
Forskrift om endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget 

 

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 04. mai 2021 med hjemmel i lov 20. juni 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, 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 og lov 19. desember 20013 nr. 124 om 

matproduksjon og mattrygghet mv. § 19, jf. delegeringsvedtak 23. mars 2018 nr. 486. 

 

 

 

I 

 

I forskrift 11. mai 2017 nr. 557 om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning gjøres følgende 

endringer: 

 

 

§ 2 første ledd skal lyde: 

 

Den som skal fiske på grenseelvstrekningen skal ha gyldig fiskekort: 

1) Generelt fiskekort for lokale fiskere gir adgang til å fiske med alle tillatte redskaper i det omfang og 

med de begrensninger som framgår av denne forskrift. Rett til å kjøpe slikt fiskekort i Norge har 

fiskerettshavere etter § 4 i lov om fiskeretten i Tanavassdraget 20. Juni 2014 nr. 51 (Tanaloven). 

Generelt fiskekort for lokale fiskere gjelder for en fiskesesong. I 2021 gjelder dette fiskekortet ikke for 

fangst av laks og sjørøye, og ikke for stangfiske fra båt.. 

2) Stangfiskekort for lokale fiskere gir i 2021 adgang til å fiske med stang og håndsnøre fra strand i 

det omfang og med de begrensninger som framgår av denne forskrift. Rett til å kjøpe et slikt fiskekort 

i Norge har fiskerettshavere etter § 5 i Tanaloven. Stangfiskekort for lokale fiskere gjelder for en 

fiskesesong. I 2021 gjelder dette fiskekortet ikke for fangst av laks og sjørøye. 

3) Fiskekort for fiske fra båt (båtfiskekort) gir adgang for tilreisende fiskere til å fiske med stang og 

håndsnøre fra båt, i det omfang og med de begrensninger som framgår av denne forskriften. 

Fiskekortet gjelder for ett fiskedøgn. 

4) Fiskekort for fiske fra strand (strandfiskekort) gir adgang for tilreisende fiskere til å fiske med stang 

og håndsnøre fra strand, i det omfang og med de begrensninger som framgår av denne forskriften. 

Fiskekortet gjelder for ett fiskedøgn. I 2021 gjelder dette fiskekortet ikke for fangst av laks og sjørøye. 

 

 

§ 4 første ledd oppheves. 

 

§ 4 annet ledd blir nytt første ledd og skal lyde: 

Det maksimale antall strandfiskekort per fiskesesong er 8 000 fiskedøgn. I 2021 vil det ikke bli solgt 

båtfiskekort. Tanavassdragets fiskeforvaltning kan gi nærmere regler for anvendelse av 

strandfiskekortene, utover det som følger av denne forskriften. 

 

§ 4 tredje ledd oppheves. 

 

 



§ 5 første ledd oppheves. 

 

§ 5 nåværende annet ledd blir nytt første ledd og skal lyde: 

Tillatte redskap for fiske av andre fiskearter enn laks og sjørøye, er: 

1) settegarn, jf. § 24 

2) stang og håndsnøre. Ved bruk av stang og håndsnøre må krokene være uten mothaker eller 

mothakene må klemmes inn. Sluken kan ha inntil én treblekrok (tregrenet krok) eller tre enkeltkroker.  

3) teine 

4) lakekrok ved fiske på isen 

5) kastenot i innsjøer i Anárjohka ovenfor Matinköngäs. 

 

§ 5 tredje ledd oppheves. 

 

§ 5 nåværende fjerde ledd blir nytt annet ledd og skal lyde: 

Den som har generelt fiskekort for lokale fiskere, jf. Tanaavtalens vedlegg 2 § 4 punkt 1, kan bruke 

redskap nevnt i første ledd. Andre fiskere kan bruke stang og håndsnøre. 

 

 

§ 7 første ledd skal lyde: 

For lokale fiskere med generelt fiskekort eller stangfiskekort for lokale fiskere er fiske med stang og 

håndsnøre (stangfiske) tillatt fra 10. juni til 10. august. 

 

§ 7 annet ledd skal lyde: 

For tilreisende fiskere med strandfiskekort er stangfiske tillatt fra 14. juni til 31. juli. 

 

§ 7 tredje ledd oppheves. 

 

 

§ 8 annet ledd skal lyde: 

Strandfiskekort for fiske etter andre arter enn laks og sjørøye gir adgang til å bruke én stang. 

Fiskekortet gjelder i den staten det er kjøpt. Fiskekortet gjelder i ett fiskedøgn, som begynner kl. 18 og 

slutter dagen etter kl. 18.  

 

§ 8 tredje og fjerde ledd oppheves. 

 

 

§ 9 fjerde ledd annet punktum skal lyde: 

Det er kun tillatt å bruke håv som hjelpemiddel for å løfte på land en fisk som er fast i redskap. 

 

 

§ 10 første ledd skal lyde: 

Personer med strandfiskekort jf. § 2 nr. 4, kan fiske med én stang og bruke fluefiskeutstyr inntil klasse 

5. Den maksimale fortomtykkelsen er 0,20 mm og den maksimale krokstørrelsen er 10. Bruk av 

rørfluer er ikke tillatt, og fluene (eller fortommen) skal ikke være vektet. 

Tanavassdragets fiskeforvaltning kan angi områder hvor tilreisende kan fiske med sluk etter andre 

arter enn laks og sjørøye. 

 

 



§ 11 nr. 4 skal lyde: 

4) frå båt og strand utenfor elvemunningen til elvene Boulbmatjoka/Pulmankijoki, Làksjohka, 

Veačajohka/Vetsijoki, Ohcejohka/Utsjoki, Goahppelajohka/Kuoppilasjoki, Leavvajohka, 

Baišjohka og Váljohka, i et område som strekker seg 50 m oppstrøms og 100 m 

nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og ut til djupålen.  

  

For øvrige sideelvsmunninger er fisket forbudt i følgende områder:  

  

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;  

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) 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.  

  

 

§ 12 første ledd skal lyde: 

Det kan ikke fiskes med drivgarn i 2021. 

 

 

§ 13 første ledd skal lyde: 

Det kan ikke fiskes laks, sjøørret eller sjørøye med settegarn beregnet for fangst av disse artene, i 

2021. 

 

§ 13 annet og tredje ledd oppheves. 

 

 

§ 14 første ledd skal lyde: 

Det kan ikke fiskes med stengsel i 2021. 

 

 

§ 16 ny paragrafoverskrift: 

Fisketid for garnfiske etter andre arter enn laks og sjørøye 

 

§ 16 første ledd skal lyde: 

Garnfiske etter andre arter enn laks og sjørøye er tillatt fra og med isgangen til og med 15. juni. I 

Anàrjohka og Skiehččanjohka er fisket tillatt fra isgangen til 31. august. 

 

§ 16 nytt annet ledd skal lyde: 



Dersom laks eller sjørøye fanges under garnfisket etter andre fiskearter, må fisket på denne lokaliteten 

avsluttes umiddelbart. Fiskeren plikter uten unødig opphold å informere Tanavassdragets 

fiskeforvaltning om tid og sted for bifangst av laks eller sjørøye. 

 

§ 17 nytt første ledd skal lyde: 

Det er ikke tillatt å fiske med stang fra båt i 2021. 

 

§ 17 nåværende første ledd blir nytt annet ledd. 

 

 

§ 24 ny paragrafoverskrift skal lyde: 

 Garnredskaper for fiske etter andre fiskearter enn laks og sjørøye 

 

§ 24 første ledd skal lyde: 

Settegarn til fangst av andre fiskearter enn laks 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 med mer tykkelse. 

 

 

§ 28 første ledd skal lyde: 

Laks, sjøørret og sjørøye som er mindre enn 30 cm skal settes ut igjen. I 2021 skal laks og sjørøye 

settes ut igjen uansett lengde. Lengen på fisk måles fra snutespissen til enden av halefinnen. 

 

 

§ 29 femte ledd skal lyde: 

Fiskere med stangfiskekort og generelt fiskekort for lokale fiskere skal for fiskesesongen 2021 levere 

fangstoppgave innen 1. september. Disse fiskerne skal i tillegg levere elektronisk fangstoppgave eller 

rapport på papir innen 6. juli for fiske utført før uke 27.  

 

§ 29 syvende ledd skal lyde: 

Fangst av andre fiskearter enn de nevnt i første ledd skal rapporteres senest en måned etter endt 

fiskesesong. I tillegg skal det leveres elektronisk fangstoppgave eller rapport på papir for disse artene 

innen 6. juli for fiske utført før uke 27. Rapporteringsplikten omfatter totalvekt og antall for hver 

art, men Tanavassdragets fiskeforvaltning har anledning til stille ytterligere rapporteringskrav for 

fisket etter andre arter, dersom det er nødvendig for datainnsamlingen.  

  

 

 

 

 

II 

 

I forskrift 11. mai 2017 nr. 558 om fiske i Tanavassdragets nedre norske del gjøres følgende endringer: 

 

§ 2 første ledd skal lyde: 

Den som skal fiske i den nedre norske del av Tanaelva skal ha gyldig fiskekort: 

1) de fiskeberettigede etter § 4 i lov 20. juni 2014 nr. 51 om fiskeretten i Tanavassdraget 

(Tanaloven) kan kjøpe sesongkort som gjelder for alle lovlige redskaper. I 2021 gjelder dette 



fiskekortet ikke for fangst av laks eller sjørøye, og ikke for stangfiske fra båt, med unntak av 

sjøørretfiske fra grense mellom elv og sjø til Langnes. 

2) personer som bor fast i Tana eller Karasjok kommuner eller som bor fast langs lakseførende 

sideelver til Tana i Kautokeino  kommune, jf. § 5 i Tanaloven, kan kjøpe sesongkort som 

gjelder for fiske med stang og håndsnøre. I 2021 gjelder dette fiskekortet ikke for fangst av 

laks eller sjørøye, og ikke for stangfiske fra båt, med unntak av sjøørretfiske fra grense 

mellom elv og sjø til Langnes. 

3) Personer som ikke har rett til fiske etter lov om fiskeretten i Tanavassdraget har adgang til 

fiske  mot å løse døgnfiskekort jf. § 5 i forskrift 4. februar 2011 nr. 119 om lokal forvaltning 

av fisk og fisket i Tanavassdraget. I 2021 gjelder dette fiskekortet ikke for fangst av lak eller 

sjørøye og ikke for fiske fra båt. 

 

§ 2 annet ledd annet punktum oppheves. 

 

§ 2 tredje ledd skal lyde: 

Det kan selges døgnfiskekort for fiske etter andre arter enn laks og sjørøye, inkludert sjøørret. Dette 

gjelder også på strekningen fra grensen mellom elv og sjø til Langnes. Sjøørretfisket mellom elv og sjø 

til Langnes kan foregå fra båt. 

 

 

§ 2 nytt fjerde ledd skal lyde: 

Det kan knyttes ett eller flere barnekort til alle kategorier av fiskekort nevnt i første 

ledd. Barnekort gir et navngitt barn under 16 år rett til å fiske med inntil én stang eller ett håndsnøre 

av gangen.  

 

 

§ 4 første ledd oppheves. 

 

§ 4 annet ledd blir nytt første ledd og skal lyde: 

For fiske etter andre fiskearter enn laks og sjørøye, kan de fiskeberettigete etter Tanaloven § 4 benytte 

følgende redskaper: 

1) settegarn, jf. § 22 

2) stang og håndsnøre. Ved bruk av stang og håndsnøre må krokene være uten mothaker eller 

mothakene må klemmes inn. Sluken kan ha inntil én treblekrok (tregrenet krok) eller tre enkeltkroker. 

3) teine 

 

 

§ 6 første ledd første punktum skal lyde: 

For personer som bor fast i Tana eller Karasjok kommuner eller som bor fast langs lakseførende 

sideelver til Tana i Kautokeino kommune er fiske etter andre arter enn laks og sjørøye tillatt fra 1. 

juni til 31. august. 

 

§ 6 annet ledd skal lyde: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning kan åpne for fiske etter andre arter enn laks og sjørøye for 

tilreisende fiskere fra 14. juni til 31. juli. 

 

§ 6 nytt tredje ledd skal lyde: 

Alle fiskere skal skånsomt gjenutsette eventuell bifangst av laks og sjørøye. 



 

§ 6 nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd. 

 

 

§ 10 skal lyde: 

Det kan ikke fiskes med drivgarn i 2021. 

 

 

§ 11 første ledd skal lyde: 

Det kan ikke fiskes med stengsel i 2021. 

 

 

§ 12 første ledd skal lyde: 

Det kan ikke fiskes laks, sjøørret og sjørøye med settegarn beregnet for fangst av disse artene, i 2021. 

 

 

§ 13 ny paragrafoverskrift skal lyde: 

Fisketid med settegarn for andre arter enn laks og sjørøye 

 

§ 13 første ledd skal lyde: 

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

 

§ 13 nytt annet ledd skal lyde:  

Dersom laks eller sjørøye fanges under garnfisket etter andre fiskearter, må fisket på denne lokaliteten 

avsluttes umiddelbart. Fiskeren plikter uten unødig opphold å informere Tanavassdragets 

fiskeforvaltning om tid og sted for bifangst av laks eller sjørøye.  

 

 

§ 14 første ledd nytt første punktum skal lyde: 

Stangfiske fra båt er ikke tillatt i 2021, med unntak for stangfiske på strekningen mellom grensen 

mellom elv og sjø og Langnes. 

 

§ 14 nåværende første punktum blir annet punktum.  

 

 

§ 16 tredje ledd oppheves. 

 

 

§ 22 ny paragrafoverskrift: 

Garnredskaper til fiske etter andre arter enn laks og sjørøye 

 

§ 22 første ledd skal lyde: 

Settegarn til fangst av andre arter enn laks 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 sjette ledd skal lyde: 



Fangst av andre fiskearter enn de nevnt i første ledd skal rapporteres senest en måned etter endt 

fiskesesong. I tillegg skal det leveres elektronisk fangstoppgave eller rapport på papir for fangst av 

disse artene innen 6. juli for fiske utført før uke 27. Rapporteringsplikten omfatter antall og totalvekt 

for hver art, men Tanavassdragets fiskeforvaltning har anledning til stille ytterligere 

rapporteringskrav for fisket etter andre arter, dersom det er nødvendig for datainnsamlingen. 

 

 

 

III 

 

 

I forskrift 11. mai 2017 nr. 559 om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og 

Skiehččanjohka gjøres følgende endringer: 

 

§ 2 første ledd skal lyde: 

 

Den som skal fiske på lakseførende strekninger av de norske sidevassdragene til Tanaelva, Anárjohka 

og Skiehččanjohka skal ha gyldig fiskekort: 

1) Fiskeberettigede etter § 4 i lov 20. juni 2014 nr. 51 om fiskeretten i Tanavassdraget 

(Tanaloven) kan kjøpe sesongkort som gjelder for alle lovlige redskaper. I 2021 gjelder dette 

kortet ikke for fangst av laks eller sjørøye, og ikke for stangfiske fra båt. 

2) Personer som bor fast i Tana eller Karasjok kommuner eller som bor fast langs lakseførende 

sideelver til Tana i Kautokeino kommune, jf. § 5 i Tanaloven, kan kjøpe sesongkort som 

gjelder for fiske med stang og håndsnøre. I 2021 gjelder dette kortet ikke for fangst av laks 

eller sjørøye, og ikke for stangfiske fra båt. 

3) Personer som ikke har rett til fiske etter lov om fiskeretten i Tanavassdraget har adgang til 

fiske mot å løse døgnfiskekort jf. § 5 i forskrift 4. februar 2011 nr. 119 om lokal forvaltning av 

fisk og fisket i Tanavassdraget. I 2021 gjelder dette kortet ikke for fangst av laks eller sjørøye. 

 

§ 2 annet ledd skal lyde: 

Fiskekort for tilreisende fiskere er personlig og gjelder i nærmere angitt fiskesone. Kortet gjelder kun 

fiske fra strand.  

 

§ 2 tredje ledd oppheves. 

 

§ 4 første ledd oppheves. 

 

§ 4 annet ledd blir nytt første ledd og skal lyde: 

For fiske etter andre fiskearter enn laks og sjørøye, kan de fiskeberettigete etter Tanaloven § 4 benytte 

følgende redskaper: 

1) settegarn, jf. § 16 

2) stang og håndsnøre. Ved bruk av stang og håndsnøre må krokene være uten mothaker eller 

mothakene må klemmes inn. Sluken kan ha inntil én treblekrok (tregrenet krok) eller tre 

enkeltkroker. 

3) teine 

4) lakekrok på isen 

5) kastenot etter sik i innsjøene Polmakvatn (Boulbmátjávi), Válljávri og Šouššjávri 

6) gjeddesaks i Máskejávri 



 

 

 

 

§ 7 første ledd skal lyde: 

For personer som bor fast i Tana eller Karasjok kommuner eller som bor fast langs lakseførende 

sideelver til Tana i Kautokeino kommune er fiske etter andre arter enn laks, inkludert sjøørret, tillatt 

fra 10. juni til 10. august. 

 

§ 7 annet ledd skal lyde: 

Alle fiskere skal skånsomt gjenutsette eventuell bifangst av laks og sjørøye. 

 

§ 7 nytt tredje ledd skal lyde: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning kan gi nærmere bestemmelser om hvilke fiskeområder og redskaper 

som kan benyttes i fisket, herunder bestemmelser som gjelder tilreisende fiskere. 

 

§ 7 nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd. 

 

 

§ 9 første ledd skal lyde: 

Det kan ikke fiskes laks, sjøørret eller sjørøye med settegarn eller stengsel beregnet for fangst av disse 

artene, i 2021. 

 

§ 9 annet, tredje og fjerde ledd oppheves. 

 

 

§ 11 ny paragrafoverskrift skal lyde: 

Fisketider for andre arter enn laks og sjørøye 

 

§ 11 første ledd oppheves. 

 

§ 11 annet ledd blir nytt første ledd og skal lyde: 

Fiske med bunnsatte settgarn etter andre arter enn laks og sjørøye er tillatt fra isgangen til 10. juni. I 

Kárášjohka nedenfor Bávttasjohkas munning og i Iešjohka er fiske etter andre arter enn laks og 

sjørøye med bunnsatte settegarn tillatt fra og med isgangen til og med 31. august. 

 

§ 11 nåværende tredje ledd blir annet ledd. 

 

§ 11 nåværende fjerde ledd blir tredje ledd. 

 

§ 11 nåværende femte ledd blir fjerde ledd. 

 

 

§ 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 2021 i tillegg levere elektronisk fangstrapportering eller rapport på papir innen 6. 

juli for fiske utført før uke 27.  



 

§ 23 sjette ledd skal lyde: 

Fangst av andre fiskearter enn de nevnt i første ledd skal rapporteres senest en måned etter endt 

fiskesesong. I tillegg skal det leveres elektronisk fangstoppgave eller rapport på papir for disse artene 

innen 6. juli for fiske utført før uke 27. Rapporteringsplikten omfatter totalvekt og antall for hver 

art, men Tanavassdragets fiskeforvaltning har anledning til stille ytterligere rapporteringskrav for 

fisket etter andre arter, dersom det er nødvendig for datainnsamlingen. 

 

 

IV 

 

 

Forskriften trer i kraft straks. 


