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Forslag til endringer i forskrift 11. mai 2017 nr. 557 om fiske på 
Tanavassdragets grenseelvstrekning 
 
§ 2 Fiskekort 

De ulike kategoriene av fiskekort som utstedes i Tanavassdraget er definert i 
grenseelvforskriften § 2. I forkant av fiskesesongen 2018 ble det besluttet å gjennomføre en 
prøveordning hvor 3 % av kortkvotene for henholdsvis strandfiskekort og båtfiskekort skulle 
settes av som særskilte fiskekort som skulle inkludere barns fiske. Utover rett til eget fiske, 
ga kortet innehaveren adgang til å la ett barn under 16 år av gangen fiske på fiskekortet. 
Etter evaluering av ordningen i 2018 kom det frem at den hadde medført unødvendig mye 
administrasjon, og at det var et begrenset antall barn og ungdom som ønsket å fiske. For 
fiskesesongen 2019 ble det vedtatt å heller prøve ut en ordning med gratis fiskekort for barn 
og ungdom, hvor innehavere av stangfiskekort og båtfiskekort fikk adgang til å knytte et eller 
flere barnekort til sitt eget kort. Dette barnekortet var gratis og ga et navngitt barn adgang til 
å fiske med en stang eller ett håndsnøre av gangen. Vilkåret var at det skulle føres nøye 
statistikk over utstedte barnekort og at innehaver av det fiskekortet som ett eller flere 
barnekort knyttet seg til, skulle rapportere barnas fangst. 

Ordningen har så langt vært vellykket, og det har vært et godt tilbud for de barn som ønsker 
å fiske. Som en forlengelse av ordningen har det før fiskesesongen 2020 kommet opp 
forslag om at barnekort også bør kunne knyttes til generelt fiskekort for lokale fiskere og 
stangfiskekort for lokale fiskere, definert i § 2 først ledd nr. 1 og 2. Begrunnelsen for dette er 
at mange fastboende har barnebarn eller andre unge slektninger som kommer tilreisende i 
fiskesesongen, og som de ønsker å ta med ut å fiske. Som bestemmelsen er i dag, kan 
barnekort kun knyttes til fiskekort for tilreisende fiskere, som definert i § 2 første ledd nr. 3 og 
4. Samtidig har barn som bor fast i Tana eller Karasjok kommune rett til gratis sesongkort. 
Dermed mangler det et tilbud til tilreisende barn som vil fiske sammen med en voksen som 
har fiskekort for lokale fiskere. 

Det er ikke sannsynlig at endringen vil medføre noen stor økning i antallet barnekort, og 
dermed heller ikke noen merkbar økning av beskatningen. Derimot kan den gi gode 
naturopplevelser for barn som besøker slektninger i Tanadalen, og også bidra til å øke barns 
interesse for fiske. 

Det foreslås derfor å flytte eksisterende bestemmelse om barnekort fra § 4 fjerde ledd, og 
gjøre denne til nytt tredje ledd i § 2. Dette fordi bestemmelsen, etter den foreslått endringen, 
hører hjemme under § 2 om fiskekort, snarere enn under § 4 om antall og fordeling av 
fiskekort for tilreisende fiskere.  

 

Forslag til § 2 nytt tredje ledd: 

Det kan knyttes ett eller flere barnekort til henholdsvis strandfiskekort og båtfiskekort. 
Barnekort gir et navngitt tilreisende barn under 16 år rett til å fiske med inntil én stang eller 
ett håndsnøre av gangen. Barnekort inngår ikke i kortkvotene etter § 4 første og andre ledd. 
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§ 4 Antall og fordeling av fiskekort for tilreisende fiskere 

Tanaavtalen artikkel 9 legger til grunn at tilreisendes fiske på grenseelvstrekningen skal 
organiseres ut i fra fiskesoner for fiske fra båt og fra strand. I de to første fiskesesongene 
under avtalen var sonene likt utformet på begge sider av vassdraget, og fulgte de 
opprinnelige fem inndelingene på finsk side.  

Etter første fiskesesong i 2017 viste det seg at kortsalget var særlig lavt i de to øvre sonene 
på norsk side. Etter forslag fra TF ble det besluttet å flytte en kvote på inntil 600 
strandfiskekort på norsk side fra sonene Borsejohka-Ráidenjárga og Anárjohka til de tre 
nedre sonene i 2018, etter en nærmere forholdsmessig fordeling. Kortsalget for strandfisket 
økte deretter noe i 2018 i forhold til i 2017, men for de øvre sonene var salget fortsatt lavt. TF 
påpekte at soneinndelingen medførte at det ble for mange tilgjengelige fiskekort fra norsk 
strand i de øvre områdene av hovedelva der det mangler infrastruktur på norsk side 
(parkering, adgang til elva og fiskeplasser mv.). For fiskesesongen 2019 ble det besluttet å 
forenkle soneinndelingen på norsk side, slik at de opprinnelige tre nederste sonene – 
Grensen-Lákšjohka, Lákšjohka-Luosnjárguoika og Luosnjárguoika-Borsejohka – skulle 
anses for å utgjøre én sone. I tillegg ble det flyttet ytterligere en kvote kort fra øvre til det som 
da ble nederste sone, Grensen-Borsejohka. 

For fiskesesongen 2020 har det vært debatt i arbeidsgruppa om hvorvidt denne fordelingen 
skal opprettholdes på norsk side. Det har kommet innspill fra finske rettighetshavere om at 
fisketrykket nederst i Tanavassdraget kan bli for stort, og at det er ønskelig å gå tilbake til 
den fordelingen som ble avtalt i 2017. TF på sin side har vist til det lave salget av 
strandfiskekort på norsk side og at antallet tilgjengelige kort i alle sonene tilsier at fisketrykket 
er langt under det som Tanaavtalen tar høyde for. På bakgrunn av dette har norske og finske 
myndigheter kommet til enighet om at ordningen med tre soner på norsk side fortsetter i 
2020, men at det tilbakeføres 300 strandfiskekort fra sonen Grensen-Borsejohka til sonen 
Borsejohka-Ráidenjárga for å få en jevnere fordeling av kort på norsk og finsk sone. 

 

Forslag til ny ordlyd i § 4 annet ledd: 

Det maksimale antallet strandfiskekort per fiskesesong er 5500 fiskedøgn. Antall fiskekort for 
fiske fra strand fordeles på følgende strandfiskesoner i grenseelvstrekningen: 

Tidsrom Grensen-
Borsejohka 

Borsejohka-
Ráidenjárga 

Anárjohka Til sammen 

10.6-16.6 297 56 10 363 

17.6-23.6 417 98 12 527 

24.6-30.6 637 184 28 849 

1.7-7.7 690 205 32 927 

8.7-14.7 558 192 43 793 
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15.7-21.7 486 160 45 691 

22.7-28.7 384 116 58 558 

29.7-4.8 300 106 60 466 

5.8-10.8 195 83 48 326 

Totalt 3964 1200 336 5500 

 
Paragraf 4 fjerde ledd foreslås opphevet, ettersom denne bestemmelsen er flyttet til § 2 
tredje ledd. 
 
 
§ 8 Båtfiskekort og strandfiskekort 

I de tre første fiskesesongene har fiskedøgnet på grenseelvstrekningen startet kl. 22 (23) og 
endt neste dag kl. 15 (16). Det har vært fredningstid og ikke tillatt å fiske mellom kl. 15 (16) 
og kl. 22 (23). TF har lagt frem forslag om endre fiskedøgnet på grenseelvstrekningen slik at 
det starter kl. 18 (19) og slutter neste dag kl. 18 (19), med fredningstid på natten mellom kl. 
23 (00) og 06 (07). Begrunnelsen for forslaget er at disse fisketidene vil gjøre fisket mer 
familievennlig og vil kunne bidra til å øke salget av døgnkort. Det er også praktisk at 
fiskedøgnet for strandfiskekort vil starte og ende samtidig med fiskedøgnet for båtfiskekort. 
En slik endring i fiskedøgnet vil ikke medføre noen utvidelse av fisketiden, og vurderes ikke 
ha noen negativ innvirkning på laksebestandene.  

 

Forslag til endret ordlyd i § 8 annet ledd: 

Strandfiskekort gir adgang til å bruke én stang i nærmere angitt fiskesone i ett fiskedøgn som 
begynner kl. 18 og slutter dagen etter kl. 18, med fredningstid mellom kl. 23 og kl. 06. Det er 
ikke tillatt å fiske i fredningstiden. 

 

 
§ 11 Forbudsområder for stangfiske 
I vedlegg 2 § 12 er det tatt inn forbudsområder for stangfiske. Reglene om dette er tatt inn i 
grenseelvforskriften § 11. Hensikten med forbudssonene er å gi laksen i Tanavassdraget et 
vesentlig bedre vern i ved utløpet av sideelvene, der laksen gjerne stopper opp og er spesielt 
sårbar for fiske. 

Før fiskesesongen 2018 ble det fastsatt endringer i utstrekningen av forbudssonen slik at 
disse ble noe redusert. I tillegg ble det åpnet for at det var tillatt å ro raskt gjennom 
forbudssonen, uten stans, med fiskeredskap ute. Før fiskesesongen 2019 fikk TF, med 
bistand fra Miljødirektoratet, i oppgave å utarbeide forslag til forbudssoner som kunne 
behandles av partene på fellesmøtet vinteren 2019. Det ble påpekt at det var en generell 
oppfatning at forbudssonene i 2017 og 2018 var unødig vanskelige å forholde seg til for både 
fiskere og oppsyn. I 2019 ble det derfor foreslått at sonene ikke lenger skulle avgrenses i en 
sirkel eller bue rundt sideelvsmunningen, men snarere med en rett linje, enten på tvers av 
hele elven eller ut til djupålen. Videre ble det angitt for den enkelte sideelvsmunning, hvorvidt 
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det skulle være tillatt å fiske på motsatt side av sideelvens utløp. Regelen om at det skulle 
være tillatt å ro raskt gjennom forbudssonen uten stans med fiskeredskap ute, ble ikke 
videreført. Det ble vurdert at denne regelen var vanskelig å håndheve. 

I vurderingen av forbudssonenes avgrensning, har det blitt vektlagt at sonene skal være av 
et slikt omfang at de gir fisken et reelt vern, samtidig som det ikke legges en større 
begrensning på fisket enn nødvendig for formålet. Hvorvidt sonen bør gå over hele 
tverrsnittet av elva eller til djupålen, avhenger blant annet av hovedelvas bredde på 
utløpsstedet, bestandsstatus i aktuelle sideelver og størrelse og beskaffenhet på den 
aktuelle elvemunningen. Fiskeutøvelsen ved de aktuelle sideelvsutløpene er også vurdert. 

Før fiskesesongen 2020 ble det diskutert hvorvidt forbudssonene er hensiktsmessig 
avgrenset. Fra lokalt hold på begge sider har det kommet innspill om at forbudssonene i 
hovedsak er for store, med tanke på at det foreligger en viss usikkerhet om hvor stor 
beskyttelse de gir. Det finnes lite dokumentasjon som gir støtte for at forbudssonene har en 
stor beskyttende effekt. Samtidig finnes dette heller ikke særlig dokumentasjon som skulle 
tilsi at de ikke utgjør en forskjell. For de øvre tilløpsveiene til Tanaelva, er det imidlertid 
enighet på finsk og norsk side om at den svake bestandsstatusen i tilsier at forbudssonene 
rundt disse sideelvene fortsatt skal være av et visst omfang. I tillegg er det behov for noe 
større forbudssoner rundt Njiljohka, Áhkojohka og Kárásjohka. For de øvrige 
sideelvsmunningene foreslås det en generell regel med fredningssone på 50 m oppstrøms 
og 100 m nedstrøms fra sideelvas bredder og ut til djupålen. Dette vil også bidra til å forenkle 
bestemmelsen om forbudssoner, samt gjøre det enklere å holde oppsyn med overholdelsen. 

 

Forslag til ny ordlyd i § 11 nr. 4: 

[Stangfiske er forbudt] fra båt og fra strand utenfor elvemunningen til lakseførende sideelver i 
et område som for den enkelte sideelv avgrenses på følgende måte: 

 

Njiljohka (FIN): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra 
sideelvas nærmeste elvebredder og ut til djupålen; 

 

Áhkojohka (FIN): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra 
sideelvas nærmeste elvebredder og ut til djupålen; 

 

Kárásjohka (NOR) (samløpet mellom Anárjohka og Kárásjohka): et område som strekker seg 
50 m oppstrøms i begge disse elvene, og 200 m nedstrøms i Tanaelva og 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 hovedelva; 
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Iškorasjohka (NOR): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 50 m nedstrøms fra 
sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva; 

 

Goššjohka (NOR): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra 
sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva; 

 

Anárjohka (NOR): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra 
sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av elveløpet. 

 

For øvrige sideelver er fiske forbudt i et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 
m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og ut til djupålen. 

 
 
§ 16 Fisketid for garnfiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye  

Det foregår et visst fiske etter andre arter enn laks sjøørret og sjørøye i Tanavassdraget. Det 
hevdes fra lokalt hold at mengden sik, gjedde og lake har økt i vassdraget og at det er 
nødvendig med et effektivt forvaltningsfiske for å holde disse bestandene lave. Imidlertid vil 
det alltid være en viss risiko for bifangst av laks ved slikt fiske, ettersom laksen i enkelte av 
sideelvene er veldig liten.  

Det har altså vært mye debatt knyttet til spørsmålet om fiske etter andre arter den siste tiden, 
ettersom disse ses i sammenheng med predasjon på sårbare laksebestander. Lokalt er det 
et stort ønske om utvidet fisketid for dette fisket. Imidlertid har forvaltningsmyndighetene lagt 
vekt på at det ikke bør iverksettes større endringer uten at man har god kontroll med 
effektene av dette. Det er derfor tatt til orde for at det gjennomføres et mer kontrollert fiske i 
enkelte områder, med blant annet nøye registreringer av fangsten, som ledd i 
kunnskapsoppbyggingen om predasjon som allerede er i gang. For å evaluere behovet og 
effekten av et slikt fiske, bør det vurderes å gjennomføre for- og etterundersøkelser. 

Det har riktignok vært enighet i arbeidsgruppa om mindre endringer for å legge bedre til rette 
for gjeddefiske. Før fiskesesongen 2019 ble det vedtatt å forlenge fisket etter andre arter fra 
10. juni til 15. juni. Før fiskesesongen 2020 har arbeidsgruppa foreslått at fisket etter andre 
arter skal starte ved isgangen, i stedet for 20. mai som det i dag heter i § 16. Det er vurdert 
at denne utvidelsen ikke vil påvirke bifangstdødeligheten i særlig grad. 

 

Forslag til endret ordlyd i § 16: 

Garnfiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye er tillatt fra og med isgangen til 
og med 15. juni. I Anárjohka og Skiehččanjohka er fisket tillatt fra isgangen til 20. august. 

 

 

§ 20 Maskevidde og trådtype i garnredskaper for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 
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Bestemmelsene for maskevidde og trådtype i de nye fiskereglene har tidligere vært noe 
upresise. Før fiskesesongen 2019 ble det vedtatt å ta inn en setning i § 20 annet ledd om at 
ved bruk av spunnet nylon skulle enkeltfilamentene være tynnere enn 8 denier. 
Arbeidsgruppa har før fiskesesongen 2020 foreslått at bestemmelsen presiseres ytterligere, 
ved at det gjøres tydelig at tråd med enkeltfilamenter på 8 denier også kan anvendes. 

 

Forslag til endret ordlyd i § 20 annet ledd annet punktum: 

Ved bruk av spunnet nylon skal tråd ha enkeltfilamenter som er 8 denier eller tynnere. 

 

 

§ 21 Stengsel 

Før fiskesesongen 2019 ble det innført krav til trådtykkelse på minst 1,1 mm (210/8x3, norsk 
tråd nr. 8) ved bruk av garn i tverrstengsel, ledestengsel og ledegarn. I tillegg er det kun tillatt 
å bruke tråd av spunnet nylon, hvor enkeltfilamentene er tynnere enn 8 denier. For at denne 
bestemmelsen skal være presis, og i overensstemmelse med bestemmelsen i § 20, forslås 
også her å presisere at tråd med enkeltfilamenter på 8 denier også kan anvendes. 

 

Forslag til endret ordlyd i § 21 annet ledd annet punktum: 

Når det brukes garn av slike ledeanordninger, skal maskevidden være minst 58 mm, og det 
er kun tillatt å benytte tråd av spunnet nylon (tråd med enkeltfilamenter som er 8 denier eller 
tynnere) som er minst 1,1 mm tykk (210/8x3, norsk tråd nr. 8). 

 

 

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

Det har tidligere vært noe ulik praksis i Norge og Finland hva gjelder størrelse og tykkelse på 
garnredskaper som brukes til fiske etter andre fiskearter. På norsk side har et stort antall av 
disse garnene en trådtykkelse på 0,20 mm. Disse har derfor ikke kunne anvendes, ettersom 
kravet til trådtykkelse i fiskereglene § 24 har vært inntil 0,17 mm. Det er derfor foreslått å 
endre kravet til trådtykkelse til inntil 0,20 mm. Dette vurderes at en slik økning ikke vil påvirke 
bifangst av laks i særlig grad. 

 

Forslag til endret ordlyd i § 24 første ledd: 

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 0,20 mm tykkelse. 

 

 

§ 29 Fangstoppgave 
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Rapportering for fastboende fiskere 
Fiskere med strandfiskekort og båtfiskekort (tilreisende fiskere) skal levere fangstoppgave 
innen første mandag etter fisket. For lokale fiskere ble det for fiskesesongene 2017, 2018 og 
2019 lagt opp til en overgangsordning for fangstrapportering slik at fiskerne skulle få bedre 
tid til å tilpasse seg den nye ordningen med hyppigere fangstrapportering. Det var videre 
behov for å utarbeide en praktisk ordning slik at fiskerne fremdeles skulle ha mulighet til å 
rapportere på papir/fangstdagbok. For Finlands del har det også vært utfordringer knyttet til 
omleggingen fra frivillig til obligatorisk rapportering i tråd med den nye avtalen. Det ble derfor 
lagt opp til gradvis hyppigere rapportering for lokale fiskere frem mot ukentlig rapportering fra 
og med 2020, på linje med tilreisende fiskere. 

Som ledd i opptrappingen mot 2020, ble det før fiskesesongen 2019 bestemt at lokale fiskere 
skulle levere fangstoppgave (elektronisk eller på papir) for fiske utført til og med uke 26, 
dersom de hadde fisket i den perioden. Slik undervegsrapportering skulle skje senest en uke 
etter perioden, altså 8. juli. 

Før fiskesesongen 2020 har det kommet innspill om at det er behov for å forlenge 
overgangsperioden, før det kan innføres obligatorisk ukentlig rapportering for lokale fiskere. 
Det pekes blant annet på at man må sikre at kvaliteten på rapporteringen opprettholdes, og 
at det er fare for færre eller dårligere fangstrapporter dersom rapporteringsbyrden blir for 
stor. Det har også vært foreslått at man bør få tid til å utvikle brukervennlige verktøy for 
rapportering, før kravet om ukentlig rapportering iverksettes. 

 

Forslag til endret ordlyd i § 29 femte ledd: 

Fiskere med stangfiskekort og generelt fiskekort for lokale fiskere skal for fiskesesongen 
2020 levere fangstoppgave innen 1. september. Disse fiskerne skal i tillegg levere 
elektronisk fangstrapport eller rapport på papir innen 6. juli for fiske utført før uke 27. 

 

Rapportering for fangst på barnekort 
Da det før fiskesesongen 2019 ble gjort mulig å knytte ett eller flere barnekort til et døgnkort 
for strand- eller båtfiske, ble det også innført en plikt i § 29 åttende ledd for innehaver av 
hovedkortet til å levere fangstrapportering for eventuelle barnekort. Det foreslås at denne 
ordningen videreføres også i 2020, og at bestemmelsens ordlyd endres slik at den tar høyde 
for at barnekort kan knyttes til alle typer fiskekort. 

 

Forslag til endret ordlyd i § 29 åttende ledd: 

Innehaver av fiskekort som har ett eller flere barnekort knyttet til seg, er pliktig til å levere 
fangstrapport for barns fiske. 
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Forslag til endringer i forskrift 11. mai nr. 558 om fiske i 
Tanavassdragets nedre norske del 
Det foreslås i hovedsak at endringene som er foreslått i grenseelvforskriften, også inntas i 
forskriften for nedre norske del, blant annet med sikte på å oppnå enhetlige fiskeregler i de 
ulike delene av Tanavassdraget.   

 

§ 2 Fiskekort 

Adgangen til å knytte ett eller flere barnekort til et strandfiske- eller båtfiskekort er nedfelt i § 
2 tredje ledd annet punktum. For å sikre like regler i hele Tanavassdraget, foreslås det å 
endre denne bestemmelsen, slik at barnekort kan tilknyttes alle kategorier av fiskekort som 
er definert i § 2 første ledd. Se for øvrig begrunnelse under endringsforslag til 
grenseelvforskriften § 4. 

 

Forslag til nytt fjerde ledd i § 2: 

Det kan knyttes ett eller flere barnekort til alle kategorier av fiskekort nevnt i første ledd. 
Barnekort gir et navngitt tilreisende barn under 16 år rett til å fiske med inntil én stang eller 
ett håndsnøre av gangen. Barnekort inngår ikke i kortkvoten i tredje ledd. 

 

Paragraf 2 tredje ledd annet punktum oppheves. 

 

 

§ 6 Fiskesesong for håndsnøre 
Denne bestemmelsen angir start- og sluttidspunkt for fiskesesongen med håndsnøre, for 
henholdsvis tilreisende og lokale fiskere. Gjennom bestemmelsens tredje ledd er TF gitt 
myndighet til å åpne for fiske etter sjøørret fra 23. juni til 15. september fra grensen mellom 
elv og sjø og til Langnes. I forkant av fiskesesongen 2019 foreslo TF at denne adgangen 
skulle utvides til å gjelde fiske etter sjøørret mellom Langnes og til Sieiddásuolo nedenfor 
Tana bru. Dette forslaget ville gjøre hele det sanddekte området i nedre norske del av 
Tanavassdraget tilgjengelig for sjøørretfiske. 

Forslaget ble imidlertid ikke vedtatt, ettersom det ville kunne innebære en økning i 
beskatningen av sjøørret. Departementet vektla at det ikke forelå tilstrekkelig kunnskap om 
ørretbestanden i Tanavassdraget og at det dermed ikke ville være forsvarlig å utvide 
området for sjøørretfiske i nedre norske del.  

 

Før fiskesesongen 2020 har TF fremmet et likelydende forslag om å utvide sjøørretfiske etter 
§ 6 tredje ledd fra grensen mellom elv og sjø til Sieiddásuolo. Departementet påpeker at 
kunnskapsgrunnlaget er det samme nå som i 2019, og at det ikke vil være forsvarlig å utvide 
dette fisket uten tilstrekkelig kunnskap om tilstanden til sjøørretbestanden i vassdraget. 

Det foreslås ingen endringer i § 6 tredje ledd. 
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§ 13 Fisketid for fiske med settegarn etter andre arten enn laks, sjøørret og sjørøye 

Bestemmelsen regulerer perioden hvor det er tillatt å fiske etter andre arter. Som for 
grenseelvstrekningen har slikt fiske til nå vært tillatt fra 20. mai til 15. juni. I tråd med 
forslaget om å åpne for fiske etter andre arter på grenseelvstrekningen fra og med isgangen, 
foreslås en tilsvarende endring i nedre norske del av Tanavassdraget. 

Forslag til endret ordlyd i § 13: 

Garnfiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye er tillatt fra isgangen til og med 
15. juni. 

 

 

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

Denne bestemmelsen nedfeller krav til garnredskapene som benyttes i fisket etter anadrome 
laksefisk. I annet ledd gis det spesifikasjoner av trådtykkelse ved bruk av spunnet nylon. 
Bestemmelsens ordlyd foreslås presisert, slik at den samsvarer med tilsvarende 
bestemmelse i grenseelvforskriften. Se for øvrig begrunnelse under endringsforslag til 
grenseelvforskriften § 20. 

 

Forslag til endring av ordlyd i § 18 annet ledd annet punktum: 

Ved bruk av spunnet nylon skal tråd ha enkeltfilamenter som er 8 denier eller tynnere. 

 

 

§ 19 Stengsel 

Bestemmelsens annet ledd nedfeller krav til garnet som benyttes i stengselfisket, deriblant 
spesifisering av trådtype og trådtykkelse. Bestemmelsens ordlyd foreslås presisert, slik at 
den samsvarer med tilsvarende bestemmelse i grenseelvforskriften. Se for øvrig begrunnelse 
under endringsforslag til grenseelvforskriften § 21. 

 

Forslag til endring av ordlyd i § 19 annet ledd annet punktum: 

Når det brukes garn i slike ledeanordninger, skal maskevidden være minimum 58 mm, og det 
er kun tillatt å benytte tråd av spunnet nylon (tråd med enkeltfilamenter som er 8 denier eller 
tynnere) som er minst 1,1 mm tykk (210/8x3, norsk tråd nr. 8). 

 

 

§ 22 Garnredskaper til fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye 
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Denne bestemmelsen setter krav til garnet som benyttes til fisket etter andre arter. 
Bestemmelsens ordlyd foreslås endret slik at den samsvarer med tilsvarende bestemmelse i 
grenseelvforskriften. Se for øvrig begrunnelse under endringsforslag til grenseelvforskriften § 
24. 

 

Forslag til endring av ordlyd i § 22 første ledd: 

Settegarn til fangst av andre arter 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 0,20 mm tykkelse. 

 

 

§ 27 Fangstoppgave 

Bestemmelsen regulerer plikten til å levere fangstoppgaver, og er utformet i samsvar med 
tilsvarende bestemmelse i grenseelvforskriften. I fjerde ledd angis frister for 
fangstrapportering for både tilreisende og fastboende fiskere. Plikten til å rapportere barns 
fiske følger av bestemmelsens sjuende ledd. For å sikre enhetlige regler i hele vassdraget, 
foreslås denne bestemmelsen endret på samme måte som tilsvarende bestemmelse i 
grenseelvforskriften. Se for øvrig begrunnelse under endringsforslag til grenseelvforskriften § 
29. 

 

Forslag til endret ordlyd i § 27 fjerde ledd annet og tredje punktum: 

Fastboende fiskere, jf. § 2 nr. 1 og nr. 2, skal levere fangstoppgave senest 1. september det 
året fisket har foregått. Fastboende fiskere skal i tillegg levere elektronisk fangstrapport eller 
rapport på papir innen 6. juli for fiske utført før uke 27. 

 

Forslag til endret ordlyd i § 27 sjuende ledd: 

Innehaver av fiskekort som har ett eller flere barnekort knyttet til seg, er pliktig til å levere 
fangstrapport for barns fiske. 

 

 
 
Forslag til endring av forskrift om fiske i norske sidevassdrag til 
Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka 
 
Det foreslås i hovedsak at endringene som er foreslått i grenseelvforskriften, også inntas i 
forskriften for sidevassdragene, blant annet med sikte på å oppnå enhetlige fiskeregler i de 
ulike delene av Tanavassdraget. 
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§ 2 Fiskekort 

Adgangen til å knytte ett eller flere barnekort til et strandfiske- eller båtfiskekort er nedfelt i § 
2 fjerde ledd. For å sikre like regler i hele Tanavassdraget, foreslås det å endre denne 
bestemmelsen, slik at barnekort kan tilknyttes alle kategorier av fiskekort som er definert i § 2 
første ledd. Se for øvrig begrunnelse under endringsforslag til grenseelvforskriften § 4. 

 

Forslag til endret ordlyd i § 2 fjerde ledd: 

Det kan knyttes ett eller flere barnekort til alle kategorier fiskekort nevnt i første ledd. 
Barnekort gir et navngitt tilreisende barn under 16 år rett til å fiske med inntil én stang eller 
ett håndsnøre av gangen. Barnekort inngår ikke i kortkvotene i tredje ledd. 

 

 

§ 11 Fisketider for andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye 

Bestemmelsen regulerer perioden hvor det er tillatt å fiske etter andre arter. Som for 
grenseelvstrekningen har slikt fiske til nå vært tillatt fra 20. mai. I tråd med forslaget om å 
åpne for fiske etter andre arter på grenseelvstrekningen fra og med isgangen, foreslås en 
tilsvarende endring i de norske sidevassdragene til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka. 

 

Forslag til endret ordlyd i § 11 annet ledd første punktum: 

Fiske med bunnsatte settegarn etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye er tillatt fra 
isgangen til 10. juni. 

 

 

§ 15 Maskevidde og trådtype i garnredskaper for fiske etter laks og sjøørret 

Denne bestemmelsen nedfeller krav til garnredskapene som benyttes i fisket etter anadrome 
laksefisk. I annet ledd gis det spesifikasjoner av trådtykkelse ved bruk av spunnet nylon. 
Bestemmelsens ordlyd foreslås presisert, slik at den samsvarer med tilsvarende 
bestemmelse i grenseelvforskriften. Se for øvrig begrunnelse under endringsforslag til 
grenseelvforskriften § 20. 

 

Forslag til endret ordlyd i § 15 annet ledd annet punktum: 

Ved bruk av spunnet nylon skal tråd ha enkeltfilamenter som er 8 denier eller tynnere. 

 

 

§ 16 Garnredskaper til fiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye 

Denne bestemmelsen setter krav til garnet som benyttes til fisket etter andre arter. 
Bestemmelsens ordlyd foreslås endret slik at den samsvarer med tilsvarende bestemmelse i 
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grenseelvforskriften. Se for øvrig begrunnelse under endringsforslag til grenseelvforskriften § 
24. 

 

Forslag til endret ordlyd i § 16 første ledd tredje punktum: 

Garnet kan være inntil 2 meter dypt og det skal være laget av monofilamenttråd av inntil 0,20 
mm tykkelse. 

 

Forslag til endret ordlyd i § 16 fjerde ledd annet punktum: 

Enkeltfibrene i nylonbindetråd og spunnet nylon skal være 8 denier eller tynnere. 

 

 

§ 17 Stengsel 

Bestemmelsens annet ledd stiller krav til garnet som benyttes i stengselfisket, blant annet 
hva gjelder trådtype og trådtykkelse. Bestemmelsens ordlyd foreslås presisert, slik at den 
samsvarer med tilsvarende bestemmelse i grenseelvforskriften. Se for øvrig begrunnelse 
under endringsforslag til grenseelvforskriften § 21. 

 

Forslag til endret ordlyd i § 17 annet ledd annet punktum: 

Når det brukes garn i slike ledeanordninger, skal maskevidden være minimum 58 mm, og det 
er kun tillat å benytte tråd av spunnet nylon (tråd med enkeltfilamenter som er 8 denier eller 
tynnere) som er minst 1,1 mm tykk (210/8x3, norsk tråd nr. 8). 

 

 

§ 23 Fangstoppgave 

Bestemmelsen er utformet i samsvar med tilsvarende bestemmelse i grenseelvforskriften. I 
fjerde ledd angis frister for fangstrapportering for både tilreisende og fastboende fiskere. 
Plikten til å rapportere barns fiske følger av sjuende ledd. For å sikre enhetlige regler i hele 
vassdraget, foreslås denne bestemmelsen endret på samme måte som tilsvarende 
bestemmelse i grenseelvforskriften. Se for øvrig begrunnelse under endringsforslag til 
grenseelvforskriften § 29. 

 

Forslag til endret ordlyd i § 23 fjerde ledd tredje punktum: 

Disse fiskerne skal for fiskesesongen 2020 i tillegg levere elektronisk fangstrapport eller 
rapport på papir innen 6. juli for fiske utført før uke 27. 

 

Forslag til endret ordlyd i § 23 sjuende ledd: 
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Innehaver av fiskekort som har ett eller flere barnekort knyttet til seg, er pliktig til å levere 
fangstrapport for barns fiske. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forslaget om å utvide prøveordningen med gratis barnekort for også å kunne knytte slike til 
sesongkort, er utformet på en enkel måte som ikke vil medføre særlig merarbeid for 
forvaltningen eller brukerne. Det vurderes ikke at barns fiske vil øke beskatningen i noen 
merkbar grad eller ha andre negative konsekvenser. 

Endringene i grenseelvforskriften § 4 om å flytte 300 strandfiskekort fra sonen Grensen-
Borsejohka til sonen Borsejohka-Ráidenjárga vil innebærer noe administrativt arbeid, men vil 
ikke ha særskilte økonomiske konsekvenser. 

Endringen i start- og stopptidspunkt for fiskedøgnet for strandfiskekort i § 8 kan gi mulighet 
for økt kortsalg. Dette vil igjen kunne bidra til å øke inntektene til TF fra kortsalget 
sammenliknet med sesongene 2017-2019. Endringen vil ikke ha administrative 
konsekvenser. 

Forslaget til ny avgrensning av forbudssonene ved sideelvsmunninger i § 11 er en forenkling 
av den tidligere regelen, og bidrar således til et tydeligere regelverk. Endringen kan medføre 
noe administrativ innsats med å informere om de nye reglene. 

Den foreslåtte endringen i § 16 medfører at fisket etter andre arter kan starte noe tidligere 
enn før, avhengig av vær og temperatur. Endringen vil ikke medføre administrative eller 
økonomiske konsekvenser. 

Bestemmelsene i alle tre forskrifter vedrørende trådtykkelse i garn, er en presisering av 
gjeldende bestemmelser. Når det gjelder økning i trådtykkelse på garn til fiske av andre arter, 
vil endringen tillate at fiskere bruker de garn som tidligere ble brukt til slikt fiske og som ikke 
har kunnet bruker under de nye fiskereglene. Endringene vil ikke ha noen økonomiske eller 
administrative konsekvenser, og kan være besparende for enkelte fiskere. 

Bestemmelsen om fangstrapportering er kun endret for å samsvare med aktuelle datoer for 
rapportering i 2020, og medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.  
Plikten til å rapportere barns fiske vil medføre en beskjeden innsats fra innehaver av det 
fiskekortet som har barnekort knyttet til seg, og for fiskeforvaltningen. 

Samlet sett vurderer departementet at de økonomiske og administrative konsekvensene av 
forskriftsendringene ikke vil medføre særlige kostnader for hverken forvaltning eller brukere, 
men kan gi økonomiske fordeler gjennom økt kortsalg og gjenbruk av tidligere bruke garn. 
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