Forslag til forskrift om endringer i forskrift 11. mai 2017 nr. 557 om fiske
på Tanavassdragets grenseelvestrekning, forskrift 11. mai 2017 nr. 558 om
fiske i Tanavassdragets nedre norske del, forskrift 11. mai 2017 nr. 559 om
fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka
Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet [dato] med hjemmel i lov 20. juni 2014 nr. 51 om
fiskeretten i Tanavassdraget § 6 første og annet ledd, lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. §
6 annet ledd og §§ 33 og 34, jf. § 2 siste ledd, jf. delegeringsvedtak 27. november 1992 nr. 864 og forskrift 20.
juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk, lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av
naturens mangfold § 30 annet ledd andre punktum og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og
mattrygghet mv. § 19 tredje ledd bokstav d, jf. delegeringsvedtak 23. mars 2018.

I
I forskrift 11. mai 2017 nr. 557 om fiske på Tanavassdragets grenseelvestrekning gjøres
følgende endringer:
§ 4 andre ledd skal lyde:
Det maksimale antallet strandfiskekort per fiskesesong er 5500 fiskedøgn. Antall fiskekort
for fiske fra strand fordeles på følgende strandfiskesoner i grenseelvstrekningen:
Tidsrom
10.6-16.6
17.6-23.6
24.6-30.6
1.7-7.7
8.7-14.7
15.7-21.7
22.7-28.7
29.7-4.8
5.8-10.8
Totalt

Grensen Borsejohka
320
448
685
742
600
523
413
323
210
4264

Borsejohka Ráidenjárga
33
67
136
153
150
123
87
83
68
900

Anárjohka

Til sammen

10
12
28
32
43
45
58
60
48
336

363
527
849
927
793
691
558
466
326
5500

§ 4 tredje ledd skal lyde:
Grensene for fiskesonene følger av kartvedlegg 1 til forskriften. Sonen Grensen –
Borsejohka består av det som i kartet er markert som sone 1 Grensen – Lákšjohka, sone 2
Lákšjohka – Luosnjárguoika og sone 3 Luossnjárguoika – Borsejohka. Sonene skal merkes i
terrenget.
§ 4 fjerde ledd skal lyde:
Det kan knyttes ett eller flere barnekort til henholdsvis strandfiskekort og båtfiskekort.
Barnekort gir et navngitt barn under 16 år rett til å fiske med inntil én stang eller ett
håndsnøre av gangen. Barnekort inngår ikke i kortkvotene etter første og annet ledd.
§ 4 femte ledd slettes

§ 11 punkt 4) skal lyde:
4) fra båt og fra strand utenfor elvemunningen til lakseførende sideelver i et område som for
den enkelte sideelv avgrenses på følgende måte:
Lákšjohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 300 m nedstrøms fra
sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva vest for Forsholmen.
Veahčajohka og Ohcejohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200
m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva ut til djupålen.
Goahppelašjohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 150 m
nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva ut til djupålen.
Leavvajohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms
fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva. Det kan fiskes med stang fra
strand på motsatt side av utløpet til sideelva.
Báišjohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra
sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva.
Njiljohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra
sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva. Det kan fiskes med stang fra
strand på motsatt side av utløpet til sideelva.
Váljohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 150 m nedstrøms fra
sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva.
Áhkojohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra
sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva. Det kan fiskes med stang fra
strand på motsatt side av utløpet til sideelva.
Kárášjohka (NOR) (samløpet mellom Anárjohka og Kárášjohka); et område som strekker
seg 50 m oppstrøms i begge disse elvene, og 200 m nedstrøms i Tanaelva på tvers av
elveløpet.
Gáregasjohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms
fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av elveløpet.
Iškorasjohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms
fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av elveløpet.
Goššjohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms
fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av elveløpet.
Anárjohka (NOR); der Anárjohka munner ut i Skiehččanjohka; et område som strekker
seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på
tvers av elveløpet.
§ 16 første punktum skal lyde:

Garnfiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye er tillatt fra og med 20. mai til
og med 15. juni.
§ 20 andre ledd skal lyde:
I garn nevnt i første ledd er det bare tillatt å bruke tråd av hamp, bomull, nylonbindetråd
eller spunnet nylon (nylon, perlon, terylene). Ved bruk av spunnet nylon skal tråd ha tynnere
enkeltfilamenter enn 8 denier. Det er ikke tillatt å bruke gjennomsiktig materiale, som
monofilament nylon.
§ 21 andre ledd tredje punktum slettes.
§ 26 andre ledd slettes
§ 29 første ledd punkt 1) skal lyde:
1) område hvor fisket har foregått, herunder sone i henhold til kartvedlegg 1
§ 29 fjerde ledd andre punktum slettes.
§ 29 femte ledd skal lyde:
Fiskere med stangfiskekort og generelt fiskekort for lokale fiskere skal for fiskesesongen
2019 levere fangstoppgave innen 1. september. Disse fiskerne skal i tillegg levere elektronisk
fangstrapport eller rapport på papir innen 8. juli for fiske utført før uke 27.
§ 29 nytt åttende ledd skal lyde:
Innehaver av båtfiskekort eller strandfiskekort som har ett eller flere barnekort knyttet til
seg, er pliktig til å levere fangstrapport for barns fiske.

II
I forskrift 11. mai 2017 nr. 558 om fiske i Tanavassdragets nedre norske del gjøres følgende
endringer:
§ 2 tredje ledd skal lyde:
Det kan selges inntil 1600 døgnfiskekort per sesong for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye.
Det kan knyttes ett eller flere barnekort til døgnfiskekort, som gir et navngitt barn under 16 år
rett til å fiske med inntil én stang eller ett håndsnøre av gangen og som ikke kommer til
fratrekk i kvoten for døgnfiskekort. I tillegg kan det selges egne døgnfiskekort for fiske etter
sjøørret på strekningen fra grensen mellom elv og sjø til Sieiddásuolo nedenfor Tana bru.
§ 5 andre punktum skal lyde:
Unntatt fra dette er fiske med stang og håndsnøre på strekningen fra grensen mellom elv og
sjø til Langnes, som kan utøves hele uken.

§ 6 tredje ledd skal lyde:
Tanavassdragets fiskeforvaltning kan åpne for fiske etter sjøørret fra 23. juni til 15.
september fra grensen mellom elv og sjø til Sieiddásuolo nedenfor Tana bru.
§ 7 første ledd andre punktum skal lyde:
Det er likevel tillatt å bruke mark som agn på strekningen fra grensen mellom elv og sjø til
Langnes.
§ 8 punkt 4) skal lyde:
4) fra båt og fra strand utenfor elvemunningen til lakseførende sideelver i et område som
strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder
og på tvers av hovedelva ut til 200 m.
§ 13 skal lyde:
Garnfiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye er tillatt fra 20. mai til og med
15. juni.
§ 14 skal lyde:
Det er forbudt å fiske eller sette ut redskap fra båt med motoren i gang, og fra båt som er
ankret opp, med unntak for stangfiske på strekningen mellom grensen mellom elv og sjø og
Langnes.
§ 18 andre ledd skal lyde:
I garn nevnt i første ledd er det bare tillatt å bruke tråd av hamp, bomull, nylonbindetråd
eller spunnet nylon (nylon, perlon, terylene). Ved bruk av spunnet nylon skal tråd ha tynnere
enkeltfilamenter enn 8 denier. Det er ikke tillatt å bruke gjennomsiktig materiale, som
monofilament nylon.
§ 19 andre ledd fjerde punktum slettes.
§ 27 fjerde ledd skal lyde:
Tilreisende fiskere, jf. § 2 nr. 3, skal levere fangstoppgave innen første mandag etter at
fisket foregikk. Fastboende fiskere, jf. § 2 nr. 1 og nr. 2, skal for fiskesesongen 2019 levere
fangstoppgave senest 1. september det året fisket har foregått. Fastboende fiskere skal i tillegg
levere elektronisk fangstrapport eller rapport på papir innen 8. juli for fiske utført før uke 27.
§ 27 nytt sjuende ledd skal lyde:
Innehaver av døgnfiskekort som har ett eller flere barnekort knyttet til seg, er pliktig til å
levere fangstrapport for barns fiske.

III
I forskrift 11. mai 2017 nr. 559 om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og
Skiehččanjohka gjøres følgende endringer:
§ 2 andre ledd første punktum skal lyde:
Fiskekort for tilreisende fiskere er personlig og gjelder i nærmere angitt fiskesone.
§ 2 nytt tredje ledd skal lyde:
Det kan selges inntil 1600 døgnfiskekort per sesong for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye,
fordelt på fiskesonene på følgende måte:
Elv
Máskejohka
Luovvtejohka
Buolmátjohka
Lákšjohka
Leavvajohka
Báišjohka
Váljohka
Kárášjohka nedenfor Skaidegeačči
Geaimmejohka
Kárášjohka ovenfor Skaidegeačči
Bavvtajohka
Iešjohka
Goššjohka
Anárjohka øvre norske del
Totalt

Antall kort per sesong
350
ubegrenset
ubegrenset
100
100
50
150
100
50
350
50
200
100
ubegrenset
1600

Nåværende tredje ledd blir nytt femte ledd.
§ 2 nytt fjerde ledd skal lyde:
Det kan knyttes ett eller flere barnekort til døgnfiskekort, som gir et navngitt barn under 16
år rett til å fiske med inntil én stang eller ett håndsnøre av gangen og som ikke kommer til
fratrekk i kvoten for døgnfiskekort.
§ 6 punkt 4) skal lyde:
5) fra båt og fra strand utenfor elvemunningen til lakseførende sideelver i et område som
strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder
og på tvers av den aktuelle sideelva.
§ 7 første ledd skal lyde:
For fastboendes fiske med stang og håndsnøre gjelder følgende fisketider:
Elv
Máskejohka

Fiskesesong for fastboende fiskere
1.6-20.8

Luovvtejohka
Buolbmátjohka
Lákšjohka
Leavvajohka
Báišjohka
Váljohka
Kárášjohka nedenfor Skáidegeači
Geaimmejohka
Kárášjohka ovenfor Skáidegeači
Bavvtajohka
Iešjohka
Goššjohka
Anárjohka øvre norske del

1.6-31.8
1.6-31.8
1.6-10.8
1.6-20.8
1.6-10.8
1.6-31.8
1.6-10.8
1.6-10.8
1.6-10.8
1.6-10.8
1.6-10.8
1.6-10.8
1.6-10.8

§ 7 andre ledd skal lyde:
For tilreisende fiskere er fiske med stang og håndsnøre tillatt fra 10. juni til 10. august i alle
fiskesonene.
§ 7 nytt tredje ledd:
Fisketid pr. uke for alle fiskere er fra mandag kl. 18 til søndag kl. 18.
§ 15 andre ledd skal lyde:
I garn nevnt i første ledd er det bare tillatt å bruke tråd av hamp, bomull, nylonbindetråd
eller spunnet nylon (nylon, perlon, terylene). Ved bruk av spunnet nylon skal tråd ha tynnere
enkeltfilamenter enn 8 denier. Det er ikke tillatt å bruke gjennomsiktig materiale, som
monofilament nylon.
§ 17 andre ledd fjerde punktum slettes.
§ 23 fjerde ledd skal lyde:
Tilreisende fiskere skal levere fangstoppgave innen første mandag etter at fisket foregikk.
Fastboende fiskere skal levere fangstoppgave senest 1. september det året fisket har foregått.
Disse fiskerne skal for fiskesesongen 2019 i tillegg levere elektronisk fangstrapport eller
rapport på papir innen 8. juli for fiske utført før uke 27.
§ 23 sjuende ledd skal lyde:
Innehaver av døgnfiskekort som har ett eller flere barnekort knyttet til seg, er pliktig til å
levere fangstrapport for barns fiske.

IV
Forskriften trer i kraft straks.

