
 
 

PROTOKOLL 

 

Protokoll mellom det norske Klima- og miljødepartementet og det finske Jord- og 

skogbruksdepartementet etter Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 

30. september 2016 (Tanaavtalen) artikkel 6 og 7 om fravikelser fra avtalens Vedlegg 2 – 

Fiskeregler for Tanavassdraget. 

 

De av regjeringene utpekte myndigheter har, med hjemmel i artikkel 6 i Tanaavtalen, avtalt følgende 

bestemmelser som fraviker fiskereglene i Tanaavtalens vedlegg 2: 

 

1. Fravik fra § 5 med følgende nytt innhold: 

Det maksimale antallet strandfiskekort per fiskesesong er 16 000 fiskedøgn, som fordeles likt mellom 

Finland og Norge. Begge parter har anledning til å utarbeide nærmere bestemmelser for anvendelse av 

fiskekortene. 

 

 

2. Fravik fra § 6: 

Første ledd gjelder ikke. 

Andre og tredje ledd med følgende tillegg: 

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

1) settegarn  

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

må klemmes ned og lukkes. Sluken skal ha høyest én treblekrok eller opptil tre enkeltkroker.  

3) teine  

4) lakekrok ved fiske på isen  

5) kastenot i innsjøer i Anárjohka ovenfor Matinköngäs. 

De som har generelt fiskekort for lokale fiskere, jf. § 4 punkt 1, kan bruke redskap nevnt foran i andre 

ledd. Andre fiskere kan bare bruke stang og håndsnøre. 

 

3. Fravik fra § 8: 

For personer fast bosatt i Tanadalen, med fiskekort angitt i § 4, punkt 1 og 2, er fiske med stang og 

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

For personer med fiskekort angitt i § 4, punkt 4 er stangfiske tillatt fra 14. juni til 31. juli. 

 
 

4. § 9 skal lyde:  

Båtfiskekort og strandfiskekort er personlig. 

Strandfiskekort [for fiske av andre fiskearter enn laks og sjørøye] gir rett til å bruke én stang. 

Fiskekortet gjelder i den staten hvor strandfiskekortet er kjøpt. Fiskekortet gjelder i ett fiskedøgn som 

begynner kl. 18 (19) 



 
 

 

5. § 10 skal lyde:  

 

Personer med strandfiskekort kan fiske med flue uten dupp eller søkke. Barn opp til 16 år med 

strandfiskekort kan fiske med flue og dupp. 

 

 

6. Fravik fra § 11 andre ledd: 

Stangfiskekort nevnt i § 4 punkt 4 gir rett til å fiske med én stang og bruke enhånds fluefiskeutstyr 

inntil klasse #5. Den maksimale fortomstykkelsen er 0,20 mm og den maksimale krokstørrelsen er 10. 

Bruk av rørfluer er ikke tillatt, og fluene (eller fortommen) skal ikke være vektet. Det skal brukes 

flytende fluefiskesnøre og maksimalt én enkel krok. Det er kun tillatt å bruke håv som hjelpemiddel for 

å løfte en fisk som har satt seg fast i redskap, opp på land.  

 

7. Fravik fra § 12 punkt 4): 

Stangfiske er forbudt  fra strand utenfor elvemunningen til elvene Boulbmatjohka/Pulmankijoki, 

Láksjohka/Laksjoki, Veahčajohka/Vetsijoki, Ohcejohka/Utsjoki,Goahppelajohka/Kuoppilasjoki, 

Leavvajohka/Levajoki, Baišjohka/Baisjoki, Váljohka/Valjoki, 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/Inarinjoki munner ut i Skiehččanjohka/Kietsimäjoki: et område som 

strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers 

av elveløpet. 

 

 

8. Fravik fra § 17: 

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

Skiehččanjohka er fisket tillatt fra isgangen til 31. august. 

 



 
 

9. Fravik fra § 25 første ledd: 

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 nylon monofilamenttråd av inntil 0,20 mm 

tykkelse. 

 

10. Fravik fra § 29: 

Laks, sjøørret og sjørøye som er mindre enn 30 cm skal settes ut igjen.  Lengden på fisk måles fra 

snutespissen til enden av halefinnen. 2021 skal laks og sjørøye settes ut igjen uansett lengde. Det er 

forbudt å fange vinterstøing og fisk som er mindre enn minstemålet.  

fisk skal alltid gjenutsettes i vannet, hvis den er fanget: 

1) utenom lovlig fisketid 

2) med forbudt redskap eller fiskemåte. 

 

11. Fravik fra § 30 med følgende tillegg: 

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 antall og totalvekt for hver art, 

men partenes ansvarlige myndigheter har anledning til å spesifisere rapporteringskrav av andre arter 

dersom det er nødvendig for oppfølging av fangstdata.  

 

 

12. Fravik fra § 38 første ledd første punktum: 

Ansvarlig myndighet kan i enkelttilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene i fiskereglene når 

formålet er å fange fisk til vitenskapelig undersøkelse, praktiske forsøk eller fiskekulturtiltak. 

 

Disse fravikelsene, som er vedtatt med hjemmel i Tanaavtalen artikkel 6 og nedfelt i denne særskilte 

protokollen, i henhold til avtalens artikkel 7, skal gjelde til og med 31. desember 2021, dersom ikke 

annet er nevnt, og skal inntas i hver parts nasjonale lovgivning slik at de nasjonale reguleringene kan 

tre i kraft senest 1. mai 2021. 

Undertegnet i to eksemplarer på norsk og finsk, der begge språk er likeverdige 

 

Helsingfors/Oslo 

 

 

For Jord- og skogbruksdepartementet  

Departementsråd      Tuula Packalen 

 

 

 

For Klima- og miljødepartementet  

Departementsråd      Tom Rådahl 


