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    VEDLEGG 2 

 

Fiskeregler for Tanavassdraget 

 

 Kapittel 1   

 Generelle bestemmelser  

 

 § 1  

 Virkeområde  

Fiskereglene er en integrert del av avtalen mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget.  

Bestemmelsene i fiskereglene gjelder på grenseelvstrekningen jf. avtalens artikkel 2 punkt 1. 
Kapittel 6 om beskyttelse mot biologisk påvirkning gjelder i hele nedbørfeltet til Tanavassdraget.  

 

§ 2  

Grupper av fiskere på grenseelvstrekningen  

I Finland deles personer som er berettiget til å kjøpe fiskekort i følgende grupper:  
1) fiskerettshaver etter lov om fiske (379/2015) § 4, første ledd, punkt 10, som er fast bosatt i 
Tanavassdragets elvedaler;  
2) fiskerettshaver etter lov om fiske § 4, første ledd, punkt 10, som ikke er fast bosatt i 
Tanavassdragets elvedaler;  
3) person som er fast bosatt i Tanavassdragets elvedaler;  
4) person som ikke er fiskerettshaver etter lov om fiske § 4, første led, punkt 10, og ikke er fast 
bosatt i Tanavassdragets elvedaler.  
 
I Norge deles personer som er berettiget til å kjøpe fiskekort i følgende grupper: 
1) fiskerettshavere med rett til å fiske med alle redskaper etter § 4 i Lov om fiskeretten i 
Tanavassdraget (Tanaloven);  
2) fiskerettshavere med rett til å fiske med stang og håndsnøre etter § 5 i Lov om fiskeretten i 
Tanavassdraget;  
3) person som ikke er fiskerettshaver etter lov om fiskeretten i Tanavassdraget, og ikke er fast 
bosatt i Tanavassdragets elvedaler. 
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Kapittel 2  

Fiskeravgift og fiskekort 

 

§ 3 

Fiskeravgift 

Plikten til å betale fiskeravgift ved fiske på grenseelvstrekningen følger lovgivningen i det landet 
hvor fiskekortet blir løst. 

 

§ 4  

Kategorier av fiskekort 

Fiskekort for fiske på grenseelvstrekningen, jf. avtalens artikkel 10, inndeles i følgende kategorier:  
1) Generelt fiskekort for lokale fiskere gir rett til å fiske med alle fiskemetoder som er nevnt i disse 
reglene, med de begrensninger som nevnes senere, og i det omfang som fiskeretten nasjonalt 
bestemmer. Rett til å kjøpe generelt fiskekort for lokale fiskere har i Finland de personer som er 
nevnt i § 2, første ledd punkt 1, og i Norge de personer som er nevnt i § 2, andre ledd punkt 1. 
Generelt fiskekort for lokale fiskere gjelder for en fiskesesong.  
2) Stangfiskekort for lokale fiskere gir rett til å fiske med stang fra strand og båt med de 
begrensninger som nevnes senere. Rett til å kjøpe stangfiskekort for lokale fiskere har i Finland de 
personer som er nevnt i § 2, første ledd punkt 3, og i Norge de personer nevnt i § 2, andre ledd 
punkt 2. Stangfiskekort for lokale fiskere gjelder for en fiskesesong. 
3) Fiskekort for fiske fra båt (båtfiskekort) gir rett til å fiske med stang og håndsnøre fra båt, med 
senere nevnte betingelser og begrensninger.  
4) Fiskekort for fiske fra strand (strandfiskekort) gir rett til å fiske med stang og håndsnøre fra 
strand, med senere nevnte betingelser og begrensninger.  

 

 

 

 

 

 

§ 5  
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Fordeling av antall fiskekort til ulike soner 

Det maksimale antallet båtfiskekort, per fiskesesong er 11 000 fiskedøgn, som fordeles likt mellom 
Norge og Finland.  Antall fiskekort for fiske fra båt fordeles på følgende måte for fiskesoner i 
grenseelvstrekningen:   

    

Tidsrom Nuorgam Veahčajohka  Utsjoki 
Outakoski 

og 
Anárjohka 

Til 
sammen 

10.6-16.6 47 125 136 78 386 
17.6-23.6 33 220 244 141 638 
24.6-30.6 103 427 468 347 1345 
1.7-7.7 170 651 699 492 2012 
8.7-14.7 152 532 587 353 1624 
15.7-21.7 127 470 406 316 1319 
22.7-28.7 141 499 351 220 1211 
29.7-4.8 119 561 365 263 1308 
5.8-10.8 88 505 320 244 1157 

Totalt 980 3990 3576 2454 11000 
  

Det maksimale antallet strandfiskekort per fiskesesong er 11 000 fiskedøgn, som fordeles likt 
mellom Norge og Finland. Antall fiskekort for fiske fra strand fordeles på følgende måte mellom 
strandfiskesonene i grenseelvstrekningen:   
 

Tidsrom Nuorgam Veahčajohka  Utsjoki Outakoski  
hovedløpet Anárjohka Til 

sammen 
10.6-16.6 379 81 96 149 21 726 
17.6-23.6 468 104 149 307 23 1051 
24.6-30.6 608 158 253 623 56 1698 
1.7-7.7 577 255 259 698 63 1852 
8.7-14.7 426 182 204 689 86 1587 
15.7-21.7 377 175 177 564 90 1383 
22.7-28.7 350 123 129 401 116 1119 
29.7-4.8 246 79 111 375 121 932 
5.8-10.8 96 71 81 308 96 652 

 Totalt 3527 1228 1459 4114 672 11000 
  
Grensene for fiskesonene følger av kartvedlegg 1 til fiskereglene. Sonene skal merkes i terrenget. 

En kvote på høyst en tredjedel av døgnfiskekortene som selges i Finland kan reserveres for 
fiskerettshavere fast bosatt andre steder enn i Tanavassdragets elvedaler som angitt i § 2, første ledd 
punkt 2. Kvoten skal fordeles likt på stangfiskekort og båtfiskekort.  
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Kapittel 3  

Fiskeredskaper, fiskesesong og fisketider 

 

§ 6  

Tillatte fiskeredskaper  

Tillatte redskap for fiske av laks, sjøørret og sjørøye er: 
1) stengsel med krokgarn (joddu) og ruse (meardi) 
2) settegarn  
3) drivgarn  
4) stang og håndsnøre. 

Tillatte redskap for fiske av andre fiskearter enn nevnt i første ledd, er: 
1) settegarn  
2) stang og håndsnøre 
3) teine  
4) lakekrok ved fiske på isen  
5) kastenot i innsjøer i Anárjohka ovenfor Matinköngäs. 

Andre redskaper og fiskemetoder enn de som er nevnt foran i 1 og 2 ledd, herunder oter, er forbudt.  

De som har generelt fiskekort, jf. § 4 punkt 1, kan bruke redskap nevnt foran i første og andre ledd. 
Andre fiskere kan bare bruke stang og håndsnøre. 

 

§ 7  

Generell ukefredning 

I fiskesesongen er alt fiske forbudt fra søndag kl. 18 (19) til mandag kl. 18 (19). Unntatt fra dette er 
fiske i innsjøer etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye når fisket foregår mer enn 200 
meter fra utløps- eller innløpsos.  

 

 

 

 

 

§ 8 
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Fiskesesong for stang og håndsnøre 

For personer fast bosatt i Tanadalen, med fiskekort angitt i § 4, punkt 1 og 2, er fiske med stang og 
håndsnøre (stangfiske) tillatt fra 1. juni til 20. august.  

For personer med fiskekort angitt i § 4, punkt 3 og 4 er stangfiske tillatt fra 10. juni til 10. august.  

For personer nevnt i § 2, første ledd punkt 2, med fiskekort fra kvoten nevnt i § 5 fjerde ledd, er 
stangfiske tillatt fra 1. juni til 10. august. Fiskekort for å fiske i perioden 1.- 9. juni kan løses fra 
kvoten reservert for den første perioden ifølge tabell under § 5. 

 

  § 9 

Båtfiskekort og strandfiskekort  

Båtfiskekort og strandfiskekort er personlig.  

Strandfiskekort gir rett til å bruke én stang. Fiskekortet gjelder i en nærmere angitt fiskesone i den 
staten hvor strandfiskekortet er kjøpt. Fiskekortet gjelder i ett fiskedøgn som begynner kl. 22 (23)  
og slutter dagen etter kl. 15 (16).  Strandfiskekort fra kvoten reservert etter § 5, fjerde ledd for 
personer som er nevnt i § 2, første ledd punkt 2, gjelder for fiskedøgn som begynner kl. 22 (23) og 
slutter dagen etter kl. 22 (23).  

Båtfiskekort gir rett til å bruke maksimalt tre stenger samtidig i en båt, hver av dem med ett agn. 
Kortet gjelder i en nærmere angitt fiskesone i begge statene. Fiskekortet gjelder i ett fiskedøgn som 
begynner kl. 18 (19) og slutter dagen etter kl. 18 (19).  

Ved fiske fra båt mellom kl. 18 (19) og 06 (07) skal det i båten være med en roer som bor fast i 
Tanadalen (lokal roer). De båtfiskekort som er reservert etter § 5, fjerde ledd for personer nevnt i § 
2, første ledd punkt 2, er unntatt fra denne regelen. I Storfossen-området mellom Boratbokča og 
Bildanguoika skal det alltid være en lokal roer i båten.   
 

 § 10  

Tillatt agn ved fiske med båtfiskekort og strandfiskekort 

Personer med båtfiskekort kan fiske med sluk og flue.  

Personer med strandfiskekort kan fiske med flue uten dupp eller søkke. I følgende områder kan de 
også fiske med sluk og flue med dupp eller søkke: 
1) i Storfossen, Ailesstrykene og Matinköngäs i henhold til skilt oppsatt i terrenget, samt 
2) i Anarjohka oppstrøms fra Matinköngäs og Skiehččanjohka.  

Barn opp til 16 år med strandfiskekort kan fiske med flue og dupp. 
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§ 11  

Generelle bestemmelser om agn og krokredskap ved stangfiske  

Det er forbudt å bruke reker og lignende, fisk og mark som agn.  

Det er forbudt å bruke krokredskaper på en slik måte og under slike forhold at fisken kan krøkes. 
Det er tillatt å bruke klepp, fiskeøks og håv som hjelpemiddel for å løfte en fisk som har satt seg 
fast i redskap, opp i båt eller på land.     

Lakekrok er kun tillatt ved isfiske etter lake. Som unntak fra regelen i første ledd, er det tillatt å 
bruke død fisk fra Tanavassdraget som agn ved fiske med lakekrok.  

 

§ 12  

Forbudsområder for stangfiske 

Fiske med stang og håndsnøre er forbudt: 

1) innenfor ledegarn i stengsel og innenfor et område nærmere enn 50 meter nedenfor stengsel eller 
10 meter til siden  
2) nærmere enn 10 meter fra settegarn 
3) fra bro 
4) fra strand nærmere enn 200 meter fra en lakseførende sideelvs munning, unntatt ved Akujoki, 
Laksjohka og Leavvajohka der grensen er 300 meter. 
 

 

§ 13  

Fisketid for drivgarn 
 
Fiske med drivgarn er tillatt i perioden 1. juni til 15. juni, fra mandag kl. 18 (19) til onsdag kl. 18 
(19). 
 

§ 14  

Fisketid for settegarn 

Fiske med settegarn er tillatt i perioden 1. juni til 31. juli. I Anárjohka varer sesongen til 12. august 
for de som bor langs denne elva og har fisket der i fiskesesongene 2013 til 2015.  

I fiskesesongen mellom den 1. juni og 15. juli samt mellom 1. og 12. august er fiske med settegarn 
tillatt fra mandag kl. 18 (19) til onsdag kl. 18 (19).  

I fiskesesongen mellom den 16. og 31. juli er fiske med settegarn tillatt fra mandag kl. 18 (19) til 
torsdag kl. 18 (19).  
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§ 15  

Fisketid for stengsel 
 
Stengselfiske er tillatt i perioden 1. juni til 31. juli.  Fra 1. juni til 15. juni er fisket tillatt fra mandag 
kl. 18 (19) til onsdag kl. 18 (19). Fra 16. juni til 31. juli er fisket tillatt fra mandag kl. 18 til torsdag 
kl. 18.  

Når det ikke er tillatt å fiske skal garnene i stengslets tverrstengsel (doares), ledestengsel (cuollo) og 
ledegarn (vuojahat) være heist over vannoverflaten eller bragt på land. Alle andre bundne deler av 
fangstredskapet, inklusive stengslets krokgarn (joddu) og ruse (meardi), skal oppbevares på land. 

 

§ 16  

Antallsbegrensning for garnredskaper 

Ved fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med drivgarn, settegarn eller stengsel, kan det bare brukes 
ett redskap om gangen per fiskerettshaver i Norge og per eiendom med fiskerett i Finland. 

 

§ 17 

Fisketid for andre arter 

Garnfiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye er tillatt fra 20. mai til 10. juni. I 
Anárjohka og Skiehččanjohka er fisket tillatt til fra 20. mai til 20. august.  

 

§ 18  

Fiske fra båt 

Det er forbudt å fiske, inkludert utsetting av redskap, fra båt med motoren i gang, og fra båt som er 
ankret opp. 

 

 

§ 19 

Ulovlige tiltak 

Tiltak som ikke har annen hensikt enn å skremme fisken eller hindre fiskens frie gang er forbudt. 

 
 



 29.6.2016  

8 
 

Kapittel 4  

Tekniske bestemmelser om fiskeredskap 

§ 20 

Merking av redskap 

Settegarn og stengsler som er satt ut i elva, skal merkes slik at andre som ferdes i vassdraget, lett 
kan få øye på dem. Fangstredskapene skal merkes med en flottør som stikker minst 15 cm over 
vannoverflaten eller med et flagg festet på en stang som stikker minst 40 cm over vannoverflaten. 
Kortsiden av flagget skal være minimum 15 cm lang.  

Redskapet skal være merket med fiskerens navn og kontaktinformasjon, samt navnet på den 
eiendommen som fiskeretten er tilknyttet. På settegarn festes merket på en godt synlig flottør i 
enden av redskapet. På stengsel settes merket på et skilt eller en flottør festet på den ytterste stolpen 
eller bukken i tverrstengselet (doaris). 

 

§ 21 

Maskevidde og trådtype  

Ved fiske på laks, sjøørret eller sjørøye er minste tillatte maskevidde i settegarn, drivgarn og 
krokgarn i stengsel 58 mm, målt fra knutes midtpunkt til knutes midtpunkt når redskapet er vått.   

I garn nevnt i første ledd er det bare tillatt å bruke tråd av hamp, bomull, nylonbindetråd eller 
spunnet nylon (nylon, perlon, terylene). Det er ikke tillatt å bruke gjennomsiktig materiale, som 
monofilament nylon.  

Det er forbudt å bruke metalltråd, wire eller tilsvarende materiale i fangstredskap.  

 

§ 22 

Stengsel 

Stengsel skal ha tverrstengsel (doaris), eventuelt ledestengsel (čuollu) og ledergarn (vuojahat) av 
slik konstruksjon at disse deler av redskapet ikke fanger fisk. I tverrstengsel og ledergarn skal det 
være trebukker eller stolper med avstand på 3 meter eller mindre. 

I tverrstengsel, ledestengsel og ledegarn kan det ellers bare brukes ris, garn, eller grinder med ris 
eller garn. Når det brukes garn i slike ledeanordninger, skal maskevidden være maksimalt 40 mm 
eller minst  150 mm. Det er forbudt å bruke garn av et gjennomsiktig materiale som monofilament 
nylon.  
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Den fangstende delen av stengselet skal være krokgarn (joddu) eller ruse (meardi). I et og samme 
stengsel kan man bruke inntil tre krokgarn og/eller ruser. Krokgarnet skal være formet som en spiss 
kile som kan være inntil 25 meter langt. Lengden på krokgarnet måles på den lengste siden.  

Sammen med krokgarnet kan det stå et inntil 15 meter langt ledegarn og ett ledestengsel slik figur 1 
viser. Funksjonen til ledegarnet og ledestengselet er å lede laksen til fangstdelen. 

Krokgarnet skal være festet på den ytterste posestolpen jf. figur 1.  

  

 

Krokgarn nr. 1 skal være festet i den ytterste posestolpen som vist på figur 1.  
 
Krokgarn nr. 2 skal være festet på følgende måte: 
A) i ledestengselet (se figur 1) 
B) i ledegarnet (se figur 2) 
 
Krokgarn nr. 3 skal være festet på følgende måte:  
A) i tverrstengselet (se figur 1) 
B) i spissen av krokgarn nr. 2 (se figur 2), 
 
Ledestengselet skal stå nedenfor hvert krokgarn/ruse, og være festet på følgende måte:  
A) i ledegarnet (se figur 1, ledestengsel nr. 1), eller 
B) i krokgarnet (se figur 1, ledestengsel nr. 2) 
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Dersom det er flere krokgarn ved siden av hverandre fra tverrstengselet (se figur 1, krokgarn nr. 1 
og 3), er det bare tillatt å ha ledestengsel fra det ytterste krokgarnet.  
 
Samlet lengde av krokgarn og ledestengsel kan være inntil 80 meter, målt nedstrøms fra ytterste 
posestolpe som vist på figur 2. 
 

§ 23 

Settegarn for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 

Settegarn for fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye er et enkelt, rett garn med flottør i begge ender.  
Garnet skal ikke festes med stolper eller andre festeanordninger på andre steder enn i endene. 
Festeanordningen skal bare bestå av et enkelt søkk eller en enkelt stokk. Det er ikke tillatt å lage 
krok på settegarn.  

Settegarn for fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye kan være inntil 30 meter lang. To eller flere garn 
kan ikke lenkes sammen, hvis de sammen blir lengre enn 30 meter.   

Ved fiske med settegarn er det forbudt å bruke kunstig strømbryter eller ledestengsel.  

 

§ 24 

Drivgarn 

Drivgarn er et enkelt, rett garn uten pose. Drivgarn kan være inntil 45 meter langt. Ved 
drivgarnsfiske skal avstanden mellom to drivgarn være minst 200 meter.   

Drivingen kan foregå inntil 500 meter om gangen. Under drivingen kan det bare brukes én båt.  

 

§ 25  

Garnredskaper til fiske etter andre fiskearter 

Settegarn til fangst av andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye kan være et inntil 2 meter dypt 
bunngarn, som består av garn med én line, uten pose, laget av monofilamenttråd av inntil 0,17 mm 
tykkelse.  

Ved fiske med settegarn er det ikke lov å bruke kunstig strømbryter eller ledestengel.  

Maskevidden i settegarn og kastenot skal være minst 29 mm og høyst 35 mm, målt fra knutes 
midtpunkt til knutes midtpunkt når redskapet er vått. Det er bare tråd av hamp, bomull, 
nylonbindetråd eller spunnet nylon som er lov å bruke i kastenoten.   

Kastenot må ikke brukes nærmere enn 200 meter fra elvers utløpsos, innløpsos, foss eller stryk.   
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§ 26  

Djupål og avstand mellom redskap 

Ingen del av stengsel eller settegarn må stå over djupålen i hovedløpet eller sideløp. Den ytterste 
delen av redskap skal ikke på noe punkt strekke seg nærmere enn 10 meter fra motsatt elvebredd. 
Med motsatt bredd menes også øyer, holmer og klipper som har egne løp mellom seg.  

Ingen del av stengsler må være nærmere enn 120 meter fra hverandre. 

Ingen del av settegarn og stengsel eller to settegarn må være nærmere enn 60 meter fra hverandre.  

 

§ 27 

Forbudsområder for garnfiske 

Ved sideelv hvor laks går opp, må det i hovedelv på sideelvas side av djupålen, ikke brukes 
settegarn, drivgarn eller stengsel nedstrøms fra sideelva nærmere enn 200 meter fra samløpet av 
sideelv og hovedelv.  

I de områdene i Storfossen og Ailestrykene som er avmerket i kartvedlegg 2, er fiske med garn eller 
stengsel bare tillatt for fiskere som har fisket i disse områdene i fiskesesongene 2013–2015.  

 

§ 28  

Opptak av redskap 

Fangstredskap skal tas på land straks etter at fiskesesongen for redskapet er avsluttet. Utstyr brukt 
til å merke og sette opp redskap skal tas på land innen to uker etter avsluttet fiskesesong.   

 

Kapittel 5 

Bestemmelser om fangst 

 

§ 29  

Minstemål og gjenutsetting 

Laks, sjøørret og sjørøye som er mindre enn 30 cm skal settes ut igjen.  

Lengden på fisk måles fra snutespissen til enden av halefinnen. 

Det er forbudt å fange vinterstøing og fisk som er mindre enn minstemålet.  
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Fisk skal alltid gjenutsettes i vannet, hvis den er fanget: 
1) utenom lovlig fisketid 
2) med forbudt redskap eller fiskemåte.  
 

§ 30  

Fangstoppgave til registret 

Fisker er pliktig til å føre tildelt fangstdagbok (elektronisk eller på papir) og rapportere følgende 
opplysninger om hver enkelt fanget fisk av laks, sjøørret, sjørøye, pukkellaks og regnbueørret til et 
elektronisk fangstregister for Tanavassdraget:  
1) område hvor fisket har foregått  
2) dato for fisket 
3) kjønn, lengde og vekt 
4) antall fisk som er gjenutsatt  
5) fiskeredskap (stang/håndsnøre, drivgarn, settegarn, stengsel) 

Ved gjenutsetting er det ikke påkrevd å opplyse om kjønn, lengde og vekt.   

Den som har fisket uten å få fisk skal gi opplysninger om punkt 1, 2 og 5. 

Fangstoppgave skal leveres innen første mandag etter at fisket foregikk.  

Fisker skal rapportere alle sine fangster av laks, sjøørret og sjørøye før nytt fiskekort kan kjøpes.   

Fangst av andre fiskearter kan rapporteres sammen med fangsten av laks, sjøørret og sjørøye eller 
etter endt fiskesesong. Rapporteringen for disse artene skal inkludere totalvekt for hver art.  

 

 

Kapittel 6 

Beskyttelse mot biologisk påvirkning 

§ 31 

Fremmede arter 

Pukkellaks, regnbueørret og eventuelle andre fremmede arter som fanges, skal avlives straks. 
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§ 32 

 Fisk som agn og rensing av fisk 

Det er forbudt å ta med agnfisk fra andre vassdragsområder til Tanavassdraget.  

Det er forbudt å bruke fisk som agn ved fiske med stang eller handsnøre i Tanavassdragets 
nedbørfelt. 

Innenfor vassdragets nedbørfelt er det i umiddelbar nærhet av naturlige vann ikke tillatt å rense fisk 
fra annet vassdrag. 

 

§ 33 

Tørking og desinfisering av fiskeredskap og båter 

Fiskeredskap og annet fiskeutstyr, samt båter og andre transportmidler som har vært benyttet i annet 
vassdrag skal være tørt eller desinfisert før det kan benyttes i nedbørfeltet.  

Hvert land kan ha utfyllende regler om desinfisering av fiskeredskap og båter. 

 

Kapittel 7 

Forhåndsavtalte tiltak  

§ 34 

Forutsetninger for anvendelse av forhåndsavtalte tiltak 

Ukentlige fisketider i henhold til §§ 8, 13, 14 og 15 reduseres med ett døgn i en del av eller på hele 
grenseelvstrekningen hvis det blir fastslått følgende avvik i laksebestandenes tilstand sammenliknet 
med forvaltningsplanen for laksebestandene i Tanavassdraget omtalt i avtalens artikkel 4:  

1. Fiskedødelighet i en laksebestand hvor forvaltningsmålene er oppnådd er betydelig høyere enn 
forutsatt bærekraftig fiskedødelighet.  
 
2. Fiskedødelighet i en laksebestand under gjenoppbygging er betydelig høyere enn forutsatt i 
gjenoppbyggingsplanen for vedkommende bestand. 

Forhåndsavtalte tiltak iverksettes ved overskridelse av følgende bestandsvise terskelverdier:  
1. Konstatert fiskedødelighet i en bestand er over 5 % mer enn forutsatt.  
2. Konstatert fiskedødelighet i en bestand er over 10 % mer enn forutsatt. 

Hvis fiskedødeligheten i en bestand er mer enn 20 % over det som er forutsatt, eller hvis andre 
omstendigheter krever tiltak, skal ytterligere reduksjon i fisket foretas i samsvar med avtalens 
artikler 6 og 7.  
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Det kan innføres mindre restriktive reguleringer av fisket hvis fiskebestandenes tilstand tilsier det, 
jf. avtalens artiklene 6 og 7.  

Vurderingen av om forutsetningene for anvendelse av forhåndsavtalte tiltak er tilstede, gjøres slik 
det følger av avtalens artikkel 5 tredje punkt og i samsvar med prosedyrer fastsatt i avtalens artikkel 
7.  

 
   § 35  

Forhåndsavtalte tiltak rettet mot de enkelte laksebestandene 

Fiske er ikke tillatt mellom mandag klokka 18 (19) og tirsdag klokka 18 (19) i de angitte periodene. 

Laksebestanden i hovedløpet Tanaelva; redusert fisketid i hovedløpet på grenseelvstrekningen 

 Periode med minst 5 % avvik Periode med minst 10 % avvik  
Fiske med 
strandfiskekort 
og båtfiskekort  

24.6 – 31.7 24.6 –10.8   

Stangfiske for 
lokale fiskere 

24.6 – 14.7  24.6 – 21.7  

Settegarn  24.6-30.6  
Stengsel  24.6-30.6  

 

Lákšjohkas laksebestand; redusert fisketid i Nuorgam fiskefellesskaps område  

 Periode med minst 5 % avvik Periode med minst 10 % avvik  
Fiske med 
strandfiskekort og 
båtfiskekort 

10-23.6 10-23.6 

Stangfiske for 
lokale fiskere  

10-16.6 17-23.6  

Settegarn  10-23.6  
Stengsel  10-23.6  
Drivgarn   10-15.6 

 

Veahčajohkas laksebestand; redusert fisketid fra Veahčajohkas munning nordover på grenseelvstrekningen 

 Periode med minst 5 % avvik Periode med minst 10 % avvik  
Fiske med 
strandfiskekort og 
båtfiskekort 

17-30.6 10-30.6 

Stangfiske for 
lokale fiskere  

17-23.6 10-23.6  

Settegarn  17-23.6  
Stengsel  17-23.6  
Drivgarn    
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Ohcejohkas laksebestander; redusert fisketid anvendes fra Ohcejohkas munning nordover på grenseelvstrekningen 

 Periode med minst 5 % avvik Periode med minst 10 % avvik  
Fiske med 
strandfiskekort og 
båtfiskekort 

17.6-14.7 10.6-21.7 

Stangfiske for 
lokale fiskere 

17.6-7.7 10 .6-14.7 

Settegarn   17.6-23.6 
Stengsel   17.6-23.6 
Drivgarn   

 

Váljohkas laksebestand; redusert fisketid fra Váljohkas munning nordover på grenseelvstrekningen 

 Periode med minst 5 % avvik Periode med minst 10 % avvik  
Fiske med 
strandfiskekort og 
båtfiskekort 

 17.6-14.7 17.6-14.7 

Stangfiske for 
lokale fiskere  

 17.6-7.7 17.6-7.7 

Settegarn  10.6-23.6 
Stengsel  10.6-23.6 
Drivgarn  10.6-15.6  

 

Kárášjohkas og sideelvers laksebestander; redusert fisketid i hele hovedløpet på grenseelvstrekningen 

 Periode med minst 5 % avvik Periode med minst 10 % avvik  
Fiske med 
strandfiskekort og 
båtfiskekort 

17. -30.6 10.6-7.7 

Stangfiske for 
lokale fiskere  

 23. -30.6 10. -30.6 

Settegarn  10. –30.6  
Stengsel  10.–30.6  
Drivgarn  10.6–15.6 10.6-15.6  

 

Iešjohkas laksebestander; redusert fisketid i hele hovedløpet på grenseelvstrekningen  

 Periode med minst 5 % avvik Periode med minst 10 % avvik  
Fiske med 
strandfiskekort og 
båtfiskekort 

17.–30.6 10.6.-7.7 

Stangfiske for 
lokale fiskere 

 23.–30.6  10–30.6  

Settegarn  10.–30.6  
Stengsel  10.–30.6  
Drivgarn 10.6–15.6 10.–15.6  
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Anárjohkas og dens sideelvers laksebestander; redusert fisketid i hele hovedløpet på grenseelvstrekningen 

 Periode med minst 5 % avvik Periode med minst 10 % avvik  
Fiske med 
strandfiskekort 
og båtfiskekort 

17.6– 14.7 17.6– 28.7 

Stangfiske for 
lokale fiskere  

23.6– 14.7 17.6– 21.7 

Settegarn  24.6– 14.7 
Stengsel  24.6–14.7 
Drivgarn   

 

Anárjohkas og dens sideelvers laksebestander; redusert fisketid i Anarjohka. 

 Periode med minst 5 % avvik Periode med minst 10 % avvik  
Fiske med 
strandfiskekort og 
båtfiskekort 

 15/7-10/8 8.7– 10.8 

Stangfiske for 
lokale fiskere 

23.7– 10.8 23.7– 20.8 

Settegarn  24.6– 12.8 
Stengsel  24.6–21.7 
Drivgarn   

 

 

Kapittel 8  

Andre bestemmelser 

 

§ 36 

Båtregister 

For registrering av båter i Tanavassdraget gjelder nasjonal lovgivning. Fastsetting av regler skal 
skje etter samråd med den annen parts ansvarlige myndigheter. 
 
Fiske fra båt er tillatt bare med båt som er registrert i et båtregister for Tanavassdraget, og som har 
nasjonalitetsskilt og nummer.  
 
Lokale personer med med rett til å fiske med garn etter § 2, kan registrere inntil tre båter. 
Lokale personer med rett til å fiske med garn etter § 2 som driver turistnæring, kan registrere inntil 
15 båter. Andre lokale fiskere, og fiskerettshavere etter § 2 første ledd punkt 2 kan registrere inntil 
én båt. 



 29.6.2016  

17 
 

 
 

§ 37  

Nærmere om fastsetting av grenser og fiskesteder 
 

Partenes ansvarlige myndigheter fastsetter i fellesskap elveløpets bredde ved middels 
sommervannstand i hovedløp og biløp, samt djupål i biløp. Djupålen på grenseelvstrekningen 
fremgår av den til enhver tid siste grenseoppgang mellom Norge og Finland.   
 
Ansvarlig myndighet i den enkelte stat kan fastsette: 
1) grense mellom elv og innsjø; 
2) grense mellom hovedelv og sideelv; 
3) en ny plass for stengsel i tilfelle stengselsplassen blir uegnet på grunn av endringer i elvebunnen 
eller annen årsak; 
4) tillatte kastenotplasser for fiske etter andre fiskearter i innsjøer i Anárjohka. 

 

§ 38  

Dispensasjon for tiltak som har vern eller utvikling av fiskestammer som formål 

Ansvarlig myndighet kan i enkelttilfeller dispensere fra bestemmelsene i fiskereglene når formålet 
er å fange stamfisk og settefisk til vitenskapelig undersøkelse, praktiske forsøk eller 
fiskekulturtiltak. Tillatelsen skal være begrunnet med vern av fiskestammer eller fremme av 
bærekraftig utnyttelse og tiltaket skal være i samsvar med artikkel 1 i avtalen  
 
Tillatelsen gis av myndigheten i det landet der virksomheten utøves. Før tillatelsen gis, skal 
fiskerettshavere og den andre partens ansvarlige myndigheter varsles. Den andre partens ansvarlige 
myndighet skal varsles om tillatelser som er gitt. 
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      Kartvedlegg 1 
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      Kartvedlegg 2 

 

 


