
Forskrift om endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget 
 
Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet [dato] 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 18. mai 2022 nr. 861 om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning gjøres følgende 
endringer: 
 
§ 2 første ledd nr. 1 siste punktum skal lyde: I 2023 gjelder dette fiskekortet ikke for fangst av laks og 
sjørøye. 
 
§ 2 første ledd nr. 2 siste punktum skal lyde: I 2023 gjelder dette fiskekortet ikke for fangst av laks og 
sjørøye. 
 
§ 2 første ledd nr. 4 siste punktum skal lyde: I 2023 gjelder dette fiskekortet ikke for fangst av laks og 
sjørøye.  
 
§ 4 annet punktum skal lyde: I 2023 vil det ikke bli solgt båtfiskekort. 
 
§ 5 første ledd nr. 2 annet punktum skal lyde: Det kan fiskes med sluk eller flue og stang inntil klasse 
6,  med fortomspiss inntil 0,25 mm, og den maksimale krokstørrelsen er 8. 
 
§ 7 første ledd første punktum skal lyde: For lokale fiskere med generelt fiskekort eller stangfiskekort 
for lokale fiskere er fiske med stang og håndsnøre (stangfiske) tillatt fra 1. juni til 20. august. 
 
§ 8 annet ledd tredje punktum skal lyde: Fiskekortet gjelder i ett fiskedøgn, som begynner kl. 07 og 
slutter kl. 22. 
 
§ 8 annet ledd fjerde punktum oppheves. 
 
§ 10 første ledd første punktum skal lyde: Personer med strandfiskekort jf. § 2 nr. 4, kan fiske med én 
stang og bruke fluefiskeutstyr inntil klasse 6, med fortomspiss inntil 0,25 mm og den maksimale 
krokstørrelsen er 8.  
 
§ 12 skal lyde: Den kan ikke fiskes med drivgarn i 2023. 
 
§ 13 skal lyde: Det kan ikke fiskes laks, sjøørret eller sjørøye med settegarn beregnet for fangst av 
disse artene, i 2023. 



 
§ 14 første ledd skal lyde: Det kan ikke fiskes med stengsel i 2023.  
 
§ 16 første ledd første punktum skal lyde: Garnfiske etter andre arter enn laks og sjørøye er tillatt fra 
og med isgangen til og med 20. juni. 
 
§ 16 første ledd tredje punktum skal lyde: Fra Leavvajohkas munning til Ráidenjarga er fisket tillatt fra 
1. august til 20. august. 
 
§ 17 første ledd skal lyde: Tilreisende fiskere kan ikke fiske fra båt i 2023.  
 
§ 28 første ledd annet punktum skal lyde: I 2023 skal laks og sjørøye settes ut igjen uansett lengde. 
 
I § 29 femte ledd første punktum tas ordene «for fiskesesongen 2021» ut, slik at første punktum lyder: 
Fiskere med stangfiskekort og generelt fiskekort for lokale fiskere skal levere fangstoppgave innen 1. 
september.  
 
§ 30 nytt annet ledd skal lyde: Tanavassdragets fiskeforvaltning kan gi tillatelse til målrettede uttak av 
pukkellaks mellom 21. juli og 31. august, med egnede redskaper og i henhold til godkjent 
utfiskingsplan. All fangst av pukkellaks og eventuell bifangst av laks eller sjørøye skal rapporteres i 
henhold til § 29. Dersom laks eller sjørøye fanges under dette fisket skal fiske på lokaliteten avsluttes 
umiddelbart og ansvarlig for fisket plikter uten unødig opphold å informere TF om tid og sted for 
bifangst av laks og sjørøye.  
 
  
 

II 
 
I forskrift 18. mai 2022 nr. 862 om fiske i Tanavassdragets nedre norske del gjøres følgende endringer: 
 
§ 2 første ledd nr. 1 siste punktum skal lyde: I 2023 gjelder dette fiskekortet ikke for fangst av laks 
eller sjørøye. 
 
§ 2 første ledd nr. 2 siste punktum skal lyde: I 2023 gjelder dette fiskekortet ikke for fangst av laks 
eller sjørøye. 
 
§ 2 første ledd nr. 3 siste punktum skal lyde: I 2023 gjelder dette fiskekortet ikke for fangst av laks 
eller sjørøye. 
 
§ 7 annet ledd annet punktum skal lyde: Den maksimale fortomstykkelsen er 0,25 mm, og det kan 
brukes harr- og ørretfluer uten dupp eller søkke med krokstørrelse inntil nr. 8. 
 
§ 7 femte ledd tredje punktum skal lyde: Det kan fiskes med sluk inntil 10 gram med ordinære kroker 
inntil nr. 8. 
 
§ 10 skal lyde: Det kan ikke fiskes med drivgarn i 2023. 



 
§ 11 første ledd skal lyde: Det kan ikke fiskes med stengsel i 2023.  
 
§ 12 skal lyde: Det kan ikke fiskes laks, sjøørret eller sjørøye med settegarn beregnet for fangst av 
disse artene, i 2023.  
 
§ 13 første ledd skal lyde: Garnfiske etter andre arter enn laks og sjørøye er tillatt fra isgangen til og 
med 20. juni, og mellom 1. august og 20. august. 
 
§ 26 første ledd annet punktum skal lyde: I 2023 skal all laks og sjørøye settes ut igjen uansett lengde. 
 
§ 28 nytt annet ledd skal lyde: Tanavassdragets fiskeforvaltning kan gi tillatelse til målrettede uttak av 
pukkellaks mellom 21. juli og 31. august, med egnede redskaper og i henhold til godkjent 
utfiskingsplan. All fangst av pukkellaks og eventuell bifangst av laks eller sjørøye skal rapporteres i 
henhold til § 27. Dersom laks eller sjørøye fanges under dette fisket skal fiske på lokaliteten avsluttes 
umiddelbart og ansvarlig for fisket plikter uten unødig opphold å informere TF om tid og sted for 
bifangst av laks og sjørøye.  
 
 
 

III 
 
I forskrift 18. mai 2022 nr. 863 om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og 
Skiehččanjohka gjøres følgende endringer: 
 
§ 2 første ledd nr. 1 siste ledd skal lyde: I 2023 gjelder dette kortet ikke for fangst av laks eller sjørøye. 
 
§ 2 første ledd nr. 2 siste ledd skal lyde: I 2023 gjelder dette kortet ikke for fangst av laks eller sjørøye. 
 
§ 2 første ledd nr. 3 siste ledd skal lyde: I 2023 gjelder dette kortet ikke for fangst av laks eller sjørøye. 
 
§ 7 tredje ledd nytt annet punktum skal lyde: Tanavassdragets fiskeforvaltning kan også utvide 
fisketiden for fiske etter andre arter enn laks og sjørøye i spesifiserte områder dersom hensynet til 
innlandsfisk tilsier det, og fisket ikke er til skade for laks eller sjørøye. 
 
§ 9 skal lyde: Det kan ikke fiskes laks, sjøørret eller sjørøye med settegarn eller stengsel beregnet for 
fangst av disse artene, i 2023.  
 
§ 11 fjerde ledd skal lyde: Tanavassdragets fiskeforvaltning kan utvide fisketiden for fiske etter andre 
arter enn laks og sjørøye i spesifiserte områder dersom hensynet til innlandsfisk tilsier det, og fisket 
ikke er til skade for laks eller sjørøye. 
 
§ 22 første ledd annet punktum skal lyde: I 2023 skal all laks og sjørøye settes ut igjen uansett lengde. 
 



I § 23 fjerde ledd tredje punktum tas ordene «for fiskesesongen 2021» ut, slik at tredje punktum lyder: 
Disse fiskerne skal i tillegg levere elektronisk fangstoppgave eller rapport på papir innen mandag i uke 
27 for fiske utført før uke 27. 
 
§ 24 nytt annet ledd skal lyde: Tanavassdragets fiskeforvaltning kan gi tillatelse til målrettede uttak av 
pukkellaks mellom 21. juli og 31. august, med egnede redskaper og i henhold til godkjent 
utfiskingsplan. All fangst av pukkellaks og eventuell bifangst av laks eller sjørøye skal rapporteres i 
henhold til § 23. Dersom laks eller sjørøye fanges under dette fisket skal fiske på lokaliteten avsluttes 
umiddelbart og ansvarlig for fisket plikter uten unødig opphold å informere TF om tid og sted for 
bifangst av laks og sjørøye. 
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