrukskonsulent 

Mobil: 97 99 09 12 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 
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