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Klima- og miljødepartementet 
 
12. desember 2016 
 
 
Høringsnotat – forslag til forskrifter om fiske i Tanavassdraget 
 
Forslag til ny avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget ble signert av de to 
landenes regjeringer i Helsingfors 30. september i år. Proposisjon til Stortinget om samtykke 
til inngåelse er planlagt fremmet i januar 2017. Gitt Stortingets samtykke, skal den nye 
avtalen tre i kraft fra og med fiskesesongen 2017. I så fall må nye forskrifter om fisket være 
på plass i rimelig god tid før fiskesesongen, og forslag til nye forskrifter sendes derfor på 
høring nå. 
 
Høringen omfatter følgende forskrifter: 
 
- Forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvestrekning 
- Forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del 
- Forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka 

Forskriftene skal erstatte forskrift 24. februar 1989 nr. 122 om fiske i Tanaelvas fiskeområde, 
forskrift 6. april 1990 nr. 291 om fiske i de norske sidevassdragene til Tanaelva og om 
fiskekortpriser i den del av Tanaelva som ikke danner riksgrense samt forskrift 15. april 2010 
nr. 598 om sportsfiske for tilreisende fiskere i Tanaelvas fiskeområde, Finnmark. 
 

 
1. Innledning 

Bakgrunnen for nye reguleringer i fisket 
Forslaget til ny avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget innebærer at det 
innføres en kunnskaps- og målbasert forvaltning av laksebestandene. Dette betyr at alle 
beslutninger om reguleringer i fisket skal gjøres med bakgrunn i best tilgjengelig kunnskap 
og ut fra i hvilken grad den enkelte bestand når sine respektive forvaltningsmål. Fisket skal 
reguleres slik at det er tilpasset de ulike bestandenes høstbare overskudd. 
 
Laksens biologi gjør at hver enkelt lakseelv kan sies å ha et produksjonspotensial basert på 
vassdragets egnethet for gyting og oppvekst av ungfisk. Den mengden hunnlaks som antas å 
produsere nok egg til at produksjonspotensialet blir utnyttet betegnes som vassdragets 
gytebestandsmål. Slike mål er nå etablert for alle delene av Tanavassdraget, og dette gjør det 
mulig å vurdere om tilstrekkelig mange hunnlaks fra de ulike bestandene har overlevd 
fiskesesongen fra år til år. Siste års statusrapporter viser at det mangler betydelige mengder 
gytelaks i de fleste vurderte delene av Tana. 
 
En gjennomgang av bestandssituasjonen konkluderer med at flere av bestandene i dag er 
utsatt for betydelig overbeskatning. Overbeskatning er i denne sammenheng definert som den 
delen av fisket som fører til at en bestand har for få gytelaks. En vurdering av det totale 
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beskatningstrykket for de ulike bestandene viser at det er store forskjeller innenfor 
Tanavassdraget. I de minst påvirkede bestandene blir rundt 50 % av laksen fanget hvert år. 
Det er disse minst påvirkede bestandene som kommer best ut i statusvurderingen. I de mest 
påvirkede bestandene blir 70-80 % av laksen fanget før gyting. Dette er beskatningsnivåer 
som ligger langt over det andre vassdrag i regionen blir påvirket av.  
 
Den norsk-finske overvåkings- og forskningsgruppen har utviklet modeller som kan brukes 
til å beregne hvordan de forskjellige bestandene blir påvirket av konkrete reguleringsforslag. 
Modellene ligger til grunn for forslaget til nye fiskeregler for grenseelvstrekningen, og viser 
at de foreslåtte tiltakene vil føre til 25-35 % reduksjon i beskatningen av hunnlaks fra de 
vurderte områdene. En slik reduksjon er nødvendig for å gjennomføre en gjenoppbygging av 
bestandene med en rimelig tidshorisont. Med ca. en tredjedel reduksjon i beskatningen 
forventes det at de svakeste laksebestandene i Tana vil være gjenoppbygget i løpet av ca. 15 
år. 
 
Generelt om forslaget til forskrifter  
Avtaleforslagets artikler 3 og 5 forplikter partene til å fastsette nasjonale forskrifter og regler 
for de lakseførende strekningene i vassdraget.  
 
Det vedlagte forslaget til forskrift for fisket på grenseelvstrekningen er i all hovedsak identisk 
med fiskereglene i vedlegget til avtalen som var på høring i sommer, jf. nærmere 
kommentarer under punkt 2 nedenfor. 
 
Fiskereguleringene på nedre norske del av vassdraget er i dag de samme som de som gjelder 
på grenseelvstrekningen. Avtaleforslaget innebærer imidlertid at Norge står fritt til å utforme 
fiskereglene så fremt disse ikke er mindre restriktive enn de reglene som gjelder for 
grenseelvstrekningen. Departementet mener at det er mest hensiktsmessig at fisketidene og 
regler for bruk av fiskeredskaper i første omgang fastsettes som for grenseelvstrekningen med 
visse nødvendige tilpasninger til norske forhold. Forslaget er nærmere kommentert under 
punkt 3 nedenfor. 
 
For sidevassdragene står partene fritt til å utforme egne forskrifter om fisket, forutsatt at disse 
bidrar til bevaring og bærekraftig utnyttelse av fiskebestandene. I løpet av gjenoppbyggings-
perioden er det aktuelt å ha ulike regler for de ulike sidevassdragene ut fra tilstanden til de 
aktuelle laksebestandene. I dagens situasjon er det imidlertid, med to unntak, nødvendig å 
redusere fiskepresset på alle laksebestandene som hører til i de norske sidevassdragene. I de 
nærmeste årene vil det derfor også her være mest hensiktsmessig å ta utgangspunkt i reglene 
for fisketid og redskapsbruk på grenseelvstrekningen og nedre norske del. I forslaget her er 
det imidlertid større grad foreslått nasjonale og lokale tilpasninger enn i vassdraget for øvrig, 
jf. nærmere kommentarer under punkt 4 nedenfor. 
 
Det legges opp til at de nye forskriftene skal tre i kraft før fiskesesongen 2017. Forskriftene 
skal erstatte forskrift 24. februar 1989 nr. 122 om fiske i Tanaelvas fiskeområde, forskrift 6. 
april 1990 nr. 291 om fiske i de norske sidevassdragene til Tanaelva og om fiskekortpriser i 
den del av Tanaelva som ikke danner riksgrense samt forskrift 15. april 2010 nr. 598 om 
sportsfiske for tilreisende fiskere i Tanaelvas fiskeområde, Finnmark. Det vil senere bli tatt 
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stilling til om forskriftene skal fastsettes av Klima- og miljødepartementet og Nærings- og 
fiskeridepartementet eller av Kongen i statsråd. 
 
Alle bestemmelsene i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen er kommentert under 
punkt 2.2 nedenfor. En rekke av bestemmelsene i de to andre forskriftene er likelydende eller 
innholdsmessig like med denne, og i disse tilfellene er det vist til forskriften for 
grenseelvstrekningen i kommentarene til de andre forskriftene. Enkelte bestemmelser er 
selvforklarende, og disse er bare kort beskrevet. Tekniske bestemmelser om utforming av 
redskap er i hovedsak de samme som gjelder i dag. 
 
Det lokale forvaltningsorganet Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har ansvar for å 
forvalte fisken og fisket i vassdraget, herunder organisering av fisket, salg av fiskekort, 
oppsyn med fisket, fangstrapportering, informasjon og overvåking av fiskebestandene. På 
denne bakgrunn har TF vært invitert til å delta i det forberedende arbeidet med nye 
forskrifter. TF har imidlertid ikke ønsket å bidra i dette arbeidet, og enkelte bestemmelser 
ville kunne ha fått en annen utforming dersom TF hadde deltatt i forberedelsene. 
Bestemmelsene kan imidlertid justeres dersom det kommer relevante forslag i forbindelse 
med høringen. 
 
 
2. Forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning 
 
2.1 Innledning 
 
Avtaleforslagets artikkel 5 fastslår at partene skal ha felles regler om fisket på riksgrense-
strekningen. Disse reglene er tatt inn som vedlegg til avtalen, og forslaget til forskrift om 
fisket på grenseelvstrekningen er basert på dette vedlegget med noen tilpasninger til norske 
forhold. Reglene skal i utgangspunktet gjelde i fem år fra avtalens ikrafttredelse, og gjelder 
deretter i perioder på sju år.  
 
Avtaleforslagets artikkel 7 fastslår at fiskereglene på grenseelvstrekningen skal vurderes 
årlig, og artikkel 6 fastsetter regler for endringer i fiskereglene dersom dette er nødvendig for 
å sikre ønsket utvikling. Dette skal bidra til å sikre at fiskereglene til enhver tid er best mulig 
tilpasset situasjonen for laksebestandene, samtidig som det kan gjøres tilpasninger av hensyn 
til fiskeutøvelsen dersom dette er nødvendig. Dersom fiskereglene endres på grenseelv-
strekningen, vil det også være nødvendig å vurdere tilsvarende endringer i de øvrige delene 
av vassdraget. Det vil senere bli fastsatt prosedyrer for fremgangsmåten ved endringer i 
fiskereglene. 
 
2.2 Merknader til de enkelte bestemmelsene 
 

Kapittel 1 virkeområde 
 
§ 1 Virkeområde 
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Med unntak for kapittel 6, gjelder forskriften i de områdene hvor Tanavassdraget danner 
grense mellom Norge og Finland (grenseelvstrekningen). Bestemmelsene i kapittel 6 om 
biologisk påvirkning gjelder i hele vassdragets nedbørfelt. 

Kapittel 2 Fiskekort og fiskeravgift 

§ 2 Fiskekort  

Bestemmelsen angir de ulike grupper fiskere som er berettiget til å kjøpe fiskekort og 
kategorien av fiskekort de kan kjøpe. I Norge er det tre slike kategorier. Garnfiskeberettigete 
etter Tanaloven § 4 kan kjøpe generelt fiskekort som gjelder for en fiskesesong og gir adgang 
til å fiske med alle tillatte redskaper i henhold til forskriften. Stangfiskeberettigete etter 
Tanalovens § 5 kan kjøpe stangfiskekort som gjelder for en fiskesesong og gir adgang til å 
fiske med stang og håndsnøre. Tilreisende fiskere kan kjøpe båtfiskekort og strandfiskekort 
fra kvoten som gjelder for tilreisende fiskere. Kortene gjelder for ett fiskedøgn.  

Fiskere som har finsk båtfiskefiskekort for ikke-fastboende personer med fiskerett på finsk 
side har i henhold til avtaleforslaget adgang til å fiske med stang og håndsnøre fra båt på 
grenseelvstrekningen i det omfang og med de begrensninger som følger av forslaget. Inntil en 
tredjedel av den finske kvoten for båtfiskekort er avsatt til den sistnevnte gruppen (ca. 1830 
døgnkort). Disse vil ha ti dager lengre fiskesesong enn andre tilreisende fiskere også når de 
fisker med båt på norsk side, jf. kommentar nedenfor til § 7. Fiskekort for denne gruppen er 
også unntatt fra det generelle kravet om lokal roer, jf. senere kommentar til § 8. Når kvoten 
for disse fiskekortene er brukt opp, må også denne gruppen kjøpe ordinære fiskekort for 
tilreisende fiskere og følge de reglene som gjelder for disse kortene. 

TF har ansvaret for administrasjon og salg av fiskekort på norsk side og fastsetter også 
prisene på de ulike kortene.  

§ 3 Fiskeravgift 

Det skal som i dag betales fiskeravgift i det landet hvor fiskekortet kjøpes. Fiskerettshavere 
etter Tanaloven §§ 4 og 5 skal kjøpe fiskekort og betale fiskeravgift i Norge. Tilreisende 
fiskere som skal fiske fra båt kan kjøpe fiskekort enten i Finland eller i Norge, og skal betale 
fiskeravgift i det landet hvor fiskekortet er kjøpt. Strandfiskekort for tilreisende fiskere som 
skal fiske på norsk side av elva må kjøpes i Norge.  

§ 4 Antall og fordeling av fiskekort for tilreisende fiskere 
 
Etter gjeldende regelverk er det ingen begrensning på hvor mange fiskekort som kan selges til 
tilreisende fiskere. Avtaleforslagets artikkel 10 og § 5 i de vedlagte fiskereglene til avtalen 
innebærer imidlertid det nå blir fastsatt en øvre grense på 22 000 døgnkort for slike fiskere. 
Norge disponerer 11 000 av kortene. Kortene er fordelt likt mellom fiske fra båt og fiske fra 
strand, og disse er igjen fordelt på ulike fiskesoner i henhold til tabellen i bestemmelsen. 
Tilsvarende gjelder for Finland. Hensikten er å redusere og få bedre kontroll med turistfisket 
på grenseelvstrekningen. 

Begrensningen av antall fiskekort for tilreisende fiskere vil med stor sannsynlighet medføre et 
vesentlig økt salg av norske fiskekort på riksgrensestrekningen. Bakgrunnen er at det i flere 
tiår har vært langt flere tilreisende fiskere med finsk fiskekort på grenseelvstrekningen enn 
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det som har vært tilfelle i Norge. Dersom alle fiskekort i et finsk kortområde for et gitt 
tidsrom er utsolgt, må det forventes at mange vil etterspørre norske fiskekort.  

I Norge vil Tanavassdragets fiskeforvaltning ha ansvaret for salg av fiskekort. Prisene på 
kortene fastsettes henholdsvis av Norge og Finland etter å ha hørt det andre landet, jf. 
avtalens artikkel 10. På norsk side vil spørsmålet om fiskekortpriser bli håndtert av 
departementet og Tanavassdragets fiskeforvaltning. 

De oppgitte navnene på fiskekortsonene er basert på dagens finske vannområder. 
Departementet er usikker på hva som vil være de beste navnebetegnelsene på de tilsvarende 
fiskesonene på norsk side, og mottar gjerne forslag til andre navn enn de som nå benyttes i 
tabellene og i det vedlagte kartet. 

Kapittel 3 Fiskeredskaper, fiskesesong og fisketider 

Hovedformålet med bestemmelsene i dette kapittelet er å redusere fiskepresset i vassdraget 
med om lag en tredjedel, slik at laksebestandene i vassdraget kan gjenoppbygges i løpet av 
ca. 15 år. Bestemmelsene kan endres dersom hensynet til laksebestandene eller 
fiskeutøvelsen tilsier det, jf. artikkel 6 og 7 i avtaleforslaget.  

§ 5 Tillatte fiskeredskaper  

Bestemmelsen fastsetter hvilke fiskeredskaper som er tillatt for fiske etter ulike fiskearter. 
Redskaper som ikke fremgår av bestemmelsen er forbudt.  

Kastenot er i henhold til avtaleforslaget ikke lenger et tillatt redskap i laksefisket. Dette 
redskapet er tradisjonelt benyttet i de øvre delene av Tanavassdraget, fra Levajok og oppover. 
Kastenot er et svært effektivt redskap ved lav vannføring, og slikt fiske ville vært uheldig for 
laksebestandene i de øvre delene av vassdraget. 

§ 6 Generell ukefredning 

Bestemmelsen viderefører den gjeldende ukefredningen og innebærer dermed at alt fiske på 
grenseelvstrekningen fortsatt vil være forbudt fra søndag kl. 18 til mandag kl. 18. I tillegg til 
den generelle ukefredningen som gjelder for alle redskaper, gjelder særskilte regler for de 
ulike garnredskapene, jf. §§ 12, 13 og 14. 

§ 7 Fiskesesong for fiske med stang og håndsnøre 

Bestemmelsen fastsetter rammer for fiskesesongen for stang og håndsnøre. Sesongen er fra 
og med 1. juni til og med 20. august for fastboende med fiskerett etter Tanaloven §§ 4 og 5. 
Finske fiskere med fiskekort for lokale fiskere kan fiske fra båt i den samme perioden. 
Fiskesesongen for tilreisende fiskere med båtfiskekort eller strandfiskekort er fra og med 10. 
juni til og med 10. august. Ikke-fastboende personer med fiskerett på finsk side kan i henhold 
til avtaleforslaget utøve båtfiske også i perioden fra 1. juni til 10. august når de har fiskekort 
fra kvoten som er avsatt til denne gruppen på finsk side.  

§ 8 Båtfiskekort og strandfiskekort for tilreisende fiskere 

Bestemmelsen omhandler regler og fisketider per døgn for strandfiskekort og båtfiskekort.  

Strandfiskekortet gjelder i et fiskedøgn som varer kl. 22 til kl. 15. Dette innebærer at fiske fra 
strand i perioden fra kl. 15 til kl. 22 bare er tillatt for lokale fiskere. Båtfiskekortet gjelder i et 
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fiskedøgn som varer fra kl. 18 til kl. 18. Det er krav om at det skal være en lokal roer i båten i 
perioden fra kl. 18 til kl. 06. Ikke-fastboende personer med fiskerett på finsk side og fiskekort 
fra den finske kvoten til denne gruppen er unntatt fra kravet om lokal roer. Når denne kvoten 
er brukt opp, må denne gruppen kjøpe ordinære fiskekort for tilreisende fiskere og dermed ha 
lokal roer. I Storfossen-området er det krav om lokal roer for alle tilreisende fiskere hele 
døgnet. 

§ 9 Generelle regler om agn og redskap ved stangfiske 

Bestemmelsen er i hovedsak videreført fra gjeldende forskrift. Unntatt fra dette er 
bestemmelsen om at det kan brukes inntil tre stenger fra en båt. Dette har vært forskriftsfestet 
for tilreisende fiskere de siste årene, men antallsbegrensningen blir nå generell. Det kan 
fiskes med inntil tre stenger eller håndsnører samtidig i en båt, fordelt på 1-3 fiskere. Hvert 
redskap skal ha en sluk eller en flue med eller uten søkke eller dupp. 
 
§ 10 Tillatt agn for tilreisende fiskere ved strandfiske 

Bestemmelsen er videreført fra gjeldende forskrift for fiske på grenseelvstrekningen og nedre 
norske del. Ved fiske fra strand kan tilreisende fiskere bare fiske med flue uten dupp eller 
søkke.  
 
§ 11 Forbudsområder for stangfiske 

Bestemmelsen angir hvor stangfiske er forbudt, som i og nær stengsel og settegarn, fra bro og 
fra båt og strand nær munning av sidevassdrag. Den någjeldende regelen om fisket ved 
sideelvs munning foreslås endret. Dette innebærer at området hvor fiske er forbudt fastsettes 
til innenfor 300 meter fra munningen ved Akujoki, Láksjohka og Leavvajohka og innenfor 
200 meter for de øvrige sideelvene. Størrelsen på forbudsområdet er utvidet og gjort 
gjeldende både for strand- og båtfiske. Det legges til grunn at dette vil gi laksen en langt 
bedre beskyttelse i disse områdene. 
 
§ 12 Fisketid for drivgarn 

Bestemmelsen fastsetter fiskesesong og ukentlig fisketid for drivgarn. Fiskesesongen er fra 
og med 1. juni til og med 15. juni. Ukentlig fisketid er to døgn fra mandag kl. 18 til onsdag 
kl. 18. Gjeldende fiskesesong er fra og med 20. mai til og med 15. juni og ukentlig fisketid er 
fra mandag kl. 18 til torsdag kl. 18. 
 
§ 13 Fisketid for settegarn ved fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 

Bestemmelsen fastsetter fiskesesong og ukentlig fisketid for fiske etter laks, sjøørret og 
sjørøye med settegarn.  Fisket er tillatt i perioden 1. juni til 31. juli, med unntak av Anárjohka 
der sesongen varer til 12. august for de som bor langs denne elva og har fisket der i 
fiskesesongene 2013 til 2015. Den aktuelle fisketiden i Anárjohka er satt fordi laksen generelt 
vandrer opp senere her enn i Tanavassdraget for øvrig.  Fra og med 1. juni til og med 15. juli 
er fiske tillatt to døgn fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18. Fra og med 16. juli til og med 31. 
juli er fiske tillatt tre døgn fra mandag kl.18 til torsdag kl. 18. Fra og med 1. august til og med 
12. august er fisket tillatt to døgn fra mandag kl. 18. til onsdag kl.18. Fiskesesongen etter 
gjeldende regler er fra og med 20. mai til og med 31. august, og den ukentlige fisketiden er 
fra mandag kl. 18 til torsdag kl. 18. 
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§ 14 Fisketid for stengsel 

Bestemmelsen fastsetter fiskesesong og ukentlig fisketid for stengsel og gir regler for 
håndtering av redskapet når det ikke er i bruk. Fiskesesongen er fra og med 1. juni til og med 
31. juli.  Fra 1. til 15. juni er ukentlig fisketid to døgn, fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18.  
Fra og med 16. juni til og med 31. juli er ukentlig fisketid tre døgn, fra mandag kl. 18 til 
torsdag kl. 18. Fiskesesongen etter gjeldende regler er fra og med 20. mai til og med 31. 
august, og den ukentlige fisketiden er fra mandag kl. 18 til torsdag kl. 18. 
 
§ 15 Antallsbegrensning for garnredskaper   

Bestemmelsen fastsetter at hver fiskerettshaver bare kan benytte ett garnredskap om gangen, 
altså enten drivgarn, stengsel eller settegarn, ved fiske etter laks, sjøørret etter sjørøye. Etter 
gjeldende regelverk er det tillatt å benytte inntil to stengsler eller settegarn, eller ett av hvert, 
og ett drivgarn. 
 
§ 16 Fisketid for garnfiske med settegarn etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye 

Bestemmelsen regulerer fisketiden for settegarnfiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret 
og sjørøye. Fisketiden er fra og med 20. mai til og med 10. juni, med unntak for Anárjohka 
og Skiehččanjohka der fisket foreslås tillatt fra og med 20. mai til og med 20. august. Etter 
gjeldende regler er fisketiden fra og med 20. mai til og med 15. juni, og fra og med 1. august 
til og med 31. august. I Anárjohka og Skiehččanjohka er det i dag tillatt å fiske fra 20. mai til 
og med 31. august. Etter det departementet kjenner til, utøves innlandsfiske med garn 
hovedsakelig i disse øvre områdene av grenseelvstrekningen, trolig fordi Anárjohka og 
Skiehččanjohka har flere stilleflytende partier enn lengre ned i vassdraget og dessuten noen 
større innsjøer.  
 
§ 17 Fiske fra båt  

Det er ikke tillatt å fiske eller sette ut redskap fra båt med motoren i gang, eller fra båt som er 
ankret opp. Forslaget innebærer ingen endringer i dagens situasjon. 

§ 18 Ulovlige tiltak  

Det er ulovlig å skremme fisk og å hindre dens frie gang. Forslaget viderefører dagens regel. 

Kapittel 4 Spesielle bestemmelser om bruk og utforming av fiskeredskap  

§ 19 Merking av redskap 

Bestemmelsen fastsetter hvordan stengsler og settegarn skal merkes for å være lovlig satt. 
Forslaget viderefører de reglene som gjelder i dag.  

§ 20 Maskevidde og trådtype i garnredskaper for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 

Bestemmelsen fastsetter hva som er lovlig maskevidde og trådtype i settegarn, drivgarn og 
krokgarn i stengsel når det fiskes etter laks, sjøørret og sjørøye. Det er ikke gjort endringer i 
gjeldende regler. 

§ 21 Stengsel 

Bestemmelsen gir en nærmere definisjon av redskapstypen og regler for bruken av denne. Det 
er ikke gjort endringer i gjeldende regler.  
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§ 22 Settegarn for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 

Bestemmelsen gir en nærmere definisjon av settegarn for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 
og regler for bruken av dette. Bestemmelsen innebærer ingen endringer i gjeldende regler.  

§ 23 Drivgarn 

Bestemmelsen gir en nærmere definisjon av redskapstypen og regler for bruken av denne. 
Bestemmelsen innebærer ingen endringer i gjeldende regler.  

§ 24 Garnredskaper for fiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye  

Bestemmelsen gir tekniske regler for settegarn og kastenot som benyttes til fangst av andre 
fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye. Regelen for trådtykkelse i settegarn foreslås endret til 
inntil 0,17 mm tykkelse, mot inntil 0,20 mm etter gjeldende regler. Formålet med å bruke 
tynn tråd er at laks, sjøørret og sjørøye skal kunne rive seg løs fra garnet. Bakgrunnen for 
denne endringen er at dagens monofilamenttråd er sterkere enn da gjeldende bestemmelser 
ble utformet. 
 
§ 25 Djupål og avstand mellom redskap 

Bestemmelsen fastsetter regler for setting av stengsel og settegarn. Det er ikke gjort 
innholdsmessige endringer i nåværende regler.  

§ 26 Forbudsområder for garnfiske 

Bestemmelsens første ledd fastsetter områder ved samløp av hovedelv og sideelv hvor det 
ikke er tillatt å fiske med garnredskap. Bestemmelsens andre ledd fastslår at fiske i nærmere 
bestemte, kartfestede områder i Storfossen og Áilestrykene bare er tillatt for fiskeretthavere 
som kan dokumentere at de har fisket i disse områdene i perioden 2013-2015 jf. kart vedlagt 
forskriften. Formålet er at beskatningen i disse områdene ikke skal øke ut over dagens nivå. 

§ 27 Opptak av redskap 

Bestemmelsen fastsetter krav om opptak av selve fangstredskapet og annet utstyr etter 
avsluttet fiskesesong. Selve fangstredskapet skal tas opp straks fiskesesongen er avsluttet, 
mens merke og oppsettingsutstyr skal tas opp innen to uker etter dette. Det er ikke gjort 
endringer i gjeldende regelverk. 

Kapittel 5 Bestemmelser om fangst 

§ 28 Minstemål og gjenutsetting  

Bestemmelsens første ledd fastslår at laks, sjøørret og sjørøye som er mindre enn 30 cm skal 
settes ut igjen. Minstemålet er økt fra 25 cm som gjelder i dag, og blir dermed det samme 
som i resten av Nord-Norge. Også vinterstøing og fisk som er fanget i strid med gjeldende 
regler skal gjenutsettes. 

§ 29 Fangstoppgave 
 
Bestemmelsen fastslår at fisker er pliktig til å føre tildelt fangstdagbok (elektronisk eller på 
papir) og rapportere nærmere bestemte opplysninger om fisket etter laks, sjøørret og sjørøye 
samt fremmede fiskearter innen første mandag etter at fisket har foregått. Formålet med dette 
er å ha så god kunnskap som mulig om fangstutvikling, oppvandring og beskatning. Fangst 
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av andre fiskearter skal rapporteres senest en måned etter endt fiskesesong. TF har ansvaret 
for fangstrapportering og fangststatistikk. 

Kapittel 6 Beskyttelse mot biologisk påvirkning 

Bestemmelsene i dette kapittelet skal bidra til å beskytte fiskebestandene mot fiske-
sykdommer og genetisk påvirkning. Bestemmelsene i § 31 og § 32 skal forebygge spredning 
av fiskesykdommer og er derfor hjemlet i matloven, jf. hjemmelsgrunnlaget innledningsvis i 
forskriftsforslaget.  

§ 30 Fremmede fiskearter 

Bestemmelsen innebærer at fremmede fiskearter som for eksempel pukkellaks og 
regnbueørret skal avlives straks dersom de blir fanget. 
 
§ 31 Fiske som agn og rensing av fisk 

Bestemmelsen fastslår at det er forbudt å ta med agnfisk fra andre vassdragsområder til 
Tanavassdraget. Det er videre forbudt å bruke fisk som agn ved stangfiske i hele vassdragets 
nedbørfelt.  Det er også forbudt å rense fisk fra andre vassdrag i umiddelbar nærhet til 
naturlige vannkilder i hele Tanavassdragets nedbørsfelt. 

§ 32 Tørking og desinfisering av fiskeredskap og båter 

Bestemmelsen fastslår at fiskeutstyr og båter som har vært benyttet i annet vassdrag skal være 
tørt eller desinfisert før det kan benyttes i Tanavassdragets nedbørfelt. Det er foreslått at 
Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette nærmere regler om gjennomføringen av 
bestemmelsen. 

Kapittel 7 Forhåndsavtalte tiltak  

Bestemmelsene i dette kapittelet gjør det mulig å innføre nye restriksjoner på fisket uten 
formelle forhandlinger mellom de to statene og uten forskriftendring dersom målene i 
forvaltningsplanen (avtaleforslagets artikkel 4) ikke nås. I praksis betyr dette at fiskereglene 
kan endres påfølgende sesong når det er sannsynliggjort gjennom tellinger og andre 
undersøkelser at fiskedødeligheten er betydelig høyere enn det som er forutsatt. 
Forhåndsavtalte tiltak blir brukt for å endre fiskereglene i fiskesesongen i en rekke norske 
lakseelver. I Tanavassdraget er forhåndsavtalte tiltak en ny reguleringsform som gjør det 
mulig å tilpasse beskatningstrykket til uforutsette forverringer av bestandssituasjonen uten å 
gå veien om tidkrevende forhandlinger. 

Anvendelse av bestemmelsene i dette kapittelet forutsetter at forvaltningsplanen i henhold til 
avtaleforslagets artikkel 4 og felles prosedyrer om fremgangsmåten i slike tilfelle er avtalt 
med Finland. TF skal medvirke i utarbeidelsen av planen og fastsetting av nevnte prosedyrer. 

§ 33 Forutsetninger for anvendelse av forhåndsavtalte tiltak 

Bestemmelsen beskriver forutsetningene for at forhåndsavtalte tiltak skal tre i kraft. 
Ukentlige fisketider for gitte redskapstyper reduseres med ett døgn for en viss periode i en del 
av eller på hele grenseelvstrekningen hvis det blir fastslått at fiskedødeligheten er mer enn 5 
% over det som er forutsatt i gjenoppbyggingsplanen. Dersom overskridelsen er mer enn 10 
%, skal perioden med ett fiskedøgn mindre per uke utvides for gitte redskaper på den samme 
elvestrekningen.  
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Dersom avviket er mer enn 20 % skal det etter Tanaavtalens artikler 6 og 7 foretas ytterligere 
reduksjon av fiskedødeligheten gjennom endringer i denne forskriften. 

§ 34 Forhåndsavtalte tiltak rettet mot de enkelte laksebestandene 

Bestemmelsen gir regler for hvilke redskaper, i hvilke områder og i hvilken periode ukentlig 
fisketid skal reduseres med ett fiskedøgn. Perioden som tiltak skal settes inn er tilpasset 
oppvandringstiden for de enkelte bestandene. Det er også tatt hensyn til hvilke redskaper som 
beskatter de ulike bestandene mest i den aktuelle perioden. En generell tilnærming er at 
tiltakene skal gjelde fra riksgrensen i nord og opp til sideelven til den bestanden som utløser 
tiltaket. For bestandene i hovedelva, Kárášjohka og Iešjohka vil tiltakene gjelde hele 
grenseelvtrekningen opp til Anárjohka, og for Anárjohka og dens sideelvers bestander vil 
tiltak bli gjort på den samme strekningen og i Anárjohka. Se for øvrig merknaden til kapittel 
7 i forslaget til forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del.  

Dersom fiskedødeligheten på en bestand er over tiltaksgrensen, utløses tiltakene som er 
relatert til denne bestanden. Dersom fiskedødeligheten blir for høy for mer enn en bestand, 
utløses tiltakene for alle disse bestandene. Det er i stor grad overlapp mellom tiltakene knyttet 
til ulike bestander.  

§ 35 Båtregister 

Båter som benyttes til fiske skal være merket med nasjonalitetsskilt og nummer og registrert i 
et båtregister for Tanavassdraget. Andre ledd gir antallsbegrensninger for registrering av 
båter for ulike grupper fiskere. 

§ 36 Nærmere om fastsetting av grenser og fiskesteder  

Bestemmelsen innebærer at Klima- og miljødepartementet og ansvarlig myndighet i Finland 
fastsetter elveløpets bredde i hovedløp og biløp, samt djupålen i biløp. I henhold til forslaget 
kan andre typer grenser fastsettes av departementet, men det vil være naturlig at denne 
myndigheten senere blir delegert til TF. 

§ 37 Dispensasjon for tiltak som har vern eller utvikling av fiskestammene som formål 

Bestemmelsen gir Klima- og miljødepartementet myndighet til å gi dispensasjon fra 
fiskereglene for tiltak som har vern eller utvikling av fiskestammer som formål. I hovedsak 
vil dette være vitenskapelige undersøkelser og praktiske forsøk, og det er derfor naturlig at 
dispensasjonsmyndigheten senere delegeres til Miljødirektoratet 

Kapittel 8 Avsluttende bestemmelser 

§ 38 Straff 

Overtredelse av bestemmelsene i forskriften er straffbart. 

§ 39 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft umiddelbart. Samtidig oppheves forskrift om fiske i Tanaelvas 
fiskeområde og forskrift om sportsfiske for tilreisende fiskere i Tanaelvas fiskeområde.  
 

3. Forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del 
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3.1 Innledning 
 
Fiskereguleringene på nedre norske del av vassdraget er i dag de samme som de som gjelder 
på grenseelvstrekningen. Avtaleforslaget (artikkel 3) innebærer imidlertid at Norge står fritt 
til å utforme fiskereglene for nedre norske del så fremt disse ikke er mindre restriktive enn de 
reglene som gjelder for grenseelvstrekningen. Departementet mener det er mest 
hensiktsmessig at fisketider og regler for bruk av fiskeredskaper i første omgang fastsettes 
som for grenseelvstrekningen, men har også foreslått en del tilpasninger til norske forhold.  
 
3.2 Merknader til de enkelte bestemmelsene 
 

Kapittel 1 Virkeområde 
 

§ 1 Virkeområde 
 
Forskriften gjelder for nedre norske del av Tanavassdragets hovedløp, fra grensen mellom elv 
og sjø i Tanamunningen til Grenseneset (Rájánjárga), der grenseelvstrekningen starter.  
 

Kapittel 2 Fiskekort og fiskeravgift 

§ 2 Fiskekort  
 
Bestemmelsen angir de ulike grupper fiskere som er berettiget til å kjøpe fiskekort og 
kategorien av fiskekort de kan kjøpe. De fiskeberettigete etter § 4 i Tanaloven kan kjøpe 
sesongkort som gjelder for alle lovlige redskaper. Personer som bor fast i Tana eller Karasjok 
kommuner eller som bor fast langs lakseførende sideelver til Tana i Kautokeino kommune, 
jfr. § 5 i Tanaloven, kan kjøpe sesongkort som gjelder for fiske med stang og håndsnøre. 
Personer som ikke har rett til fiske etter lov om fiskeretten i Tanavassdraget har adgang til 
fiske mot å løse døgnfiskekort. Slikt kort er personlig og kan gjelde for fiske fra strand eller 
fra båt. Tanavassdragets fiskeforvaltning står for fiskekortsalget og bestemmer blant annet 
kortpriser og fiskesoner, jf. § 5 i forskrift av 04.02.2011 om lokal fiskeforvaltning i 
Tanavassdraget (Tanaforskriften).  
 

Det er foreslått et øvre tak på 1000 døgnfiskekort for tilreisende fiskere per sesong. 
Bakgrunnen for at det er satt en øvre begrensning på antall døgnkort er at det er gjort en 
tilsvarende begrensning på grenseelvstrekningen, og i avtalens artikkel 3 er det forutsatt at 
reguleringene på nedre norske del av elva ikke skal være mindre restriktive enn på 
riksgrensestrekningen. For grenseelvstrekningen er det tatt utgangspunkt i at tilreisendes fiske 
skal reduseres med ca. 1/3, noe som gir et øvre antall døgnkort på 22 000.  

Det foreligger tallmateriale der kortantallet er delt mellom nedre norske del og de norske 
sidevassdragene bare fra 2008. For årene etter 2008 viser TFs tallmateriale at andelen av det 
norske døgnkortsalget på nedre norske del utgjør ca. 25 % av det totale norske døgnkortsalget  

Kortsalget for den siste perioden har vært svært lavt, spesielt sammenlignet med de 10 årene 
før 2008. Det har vært svært lavt kortsalg på nedre norske del. Ved å ta utgangspunkt i at det 
norske døgnkortsalget har variert mellom ca. 3000 og 9000 kort, og at ca. 25 % av disse 
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selges for nedre norske del, mener departementet at en begrensning på 1000 døgnkort 
tilsvarer reduksjonen på ca. 1/3 på grenseelvstrekningen. 

I tillegg til fiskekort for laksefiske åpnes det for at det kan selges fiskekort for fiske etter 
sjøørret på strekningen fra grensen mellom elv og sjø til Langnes jf. kommentar til § 6 
nedenfor.     
 
§ 3 Fiskeravgift 
 
Bestemmelsen fastslår at det skal betales fiskeravgift til Norge. 
 

Kapittel 3 Fiskeredskaper, fiskesesong og fisketider 

§ 4 Tillatte fiskeredskaper  
 
Bestemmelsen tilsvarer § 5 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 
 
§ 5 Generell ukefredning 
 
Bestemmelsen tilsvarer § 6 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen.  
 
§ 6 Fiskesesong for stang og håndsnøre 
Bestemmelsen fastsetter rammer for fiskesesongen for stang og håndsnøre. Sesongen er fra 
og med 1. juni til og med 20. august for fastboende med fiskerett etter Tanaloven §§ 4 og 5. 
Fiskesesongen for tilreisende fiskere med båtfiskekort og strandfiskekort er fra og med 10. 
juni til og med 10. august. 
 
Fisket med stang i Tanamunningen er i hovedsak et rent sjøørretfiske. Det foreslås derfor en 
egen fiskesesong for fiske etter sjøørret på strekningen fra grensen mellom elv og sjø til 
Langnes. for fiske med stang og håndsnøre i dette området er fra 15. juli for alle grupper 
fiskere for å spare bifangst av laksesmolt. For de tilreisende fiskerne er dette fisket i dag 
regulert ved et rimelig døgnkort. 
 
Sjøørretfisket har kommet i mer ordnede former etter at kommunen for et par år siden flyttet 
grensen mellom elv og sjø, slik at Tanavassdragets fiskeforvaltning nå kan selge fiskekort for 
et noe større område og samtidig få fangstrapporter fra dette tidligere uregulerte fisket. På 
denne bakgrunn foreslås det at Tanavassdragets fiskeforvaltning gis anledning til å åpne for 
fiske etter sjøørret på strekningen fra grensen mellom elv og sjø til Langnes fra sluttdato for 
den ordinære fiskesesongen (20. august for lokale fiskere, 10. august for tilreisende fiskere) 
til 31. august dersom bestandssituasjonen tilsier det. 
 
§ 7 Agn og krokredskap ved stangfiske  
 
Bestemmelsen angir hvilke agn og krokredskaper som kan brukes. Det er forbudt å bruke 
reker, fisk og mark som agn og å krøke fisk. Fra båt kan det fiskes med en sluk eller en flue 
pr. stang. Fra strand kan lokale fiskere fiske med sluk eller flue, mens tilreisende fiskere bare 
kan fiske med flue uten dupp eller søkke. Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette 
områder der slukfiske og fiske med flue med dupp eller søkke er tillatt for tilreisende fiskere. 
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§ 8 Forbudsområder for stangfiske. 

Bestemmelsen tilsvarer § 11 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 
 
§ 9 Antallsbegrensning for garnredskaper ved fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 
 
Bestemmelsen tilsvarer § 15 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 
 
§ 10 Fisketid for drivgarn 
 
Bestemmelsen tilsvarer § 12 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 
 
§ 11 Fisketid for stengsel 
 
Bestemmelsen tilsvarer § 14 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 
 
§ 12 Fisketid for settegarn ved fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 
 
Bestemmelsen fastsetter fiskesesong og ukentlig fisketid for fiske etter laks, sjøørret og 
sjørøye med settegarn.   
 
§ 13 Fisketid for fiske med settegarn etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye. 
 
Bestemmelsen tilsvarer § 16 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 
 
§ 14 Fiske fra båt  
 
Bestemmelsen tilsvarer § 17 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 
 
§ 15 Ulovlige tiltak  
 
Bestemmelsen tilsvarer § 18 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 
 
Kapittel 4 Spesielle bestemmelser om utforming og bruk av fiskeredskap 

§ 16 Fiske med stang  
 
Fra strand kan det fiskes med én stang. Det kan fiskes med inntil tre stenger samtidig fra båt. 
Ved fiske fra båt skal tilreisende fiskere ha med en roer som bor fast i Tanadalen (lokal roer). 
Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsetteregler som avviker fra dette kravet. 
 
§ 17 Merking av redskap 
 
Bestemmelsen tilsvarer § 19 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 
 
§ 18 Maskevidde og trådtype i garnredskaper for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 
 
Bestemmelsen tilsvarer § 20 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 
 
§ 19 Stengsel 
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Bestemmelsen tilsvarer § 21 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

§ 20 Settegarn for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 
 
Bestemmelsen tilsvarer § 22 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

§ 21 Drivgarn 
 
Bestemmelsen tilsvarer § 23 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 
 
§ 22 Garnredskaper til fiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye  
 
Bestemmelsen tilsvarer § 24 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 
 
§ 23 Djupål og avstand mellom redskap 
 
Bestemmelsen tilsvarer § 25 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 
 
§ 24 Forbudsområder for garnfiske 
 
Bestemmelsen fastsetter områder ved samløp av hovedelv og sideelv hvor det ikke er tillatt å 
fiske med garnredskap.   
 
§ 25 Opptak av redskap 
 
Bestemmelsen tilsvarer § 27 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

Kapittel 5 Bestemmelser om fangst 

§ 26 Minstemål og gjenutsetting 
 
Bestemmelsen tilsvarer § 28 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 
 
§ 27 Fangstoppgave 
 
Bestemmelsen tilsvarer § 29 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 
 

Kapittel 6 Beskyttelse mot biologisk påvirkning 

Kapittelet tilsvarer kapittel 6 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 
 

Kapittel 7 Reguleringstiltak som trer i kraft på gitte vilkår 

Dette kapittelet tilsvarer kapittel 7 Forhåndsavtalte tiltak rettet mot de enkelte 
laksebestandene i forslaget til forskrift om fisket på grenseelvstrekningen. Bestemmelsene 
der er forankret i avtaleforslagets vedlegg 2, som bare gjelder for riksgrensestrekningen. 
Avtaleforslagets artikkel 3 innebærer imidlertid at fiskereguleringene i den nedre norske 
delen av vassdraget ikke kan være mindre restriktive enn på grenseelvstrekningen. Dersom 
forhåndsavtalte tiltak trer i kraft på grenseelvstrekningen, vil det derfor i første omgang være 
mest hensiktsmessig å innføre de samme reguleringene også i nedre norske del. Norge står 
imidlertid fritt til å utforme andre tiltak som vil gi den samme fiskebesparende effekten som 
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de forhåndsavtalte tiltakene på riksgrensen, og på sikt kan det derfor være aktuelt å erstatte 
denne delen av forskriften med andre tilsvarende tiltak.  
 

Kapittel 8 Andre bestemmelser 

§ 33 Båtregister 
 
Bestemmelsen fastsetter krav til merking og registering av båter som brukes ved fiske. Det er 
foreslått at Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette nærmere regler om dette. 

§ 34 Nærmere om fastsetting av grenser og fiskesteder 
  
I bestemmelsen er det foreslått at Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette ulike grenser 
av betydning for fiskeutøvelsen. 
 
§ 35 Dispensasjon for tiltak som har vern eller utvikling av fiskestammene som formål 
 
Bestemmelsen tilsvarer § 37 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

Kapittel 8 Avsluttende bestemmelser 

 
Kapittelet tilsvarer §§ 39 og 39 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 
 
 
4. Forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka  
 
4.1 Innledning 
 
I henhold til avtaleforslaget (artikkel 3) står partene fritt til å utforme egne forskrifter om 
fisket, forutsatt at disse bidrar til bevaring og bærekraftig utnyttelse av fiskebestandene.  
 
De foreslåtte reguleringene tar utgangspunkt i at de fleste sidevassdragene på norsk side har 
dårlig bestandsstatus. For at ikke effekten av fiskebesparende tiltak i hovedelvfisket skal gå 
tapt som følge av fisket i sidevassdragene, må det foretas innstramminger i fisket også her. 
Reguleringene skal være best mulig tilpasset situasjonen for de ulike laksebestandene, og er 
dermed mest restriktive for de svakeste bestandene.  
 
I gjenoppbyggingsperioden forventes det at laksebestandene i sidevassdragene over tid vil 
oppnå fastsatte forvaltningsmål. Etter hvert vil det altså kunne åpnes for utvidet fiske i disse 
sidevassdragene, og dette tilsier at fiskereglene jevnlig revideres og tilpasses bestands-
situasjonen i det enkelte sidevassdrag i årene fremover. 
 
Forskriftene for grenseelvstrekningen og for nedre norske del omfatter tiltak som innebærer 
ytterligere innstramminger i fisket ved nærmere angitte avvik fra fastsatte mål for 
bestandsutviklingen. Dersom disse tiltakene trer i kraft, vil det også være nødvendig å 
begrense fisket ytterligere i det sidevassdraget eller de sidevassdragene som har utløst 
tiltakene. Aktuelle forskriftsendringer vil i så fall bli gjennomført på ordinær måte og i 
samarbeid med TF. 
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4.2 Merknader til de enkelte bestemmelsene 
 

Kapittel 1 Virkeområde 

§ 1 Virkeområde 

Forskriften gjelder i de norske sidevassdragene til Tanaelva og i de norske sidevassdragene til 
Anarjokka og Skietccanjokka.  

Kapittel 2 Fiskekort og fiskeravgift 

§ 2 Fiskekort  

Bestemmelsen angir de ulike grupper fiskere som er berettiget til å kjøpe fiskekort og 
kategorien av fiskekort de kan kjøpe. Det er tre ulike kategorier. Garnfiskeberettigete etter 
Tanaloven § 4 kan kjøpe generelt fiskekort som gjelder for en fiskesesong og gir adgang til å 
fiske med alle tillatte redskaper etter denne forskriften. Stangfiskeberettingete etter 
Tanalovens § 5 kan kjøpe stangfiskekort som gjelder for en fiskesesong og gir adgang til å 
fiske med stang og håndsnøre. Tilreisende fiskere kan kjøpe båtfiskekort og strandfiskekort. 
Disse kortene gjelder for ett fiskedøgn. 

§ 3 Fiskeravgift 

Alle som skal fiske i de norske sidevassdragene må betale fiskeravgift i Norge. 

Kapittel 3 Fiskeredskaper, fiskesesong og fisketider 

§ 4 Tillatte fiskeredskaper  

Bestemmelsen tilsvarer § 5 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 
 
§ 5 Generell ukefredning 

Bestemmelsen tilsvarer § 6 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 
 
§ 6 Generelle forbudsområder for stangfiske 

Bestemmelsen angir områder der det ikke er tillatt å fiske med stang. 

§ 7 A og § 7 B Fisketider for fiske med stang og håndsnøre 

Bestemmelsen skal fastsette fiskesesong og ukentlig fisketid for lokale og tilreisende fiskere 
for fiske med stang og håndsnøre i de norske sidevassdragene. Tiltakene skal bidra til 
gjenoppbygging av svake laksebestander og er tilpasset bestandssituasjonen i det enkelte 
sidevassdrag. Følgende alternative reguleringer er foreslått: 

Alternativ 1, § 7 A: Fisketider uten soner med forbud mot stangfiske.  

Alternativ 2, § 7 B: Fisketider med soner med forbud mot stangfiske. 

I alternativ 2 er det i fem av sidevassdragene foreslått soner med forbud mot stangfiske. 
Forslagene til forbudssoner er basert på et grunnlagsmateriale som TF har utarbeidet etter 
avtale med Miljødirektoratet. Slike soner forventes å medføre et betydelig redusert fiskepress, 
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og i disse sidevassdragene er det i alternativ 2 (§ 7 B) foreslått flere fiskedøgn per uke enn det 
som er foreslått for disse vassdragene i alternativ 1 (§7 A). Disse sonene forventes å gi om 
lag samme fiskebesparende effekt som den alternative reduksjonen i antall fiskedager per 
uke. Det presiseres at forbudssonene ikke behøver å ligge akkurat der de er foreslått, og at 
grensene kan endres dersom det kommer forslag om dette i forbindelse med høringen. 
Departementet anser at alternativ 2, eventuelt med visse justeringer i de forslåtte 
forbudssonene, vil være å foretrekke. 
 
Forbudssoner og utvidelse av antall fiskedager kan innføres også i andre sidevassdrag, men 
her foreligger det så langt ikke et tilstrekkelig grunnlagsmateriale. Innføring av forbudssoner 
og utvidet fisketid i disse sidevassdragene kan derfor først vurderes for senere fiskesesonger. 
 
Vurderingene knyttet til de enkelte sidevassdragene er som følger:  

Máskejohka 
Forslaget tar sikte på at forvaltningsmålet skal nås i løpet av en generasjon, og det er anslått 
at fiskedødeligheten i selve Máskejohka må reduseres med om lag 30 %. Det foreslås derfor 
en innkorting av fiskesesongen. I alternativ I foreslås også ett ekstra ukentlig fredningsdøgn. 
 
Dersom det innføres forbudssoner vil den ukentlige fisketiden kunne fortsette som i dag fra 
mandag til søndag. Det foreslås soner som er spredt i hele sidevassdraget, inkludert Geasis og 
munningsområdet til Uvjaládná, noe som forventes å styrke gytebestanden i Máskejohka 
tilsvarende den foreslåtte reduksjonen i antall ukentlige fiskedager i alternativ 1.  
 
Buolbmátjohka/Polmakvassdraget 
I årene 2006-2015 er det beregnet at forvaltningsmålet er nådd i vassdraget. Noen finske 
rettighetshavere har i dag rett til å fiske etter laks i Buolbmátjávri/ Polmakvatn. For øvrig er 
den øvre delen av vassdraget på finsk side fredet, og det er relativt dårlige stangfiskeforhold 
på den nedre norske delen mot hovedelva, noe som antas å medvirke til at 
bestandssituasjonen er så god. Forslaget til ny regulering i Tana hovedelv vil redusere 
hovedelvbeskatningen av hunnlaks vesentlig. Som en konsekvens av dette vil bestanden 
styrkes ytterligere, men det er likevel foreslått å forby fisket i perioden 20. - 31. mai for å 
oppnå et felles tidspunkt for oppstart av fisket i hele Tanavassdraget. Forslaget til lengre 
fiskesesong for fastboende enn for tilreisende. Av hensyn til fiskemulighetene for fastboende 
fiskere, er det foreslått en kortere fiskesesong for tilreisende fiskere enn for fastboende.  
 
Lákšjohka 
Lákšjohka har hatt svært lav måloppnåelse de siste årene. Forslaget til ny regulering i Tana 
hovedelv er anslått til å redusere beskatningen av hunnlaks der med om lag 35 %. Fisket i 
Lákšjohka må reduseres med ca. 30 % eller mer dersom forvaltningsmålet skal nås i løpet av 
to generasjoner. Det foreslås derfor en innkorting av fiskesesongen. I tillegg foreslås to ekstra 
ukentlige fredningsdøgn.  
 
Dersom det innføres forbudssoner vil den ukentlige fisketiden bli som i dag, fra mandag til 
søndag. Det foreslås forbudssoner som er fordelt over hele sidevassdraget inkludert 
Gurtejohka og Deavkkehanjohka, noe som forventes å styrke gytebestanden i Lákšjohka 
tilsvarende den foreslåtte reduksjonen i antall ukentlige fiskedager.  
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Leavvajohka og Baisjohka 
I disse sideelvene har det av ulike årsaker ikke vært et omfattende fiske. Det er heller ikke 
gjort noen statusvurdering de siste årene. Gytebestandsmålene for henholdsvis Leavvajohka 
og Baisjohka er på ca. 200 og ca. 400 kg hunnfisk. Dersom relativt kraftige restriksjoner 
innføres i større og mer kjente fiskeområder i Tanavassdraget kan det oppstå en situasjon der 
sideelver som Leavvajohka og Baisjohka blir utsatt for et vesentlig høyere fiskepress enn i 
dag.  
 
Det foreslås ett ekstra ukentlig fredningsdøgn slik at ukentlig fisketid blir fra tirsdag kl. 18 til 
søndag kl. 18. Forbudssoner i deler av vassdragene ville kunne åpne for fiske fra mandag til 
søndag, men det er ikke grunnlag for å foreslå slike soner i dag. Det kan eventuelt innføres 
forbudssoner ved en senere forskriftsrevisjon.  
 
Váljohka 
Beskatningen er relativt lav i denne elva, og for årene 2006-2015 er det beregnet at 
forvaltningsmålet er nådd. Forslaget til ny regulering i Tana hovedelv vil redusere 
beskatningen av hunnlaks i hovedelva vesentlig. Som en konsekvens av dette vil bestanden 
styrkes ytterligere, men det er likevel foreslått å forby fisket i perioden 20. – 31. mai for å 
oppnå et felles tidspunkt for oppstart av fisket i hele Tanavassdraget. Av hensyn til de 
fastboendes fiske, er det foreslått fisketid fra 1. juni til 31. august for lokale fiskere og fra 10. 
juni til 10. august for tilreisende fiskere.  
 
Kárášjohka nedenfor Skáidegeači 
Strekningen må vurderes på grunnlag av bestandssituasjonen i Iešjohka og Kárášjohka 
inkludert strekningene ovenfor Skáidegeači. Det er beregnet en måloppnåelse på under 40 % 
både i Iešjohka og Kárášjohka de siste fire årene. Bestandene beskattes vesentlig i Tana 
hovedelv, både i nedre norske del og på grenseelvstrekningen. Selv om de foreslåtte 
begrensningene i Tana hovedelv vil øke overlevelsen vesentlig, er det nødvendig med et 
redusert fiske i Kárášjohka og Iešjohka, slik at effekten av økt overlevelse fra hovedelva ikke 
går tapt. Departementet foreslår fisketid fra 17. juni til 10. august for lokale fiskere, og 24. 
juni til 31. juli for tilreisende fiskere, med ukentlig fisketid fra onsdag kl. 18 til søndag kl. 18. 
Med forslagene tas det sikte på å redusere fiskedødeligheten i sidevassdraget med minst 40 % 
for Iešjohka og minst 30 % for Kárášjohka, slik at bestandene kan bygges opp igjen i løpet av 
to laksegenerasjoner Departementet foreslår ikke et alternativ med forbudssoner, da det ikke 
foreligger et grunnlag for å foreslå konkrete soner i dette området.  
 
Geaimmejohka 
For denne sideelven gjelder langt på vei samme problemstilling som for Leavvajohka og 
Baisjohka. Det foreslås ukentlig fisketid fra tirsdag kl. 18 til søndag kl. 18. Det kan åpnes 
fiske mandag til søndag dersom det innføres forbudssoner, men det foreligger ikke et 
grunnlag for å foreslå slike soner i dag. Det kan eventuelt innføres forbudssoner ved en 
senere forskriftsrevisjon.  
 
Kárášjohka ovenfor Skáidegeači 
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Som beskrevet over må fisket reduseres vesentlig i Kárášjohka for å kunne bygge opp 
bestanden. Foreslått fiskesesong er 17. juni - 10. august for lokale fiskere og 24. juni – 31. 
juli for tilreisende, og ukentlig fisketid fra tirsdag kl. 18 til søndag kl. 18.  
 
Dersom de foreslåtte forbudssonene innføres kan ukentlige fiskedager være fra mandag kl. 18 
til søndag kl. 18 som i dag. I alt er nærmere 10 km av ca. 55 km strekning av strekningen opp 
til Šuorpmo foreslått fredet som et alternativ til ett ekstra ukentlig fredningsdøgn, dette 
tilsvarer ca. 20 % av områdene mellom Skáidegeači og Šuorpmo.  
 
Forbudssoner antas å redusere fiskedødeligheten betydelig, og fordelingen av sonene langs 
elva er viktig for å ivareta det genetiske mangfoldet til Karasjok-laksen. Departementet 
legger likevel til grunn at sonene ikke behøver å ligge akkurat der de er foreslått. Dette 
gjelder spesielt sonen som er foreslått ved Ráitegorži og fastsetting av den nedre grensen for 
sonen ved Skáidegeači, jf. forhold knyttet til fast bosetting, fritidsbebyggelse og 
eiendomsgrenser. Det er ønskelig å få synspunkter på dette i forbindelse med høringen. 
  
Iešjohka 
For å gjenoppbygge bestanden i løpet av to laksegenerasjoner er det behov for å redusere 
fiskedødeligheten med minst 40 % i selve Iešjohka. Det foreslås å redusere fiskesesongen og 
innføre to ekstra ukentlige fredningsdøgn. Dette vil kunne gi vesentlig ro i elva og lette videre 
oppvandring. Som alternativ til to ekstra fredningsdøgn foreslåes det fire forbudssoner på til 
sammen ca. 10 km. Dette representerer i overkant av 20 % av strekningen opp til Šouššjávri 
(10 km av i alt ca. 47 km). Sonene omfatter gode fiskeplasser, og forutsettes å gi et vesentlig 
styrket vern av laksen. Sonen oppstrøms Jergul vil være viktig med tanke på gjenoppbygging 
av laksen i øvre del av Iešjohka. Det er ønskelig å få synspunkter i høringen på hvordan de 
eksakte forbudssonene treffer med tanke på beskyttelse av laksen vurdert opp mot hensynet 
til lokalbefolkningen. Dette gjelder spesielt de eksakte sonegrensene ved Gussanjárga og 
Sáđejohka i lys av eiendomsgrenser. 
 
Goššjohka og den øvre norske strekningen av Anárjohka 
Disse to sidevassdragene har det til felles at de drenerer til riksgrensens øvre del. Anárjohka-
laksen vandrer generelt senere enn de fleste andre bestander i Tanavassdraget, med unntak av 
hovedelvbestanden. Gytebestandsmålet for den øvre norske delen av Anárjohka er mindre 
enn 15 % av gytebestandsmålet for hele Anárjohka. Til tross for at det er ventet en del 
reduksjon i fiskedødelighet for laks fra Anárjohka i hovedelva i juli vil det foreslåtte fisket på 
grenseelvstrekningen av Anárjohka fremdeles være for omfattende. Det foreslås derfor en 
innkorting av fiskesesongen. I tillegg foreslås to ekstra ukentlige fredningsdøgn. Dersom 
forbudssoner benyttes, vil det ukentlige fisket kunne beholdes som i dag fra mandag til 
søndag. 
 
I Goššjohka er bestandssituasjonen bedre enn i Anárjohka, og det foreslås derfor noe lenger 
fiskesesong samt ett fredningsdøgn mindre pr. uke. Det vil også være mulig å fiske med 
ukentlig fisketid som i dag dersom en forbudssone innføres i nedre del. 
 
§ 8 Bestemmelser om agn og krokredskap ved stangfiske  
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Bestemmelsen gir nærmere regler om tillate agn og krokredskap. I fjerde ledd er det foreslått 
at Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette områder der også tilreisende fiskere kan 
benytte sluk og flue med søkke eller dupp. 
 
§ 9 Fisketid for fiske med garn og stengsel etter laks, sjøørret og sjørøye 
 
Tanavassdragets fiskeforvaltnings og fiske oppsynets kartlegging av garnfiske de siste årene 
viser at det har vært svært få garnredskaper i bruk i sidevassdragene. Fangststatistikken viser 
også at garnfangsten i øvre Kárášjohka (ovenfor Skáidegeači) og i Iešjohka har vært svært lav 
de siste årene. I nedre Kárášjohka (nedenfor Skáidegeači) tas det noe mer på garnfisket, da 
det der er dårligere forhold for stangfiske. 
 
Det er foreslått redusert fiskesesong for stengsel og settegarn samt færre fiskedager pr. uke 
for settegarn enn det som gjelder i dag. Forslaget antas å være tilstrekkelig dersom garnfisket 
fortsetter omtrent på samme nivå som i de siste årene.  
 
De øvrige bestemmelsene om garnfiske (stenging under ukefredning etc.) vil være de samme 
som i forskriftene for grenseelvstrekningen og nedre norske del. 
 
§ 10 Antallsbegrensning for garnredskaper   

Bestemmelsen tilsvarer § 15 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

§ 11 Fisketid for fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye 

Bestemmelsen regulerer fisketiden for settegarnfiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret 
og sjørøye. Dette fisket foregår også i samme periode som det fiskes etter laks, sjøørret og 
sjørøye, og for å unngå fangst av disse er det fastsatt egne regler om trådtype og maskevidde i 
settegarn som brukes til fiske etter andre arter, jf. § 16.  

§ 12 Fiske fra båt  

Bestemmelsen tilsvarer § 17 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

§ 13 Ulovlige tiltak  

Bestemmelsen tilsvarer § 18 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

Kapittel 4 Spesielle bestemmelser om utforming og bruk av fiskeredskap  

Kapittelet tilsvarer kapittel 4 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

Kapittel 5 Bestemmelser om fangst 

Kapittelet tilsvarer kapittel 5 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen.  

Kapittel 6 Beskyttelse mot biologisk påvirkning 

Kapittelet tilsvarer kapittel 6 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

Kapittel 7 Andre bestemmelser 

§ 27 Båtregister 
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Bestemmelsen fastsetter at det bare er tillatt å benytte båter som er merket med eget skilt og 
nummer og som er registrert i et båtregister for Tanavassdraget. Tanavassdragets 
fiskeforvaltning kan fastsette nærmere regler om merking og registrering av båter.  

§ 28 Nærmere om fastsetting av grenser og fiskesteder  

I bestemmelsen er det foreslått at Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette nærmere 
grenser av betydning for fiskeutøvelsen.  

§ 29 Dispensasjon for tiltak som har vern eller utvikling av fiskestammene som formål 

Bestemmelsen tilsvarer § 37 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

Kapittel 8 Avsluttende bestemmelser 

§ 30 Straff   

Bestemmelsen tilsvarer § 38 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

§ 31 Ikrafttredelse 

Bestemmelsen fastsetter tidspunkt for ikrafttredelse og opphever de to forskriftene som 
gjelder i dag. 


