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FORSKRIFTER OM FISKET I HENHOLD TIL AVTALE MELLOM NORGE 
OG FINLAND OM FISKET I TANAVASSDRAGET AV 30. SEPTEMBER 2016 

1. Innledning 

Klima- og miljødepartementet legger med dette frem forslag til tre forskrifter om fisket i 
Tanavassdraget: 

- Forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvestrekning 

- Forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del 

- Forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka. 

Forskriftene skal gjennomføre avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 
30. september 2016 (Tanaavtalen) i norsk rett. Stortinget samtykket til inngåelse av avtalen 
28. mars 2017, jf. Prop. 54 S (2016-2017) og Innst. 228 S (2016-2017). Avtalen trer i kraft 1. 
mai 2017. Avtalens artikler 3 og 5 forplikter partene til å fastsette nasjonale forskrifter og 
regler for de lakseførende strekningene i vassdraget.  

Tanaavtalen innebærer at det innføres en kunnskaps- og målbasert forvaltning av 
laksebestandene. Dette betyr at alle beslutninger om reguleringer i fisket skal gjøres med 
bakgrunn i best tilgjengelig kunnskap og ut fra i hvilken grad den enkelte bestand når sine 
respektive forvaltningsmål. Fisket skal reguleres slik at det er tilpasset de ulike bestandenes 
høstbare overskudd.  

Forslaget til forskrift om fisket på grenseelvstrekningen tilsvarer med enkelte tilpasninger 
fiskereglene i vedlegg 2 til avtalen. Fiskereguleringene på nedre norske del av vassdraget er i 
dag de samme som de som gjelder på grenseelvstrekningen. Avtalen innebærer imidlertid at 
Norge står fritt til å utforme fiskereglene, så fremt disse ikke er mindre restriktive enn de 
reglene som gjelder for grenseelvstrekningen. Departementet mener at det er mest 
hensiktsmessig at fisketidene og regler for bruk av fiskeredskaper i første omgang fastsettes 
som for grenseelvstrekningen med noen tilpasninger til norske forhold.  

For sidevassdragene står partene fritt til å utforme egne forskrifter om fisket, forutsatt at disse 
bidrar til bevaring og bærekraftig utnyttelse av fiskebestandene. I løpet av gjenoppbyggings-
perioden er det aktuelt å ha ulike regler for de ulike sidevassdragene ut fra tilstanden til de 
aktuelle laksebestandene. I dagens situasjon er det imidlertid, med to unntak, nødvendig å 
redusere fiskepresset på alle laksebestandene som hører til i de norske sidevassdragene. I de 



 
 

nærmeste årene vil det derfor også her være mest hensiktsmessig å ta utgangspunkt i reglene 
for fisketid og redskapsbruk på grenseelvstrekningen og nedre norske del. Det er imidlertid 
foreslått noe større grad av nasjonale og lokale tilpasninger i sidevassdragene enn i vassdraget 
for øvrig. Med dette som utgangspunkt ble forslag til forskrifter sendt på alminnelig høring 
12. desember 2016 med høringsfrist 7. mars 2017.  

Forslag til forskrifter følger vedlagt. Forskriftene skal erstatte forskrift 24. februar 1989 nr. 
122 om fiske i Tanaelvas fiskeområde, forskrift 6. april 1990 nr. 291 om fiske i de norske 
sidevassdragene til Tanaelva og om fiskekortpriser i den del av Tanaelva som ikke danner 
riksgrense, samt forskrift 15. april 2010 nr. 598 om sportsfiske for tilreisende fiskere i 
Tanaelvas fiskeområde, Finnmark.  

 

2. Høringen av forslag til nye forskrifter  

Utkastet til forskriftsendringer har vært på alminnelig høring til følgende høringsinstanser 
med frist 7. mars 2017; Finnmarkseiendommen, Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i 
Finnmark, Karasjok kommune, Karasjok JFF, Laksebreveiere i Tanavassdraget SA, 
Mattilsynet, Miljødirektoratet, Nærings- og fiskeridepartementet, Sametinget, Statens 
naturoppsyn, Tana kommune, Tanavassdragets fiskeforvaltning, Tanavassdragets 
fiskerettshavere og Tana JFF. 

Det har kommet inn seks høringsuttalelser: Karasjok fjellstue, Karasjok kommune, 
Laksebreveiere i Tanavassdraget SA, Nikken Turi, Tanavassdragets fiskeforvaltning og 
Tanavassdragets fiskerettshavere. 

2.1 Oppsummering av høringsuttalelsene 

Departementet vil her omtale de generelle uttalelsene fra høringsinstansene. Øvrige 
merknader fra høringsinstansene er omtalt og kommentert under omtalen av de enkelte 
forskrifter og bestemmelser.  

Karasjok fjellstue mener det er behov for et mer ansvarlig og omfattende vern av 
laksestammen, og foreslår totalforbud mot stengsels-, not- og drivgarnsfiske i fem år. De 
mener videre at det tradisjonelle fisket kan opprettholdes med settegarn og foreslår at dette 
redskapet fortsatt kan benyttes.  

Karasjok kommune ønsker større begrensninger i både stangfisket og garnfiske i nedre del av 
vassdraget. Kommunen uttrykker seg kritisk til at det foreslås ulike reguleringer ulike steder i 
vassdraget, og er spesielt kritisk til forslagene som gjelder Kárášjohka, Iešjohka og 
Goššjohka. Kommunen er enig i at turistfisket begrenses, men mener at de fastboendes fiske 
ikke skal begrenses utover rammen for fisketid for hele vassdraget, det vil si 1. juni til 20. 
august. Dersom det blir et behov for ytterligere begrensning mener kommunen at turistfisket 
skal reguleres mer, og at garnfiske i hele vassdraget, spesielt i nedre del begrenses ytterligere. 

Laksebreveiere i Tanavassdraget SA (LBT) avviser hele forslaget til nye fiskeregler for 
Tanavassdraget, blant annet fordi de mener at forhandlingene ikke har vært i overenstemmelse 
med Tanaloven.  



 
 

Nikken Turi viser til at hoveddelen av Tanavassdraget har sitt utspring i Kautokeino 
kommune og mener det er bemerkelsesverdig at rettigheter for Kautokeinos befolkning til 
fiske i Tanavassdraget ikke er ivaretatt i dag. Turi foreslår også løsninger som kan forbedre 
Kautokeinos befolkning sin tilgang til fiske.  

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) er uenig i flere deler av forslagene og foreslår 
endringer på en rekke områder, også på grenseelvstrekningen. TF mener videre at 
reguleringsforslagene i for stor grad griper inn i deres forvaltningsområde, og at forskriftene 
må gi bedre rom for TF til å beslutte egne reguleringer. TF mener også at fiskeforskriftens 
varighet bør begrenses til å gjelde i fem år. Øvrige synspunkter fra TF er omtalt under de 
enkelte forskrifter og bestemmelser.  

Tanavassdragets fiskerettshavere trekker i tvil det faglige grunnlaget for reguleringene.  

2.2 Departementets vurderinger 

Til uttalelsen fra Tanavassdragets fiskeforvaltning vil departementet bemerke at reglene for 
riksgrensestrekningen er en del av avtalen med Finland, og dermed ikke gjenstand for 
endringer nå. Det følger for øvrig av avtalen at fiskereglene for riksgrensestrekningen skal 
gjelde i fem år.  

Til Karasjok kommune vil departementet vise til at reguleringene som var foreslått i 
Kárášjohka, Iešjohka og Goššjohka var basert på vurderinger av bestandsstatus. 
Bestemmelsene er vurdert på nytt og endret, jf. merknader til § 7 i forskriften for 
sidevassdragene.  

Til uttalelsen fra Karasjok fjellstue vil departementet bemerke at fiskereglene for 
grenseelvdelen følger av vedlegg 2 til avtalen. Av hensyn til lokalbefolkningen er det heller 
ikke aktuelt å innføre et fem års fiskeforbud med garnredskaper i nedre norske del og 
sidevassdragene.  

Departementet tar uttalelsen fra Laksebreveiere i Tanavassdraget SA til etterretning.  

Til Nikken Turi vil departementet bemerke at rettighetene til fiske i Tanavassdraget er avklart 
i Lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven). Den delen av Kautokeinos befolkning 
som bor fast langs sideelvene til vassdraget har fiskerettigheter på lik linje med innbyggerne i 
kommunene Tana og Karasjok. Øvrige fiskere fra Kautokeino kommune regnes som 
tilreisende på samme måte som bosatte i andre Finnmarkskommuner.  

Til uttalelsen fra Fiskerettshavere i Tanavassdraget vil departementet bemerke at forslagene til 
reguleringer i fisket er basert på den best tilgjengelige kunnskap om laksebestandene i 
vassdraget, og da særlig på omfattende vitenskapelige undersøkelser og analyser i regi av den 
felles norsk-finske overvåknings- og forskningsgruppen for Tanavassdraget. 

Departementet har i det vesentlige beholdt høringsforslaget til forskrift for 
grenseelvstrekningen. Det er imidlertid foretatt flere justeringer i høringsforslagene til 
forskriftene for nedre norske del og for sidevassdragene. Endringene er i samsvar med enkelte 
høringsforslag og konklusjonene fra konsultasjonen med Tanavassdragets fiskeforvaltning. 
Endringene er beskrevet under omtalen av de enkelte forskriftene.  

 



 
 

3. Konsultasjoner og foreleggelse 

Sametinget har ikke sett behov for å konsultere om forskriftene. Sametinget har opplyst at de 
stiller seg bak høringsuttalelsen fra Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) og at de mener at 
TF er rett part å konsultere i denne saken.  

Etter forutgående drøftinger om de nye fiskeforskriftene, ble konsultasjon med 
Tanavassdragets fiskeforvaltning avholdt 27. april, 5. og 8. mai 2017. TF hadde flere forslag 
til konkrete endringer i forskriftene, og det ble oppnådd enighet om alle disse. De avtalte 
endringene fremgår under omtalen av de enkelte bestemmelsene. 

Utkast til kongelig resolusjon har vært forelagt Finansdepartementet, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet. 
Utenriksdepartementets og Kommunal- og moderniseringsdepartementets merknader er 
innarbeidet i resolusjonen. De øvrige departementene hadde ikke merknader. 

 

4. Forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvestrekning 

4.1 Generelt om forskriften 

Avtalens artikkel 5 fastslår at partene skal ha felles regler om fisket på riksgrensestrekningen. 
Disse reglene er tatt inn som vedlegg til avtalen, og forslaget til forskrift om fisket på 
grenseelvstrekningen er basert på dette vedlegget med noen tilpasninger til norske forhold. 
Reglene skal i utgangspunktet gjelde i fem år fra avtalens ikrafttredelse, og gjelder deretter i 
perioder på sju år.  

4.2 Nærmere om de enkelte bestemmelsene 

Kapittel 1 Virkeområde 

Til § 1 Virkeområde 

Med unntak for kapittel 6, gjelder forskriften i de områdene hvor Tanavassdraget danner 
grense mellom Norge og Finland (grenseelvstrekningen). Bestemmelsene i kapittel 6 om 
biologisk påvirkning gjelder i hele vassdragets nedbørfelt. 

Kapittel 2 Fiskekort og fiskeravgift 

Til § 2 Fiskekort 

Bestemmelsen angir de ulike grupper fiskere som er berettiget til å kjøpe fiskekort og 
kategorien av fiskekort de kan kjøpe. I Norge er det tre slike kategorier. Garnfiskeberettigete 
etter Tanaloven § 4 kan kjøpe generelt fiskekort som gjelder for en fiskesesong og gir adgang 
til å fiske med alle redskaper som er tillatt etter forskriften. Stangfiskeberettigete etter 
Tanaloven § 5 kan kjøpe stangfiskekort som gjelder for en fiskesesong og gir adgang til å 
fiske med stang og håndsnøre. Tilreisende fiskere kan kjøpe båtfiskekort og strandfiskekort 
fra kvoten som gjelder for tilreisende fiskere. Kortene gjelder for ett fiskedøgn.  

Fiskere som har finsk båtfiskekort har adgang til å fiske med stang og håndsnøre fra båt på 
norsk side av grenseelvstrekningen i det omfang og med de begrensninger som følger av 
vedlegg 2 til avtalen. 



 
 

Til § 3 Fiskeravgift 

Det skal som i dag betales fiskeravgift i det landet hvor fiskekortet kjøpes. Fiskerettshavere 
etter Tanaloven §§ 4 og 5 skal kjøpe fiskekort og betale fiskeravgift i Norge. Tilreisende 
fiskere som skal fiske fra båt kan kjøpe fiskekort enten i Finland eller i Norge, og skal betale 
fiskeravgift i det landet hvor fiskekortet kjøpes. Tilreisende fiskere som skal fiske fra strand 
på norsk side må kjøpe strandfiskekort og betale fiskeravgift i Norge.  

Til § 4 Antall og fordeling av fiskekort for tilreisende fiskere 

Etter gjeldende regelverk er det ingen begrensning på hvor mange fiskekort som kan selges til 
tilreisende fiskere. Avtalens artikkel 10 og § 5 i fiskereglene for grenseelvstrekningen 
innebærer imidlertid at det nå blir fastsatt en øvre grense på 22 000 døgnkort for slike fiskere. 
Norge disponerer 11 000 av kortene. Kortene er fordelt likt mellom fiske fra båt og fiske fra 
strand, og disse er igjen fordelt på ulike fiskesoner i henhold til tabellen i § 5 i vedlegg 2 til 
avtalen. Tilsvarende gjelder for Finland. Hensikten er å redusere og få bedre kontroll med 
turistfisket på grenseelvstrekningen. Tanavassdragets fiskeforvaltning kan dele inn de avtalte 
sonene i mindre soner for fiske fra strand. 

Begrensningen av antall fiskekort for tilreisende fiskere vil kunne medføre et vesentlig økt 
salg av norske fiskekort på riksgrensestrekningen. Bakgrunnen er at det i flere tiår har vært 
langt flere tilreisende fiskere med finsk fiskekort på grenseelvstrekningen enn med norsk 
fiskekort. Dersom alle fiskekort i et finsk kortområde for et gitt tidsrom er utsolgt, må det 
forventes at mange vil etterspørre norske fiskekort.  

I Norge vil Tanavassdragets fiskeforvaltning ha ansvaret for salg av fiskekort. Prisene på 
kortene fastsettes henholdsvis av Norge og Finland etter å ha hørt det andre landet, jf. avtalens 
artikkel 10. På norsk side vil spørsmålet om fiskekortpriser bli håndtert av departementet og 
Tanavassdragets fiskeforvaltning. 

Kapittel 3 Fiskeredskaper, fiskesesong og fisketider 

Til § 5 Tillatte fiskeredskaper  

Bestemmelsen fastsetter hvilke fiskeredskaper som er tillatt for fiske etter ulike fiskearter. 
Redskaper som ikke fremgår av bestemmelsen er forbudt.  

Kastenot er i henhold til avtalen ikke lenger et tillatt redskap i laksefisket. Dette redskapet er 
tradisjonelt benyttet i de øvre delene av Tanavassdraget, fra Levajok og oppover.  

Til § 6 Generell ukefredning 

Bestemmelsen viderefører den gjeldende ukefredningen og innebærer dermed at alt fiske på 
grenseelvstrekningen fortsatt vil være forbudt fra søndag kl. 18 til mandag kl. 18. I tillegg til 
den generelle ukefredningen som gjelder for alle redskaper, gjelder særskilte regler for de 
ulike garnredskapene, jf. §§ 12, 13 og 14. 

Til § 7 Fiskesesong for fiske med stang og håndsnøre 

Bestemmelsen fastsetter rammer for fiskesesongen for stang og håndsnøre. Sesongen er fra og 
med 1. juni til og med 20. august for fastboende med fiskerett etter Tanaloven §§ 4 og 5. 
Finske fiskere med fiskekort for lokale fiskere kan fiske fra båt i den samme perioden. 



 
 

Fiskesesongen for tilreisende fiskere med båtfiskekort eller strandfiskekort er fra og med 10. 
juni til og med 10. august. Ikke-fastboende personer med fiskerett på finsk side kan i henhold 
til avtalen utøve båtfiske også i perioden fra 1. juni til 9. juni. Disse kortene trekkes fra kvoten 
som er avsatt til denne gruppen på finsk side etter 10. juni.  

Til § 8 Båtfiske og strandfiske for tilreisende fiskere 

Bestemmelsen omhandler regler og fisketider per døgn for strandfiskekort og båtfiskekort.  

Strandfiskekortet gjelder i et fiskedøgn som varer fra kl. 22 til kl. 15. Dette innebærer at fiske 
fra strand i perioden fra kl. 15 til kl. 22 bare er tillatt for lokale fiskere. Båtfiskekortet gjelder i 
et fiskedøgn som varer fra kl. 18 til kl. 18. Det er krav om at det skal være en lokal roer i 
båten i perioden fra kl. 18 til kl. 06. Ikke-fastboende personer med fiskerett på finsk side og 
fiskekort fra den finske kvoten til denne gruppen er unntatt fra kravet om lokal roer. Når 
denne kvoten er brukt opp, må denne gruppen kjøpe ordinære fiskekort for tilreisende fiskere 
og dermed ha lokal roer. I Storfossen-området er det krav om lokal roer for alle tilreisende 
fiskere hele døgnet. 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) forutsetter at forslaget om at finske hytteeiere skal 
kunne fiske gratis på norsk side av grenselinja ikke blir realisert. Også Karasjok kommune er 
imot at ikke-lokalt bosatte fiskere med finsk fiskekort får fiske med det de mener er på lik 
linje med lokalbefolkningen. Departementet viser til at spørsmålet om regler for ikke-
fastboendes fiske på grenseelvstrekningen er avklart i forbindelse med avtalen og drøftes 
derfor ikke nærmere her. Det vises for øvrig til omtalen av unntakene for denne gruppen 
fiskere ovenfor og kommentarene til § 7.  

Til § 9 Generelle regler om agn og redskap ved stangfiske 

Bestemmelsen er i hovedsak videreført fra gjeldende forskrift. Unntatt fra dette er 
bestemmelsen om at det kan brukes inntil tre stenger fra en båt. Dette har vært forskriftsfestet 
for tilreisende fiskere de siste årene, men antallsbegrensningen blir nå generell. Det kan fiskes 
med inntil tre stenger eller håndsnører samtidig i en båt, fordelt på 1-3 fiskere. Hvert redskap 
skal ha en sluk eller en flue med eller uten søkke eller dupp. 

Til § 10 Tillatt agn for tilreisende fiskere ved strandfiske 

Bestemmelsen er videreført fra gjeldende forskrift for fiske på grenseelvstrekningen og nedre 
norske del. Ved fiske fra strand kan tilreisende fiskere bare fiske med flue uten dupp eller 
søkke.  

Til § 11 Forbudsområder for stangfiske 

Bestemmelsen angir hvor stangfiske er forbudt. Den någjeldende regelen om fisket ved 
sideelvs munning foreslås endret. Dette innebærer at området hvor fiske er forbudt fastsettes 
til innenfor 300 meter fra munningen ved Akujoki, Lákšjohka og Leavvajohka og innenfor 
200 meter for de øvrige sideelvene. Størrelsen på forbudsområdet er utvidet og gjort 
gjeldende både for strand- og båtfiske. Det legges til grunn at dette vil gi laksen en langt bedre 
beskyttelse i disse områdene.  

 

Til § 12 Fisketid for drivgarn 



 
 

Bestemmelsen fastsetter fiskesesong og ukentlig fisketid for drivgarn. Fiskesesongen er fra og 
med 1. juni til og med 15. juni. Ukentlig fisketid er to døgn fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 
18. Gjeldende fiskesesong er fra og med 20. mai til og med 15. juni og ukentlig fisketid er fra 
mandag kl. 18 til torsdag kl. 18. 

Til § 13 Fisketid for settegarn ved fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 

Bestemmelsen fastsetter fiskesesong og ukentlig fisketid for fiske etter laks, sjøørret og 
sjørøye med settegarn.  Fisket er tillatt i perioden 1. juni til 31. juli, med unntak av Anárjohka 
der sesongen varer til 12. august for de som bor langs denne elva og har fisket der i 
fiskesesongene 2013 til 2015. Den aktuelle fisketiden i Anárjohka er satt fordi laksen generelt 
vandrer opp senere her enn i Tanavassdraget for øvrig.  Fra og med 1. juni til og med 15. juli 
er fiske tillatt to døgn fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18. Fra og med 16. juli til og med 31. 
juli er fiske tillatt tre døgn fra mandag kl.18 til torsdag kl. 18. Fra og med 1. august til og med 
12. august er fisket tillatt to døgn fra mandag kl. 18. til onsdag kl.18. Fiskesesongen etter 
gjeldende regler er fra og med 20. mai til og med 31. august, og den ukentlige fisketiden er fra 
mandag kl. 18 til torsdag kl. 18. 

Til § 14 Fisketid for stengsel 

Bestemmelsen fastsetter fiskesesong og ukentlig fisketid for stengsel og gir regler for 
håndtering av redskapet når det ikke er i bruk. Fiskesesongen er fra og med 1. juni til og med 
31. juli.  Fra 1. til 15. juni er ukentlig fisketid to døgn, fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18.  Fra 
og med 16. juni til og med 31. juli er ukentlig fisketid tre døgn, fra mandag kl. 18 til torsdag 
kl. 18. Fiskesesongen etter gjeldende regler er fra og med 20. mai til og med 31. august, og 
den ukentlige fisketiden er fra mandag kl. 18 til torsdag kl. 18. 

Departementets kommentar til §§ 12, 13 og 14 

Flere av høringsinstansene går imot forslagene til foreslåtte fisketider for garnredskap. 
Departementet understreker at reglene for fisketider på riksgrensestrekningen er basert på en 
grundig vurdering av bestandsstatus for de ulike bestandene, når de vandrer opp og hvilken 
beskatning de utsettes for den enkelte uke i de ulike områdene og med ulike redskaper. 
Fisketidene på grenseelvstrekningen er for øvrig en del av avtalen med Finland og må derfor 
fastsettes i henhold til denne.   

Til § 15 Antallsbegrensning for garnredskaper   

Bestemmelsen fastsetter at hver fiskerettshaver bare kan benytte ett garnredskap om gangen, 
altså enten drivgarn, stengsel eller settegarn, ved fiske etter laks, sjøørret etter sjørøye. Etter 
gjeldende regelverk er det tillatt å benytte inntil to stengsler eller settegarn, eller ett av hvert, 
og ett drivgarn. 

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

Bestemmelsen regulerer fisketiden for settegarnfiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret 
og sjørøye. Etter gjeldende regler er fisketiden fra og med 20. mai til og med 15. juni, og fra 
og med 1. august til og med 31. august, mens det i Anárjohka og Skiehččanjohka er tillatt å 
fiske fra 20. mai til og med 31. august. Endringene innebærer at fisketiden er fra og med 20. 
mai til og med 10. juni, med unntak for Anárjohka og Skiehččanjohka der fisket foreslås tillatt 
fra og med 20. mai til og med 20. august.  

Innlandsfiske med garn på riksgrensestrekningen foregår hovedsakelig i de øvre områdene av 
grenseelvstrekningen, fordi Anárjohka og Skiehččanjohka har flere stilleflytende partier enn 
lengre ned i vassdraget og dessuten noen større innsjøer. Når det gjelder TFs forslag om å 



 
 

samordne fisketiden for innlandsfiske med fisketiden for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 
vises det til at fisketiden ligger fast som en del av avtalen med Finland.  

Til § 17 Fiske fra båt  

Det er ikke tillatt å fiske eller sette ut redskap fra båt med motoren i gang, eller fra båt som er 
ankret opp. Forslaget innebærer ingen endringer i dagens situasjon. 

Til § 18 Ulovlige tiltak  

Det er ulovlig å skremme fisk og å hindre dens frie gang. Forslaget viderefører dagens regel. 

Kapittel 4 Spesielle bestemmelser om bruk og utforming av fiskeredskap  

Til § 19 Merking av redskap 

Bestemmelsen fastsetter hvordan stengsler og settegarn skal merkes for å være lovlig satt. 
Forslaget viderefører de reglene som gjelder i dag.  

Til § 20 Maskevidde og trådtype i garnredskaper for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 

Bestemmelsen fastsetter hva som er lovlig maskevidde og trådtype i settegarn, drivgarn og 
krokgarn i stengsel når det fiskes etter laks, sjøørret og sjørøye. Det er ikke gjort endringer i 
forhold til gjeldende regler. 

Til § 21 Stengsel 

Bestemmelsen gir en nærmere definisjon av redskapstypen og regler for bruken av denne.  

Tanavassdragets fiskeforvaltning viser til bestemmelsen om at ledegarn til stengsel enten skal 
ha en maskevidde på maksimalt 40 mm eller minst 150 mm og uttaler at denne bestemmelsen 
er vanskelig å forstå og akseptere.  

Departementet viser til at formålet med bestemmelsen er at laks ikke skal fanges i 
ledegarnene, og at hensikten er å unngå utilsiktet fangst av laks. Forslaget var også omfattet 
av høringen av avtalen sommeren 2016. Bestemmelsen som følger av vedlegg 2 til avtalen må 
vedtas nå, men på grunn av det som har kommet frem i høringen har departementet foreslått at 
det åpnes for å kunne gjøre unntak for fiskesesongen 2017. Dette innebærer at departementet 
kan bestemme at den någjeldende bestemmelsen om minimum 58 mm maskevidde i ledegarn 
til stengsler kan tillates for fiskesesongen 2017. Departementet er i dialog med det finske 
Jord- og skogsbruksdepartementet om saken. Etter samråd med Finland kan det være aktuelt å 
forlenge unntaket også etter 2017, eventuelt å erstatte det med en annen permanent 
bestemmelse enn den som er nedfelt i vedlegg 2 til avtalen. 

Til § 22 Settegarn for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 

Bestemmelsen gir en nærmere definisjon av settegarn for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 
og regler for bruken av dette. Bestemmelsen innebærer ingen endringer i forhold til gjeldende 
regler.  

 

Til § 23 Drivgarn 



 
 

Bestemmelsen gir en nærmere definisjon av redskapstypen og regler for bruken av denne. 
Bestemmelsen innebærer ingen endringer i forhold til gjeldende regler.  

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

Bestemmelsen gir tekniske regler for settegarn og kastenot som benyttes til fangst av andre 
fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye. Regelen for trådtykkelse i settegarn foreslås endret til 
inntil 0,17 mm tykkelse, mot inntil 0,20 mm etter gjeldende regler. Formålet med å bruke tynn 
tråd er at laks, sjøørret og sjørøye skal kunne rive seg løs fra garnet. Bakgrunnen for denne 
endringen er at dagens monofilamenttråd er sterkere enn da gjeldende bestemmelser ble 
utformet. 

Til § 25 Djupål og avstand mellom redskap 

Bestemmelsen fastsetter regler for setting av stengsel og settegarn. Det er ikke gjort 
innholdsmessige endringer i forhold til gjeldende regler.  

Til § 26 Forbudsområder for garnfiske 

Bestemmelsens første ledd fastsetter områder ved samløp av hovedelv og sideelv hvor det 
ikke er tillatt å fiske med garnredskap. Bestemmelsens andre ledd fastslår at fiske i nærmere 
bestemte, kartfestede områder i Storfossen og Áilestrykene bare er tillatt for fiskeretthavere 
som kan dokumentere at de har fisket i disse områdene i perioden 2013-2015, jf. kart vedlagt 
forskriften. Formålet er at antall fiskere i disse områdene ikke skal øke ut over dagens nivå. 

Til § 27 Opptak av redskap 

Bestemmelsen fastsetter krav om opptak av selve fangstredskapet og annet utstyr etter 
avsluttet fiskesesong. Selve fangstredskapet skal tas opp straks fiskesesongen er avsluttet, 
mens merke og oppsettingsutstyr skal tas opp innen to uker etter dette. Det er ikke gjort 
endringer i gjeldende regelverk. 

Kapittel 5 Bestemmelser om fangst 

Til § 28 Minstemål og gjenutsetting  

Bestemmelsens første ledd fastslår at laks, sjøørret og sjørøye som er mindre enn 30 cm skal 
settes ut igjen. Minstemålet er økt fra 25 cm som gjelder i dag, og blir dermed det samme som 
i resten av Nord-Norge. Også vinterstøing og fisk som er fanget i strid med gjeldende regler 
skal gjenutsettes. 

Til § 29 Fangstoppgave 

Bestemmelsen fastslår at fisker er pliktig til å føre tildelt fangstdagbok (elektronisk eller på 
papir) og rapportere nærmere bestemte opplysninger om fisket etter laks, sjøørret og sjørøye 
samt fremmede fiskearter innen første mandag etter at fisket har foregått. Formålet med dette 
er å ha så god kunnskap som mulig om fangstutvikling, oppvandring og beskatning. Fangst av 
andre fiskearter skal rapporteres senest en måned etter endt fiskesesong. TF har ansvaret for 
fangstrapportering og fangststatistikk. 

Tanavassdragets fiskeforvaltning foreslår at kravet om at fangstoppgave skal leveres innen 
første mandag etter at fisket foregikk, ikke skal gjelde for rettighetshaverne. Rapporteringen 
fra denne gruppen bør etter TFs oppfatning fortsatt være fangstdagbok etter endt sesong som i 
dag, men med mulighet for ukentlig rapportering for dem som ønsker det. TF viser til at de vil 



 
 

øke innsatsen for at fangstdagboken skal bli et enda bedre virkemiddel i overvåkingen av 
laksebestandene i vassdraget. De begrunner dette med at det ikke foreligger et 
rapporteringssystem som muliggjør ukentlige rapporteringer fra alle fiskergrupper i 
Tanavassdraget, og at det antas å ta minst 2-3 år å utvikle og innarbeide et slikt 
rapporteringsopplegg. TF viser spesielt til fiskere som ikke behersker registrering på nett, 
eller ikke har nettilgang. 

Departementet viser til at fiskerne ifølge avtalen er pliktige til å føre fangstdagbok elektronisk 
eller på papir, og at fangstoppgave må innleveres ukentlig. Departementet mener at rammen 
som ligger i avtalen vil bidra til et vesentlig bedre kunnskapsgrunnlag om lakseressursen og 
fiskeutøvelsen. TF vil ha ansvaret for fangstrapportering og fangststatistikk.  

En norsk-finsk arbeidsgruppe har arbeidet med ordninger for hvordan bestemmelsene om 
fangstrapportering skal gjennomføres i praksis. Det nye systemet vil innebære en betydelig 
endring fra dagens praksis, og arbeidsgruppen har derfor foreslått at det innføres en 
overgangsordning for rapporteringskravet overfor rettighetshaverne. Bestemmelsen som 
følger av vedlegg 2 til avtalen må vedtas nå, men på grunn av det som har kommet frem i 
høringen vil departementet foreslå at det åpnes for å kunne gjøre unntak for året 2017. Denne 
innebærer at departementet kan bestemme at fastboende fiskere (rettighetshaverne) først må 
rapportere etter endt fiskesesong og senest innen 1. september. Departementet er i dialog med 
det finske Jord- og skogsbruksdepartementet om saken. Etter samråd med Finland kan det 
være aktuelt å forlenge dette unntaket også etter 2017, eventuelt å erstatte det med en annen 
permanent bestemmelse enn den som er nedfelt i vedlegg 2 til avtalen.  

Kapittel 6 Beskyttelse mot biologisk påvirkning 

Bestemmelsene i dette kapittelet skal bidra til å beskytte fiskebestandene mot fiske-
sykdommer og genetisk påvirkning. Bestemmelsene i § 31 og § 32 skal forebygge spredning 
av fiskesykdommer og er derfor hjemlet i matloven, jf. hjemmelsgrunnlaget innledningsvis i 
forskriftsforslaget.  

Til § 30 Fremmede fiskearter 

Bestemmelsen innebærer at fremmede fiskearter som for eksempel pukkellaks og 
regnbueørret ikke skal gjenutsettes dersom de blir fanget, jf. naturmangfoldloven § 30, 2. 
ledd, 2. setning. Lov om lakse- og innlandsfisk § 37, 6. ledd sier videre at fisk som ikke settes 
ut umiddelbart skal avlives. 

I høringsforslaget hadde bestemmelsen overskriften "Fremmede organismer". Dette foreslås 
endret til "Fremmede fiskearter" for at overskriften stemmer overens med innholdet i 
paragrafen. 

Til § 31 Fiske som agn og rensing av fisk 

Bestemmelsen fastslår at det er forbudt å ta med agnfisk fra andre vassdragsområder til 
Tanavassdraget. Det er videre forbudt å bruke fisk som agn ved stangfiske i hele vassdragets 
nedbørfelt.  Det er også forbudt å rense fisk fra andre vassdrag i umiddelbar nærhet til 
naturlige vannkilder i hele Tanavassdragets nedbørfelt. 

Til § 32 Tørking og desinfisering av fiskeredskap og båter 



 
 

Bestemmelsen fastslår at fiskeutstyr og båter som har vært benyttet i annet vassdrag skal være 
tørt eller desinfisert før det kan benyttes i Tanavassdragets nedbørfelt. Det er foreslått at 
Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette nærmere regler om gjennomføringen av 
bestemmelsen. 

Kapittel 7 Forhåndsavtalte tiltak  

Bestemmelsene i dette kapittelet gjør det mulig å innføre nye restriksjoner i fisket påfølgende 
år uten formelle forhandlinger mellom de to landene og uten forskriftendring, dersom målene 
i forvaltningsplanen (avtalens artikkel 4) ikke nås. I praksis betyr dette at fiskereglene kan 
endres påfølgende sesong når det er sannsynliggjort at fiskedødeligheten er høyere enn det 
som er forutsatt. I Tanavassdraget er forhåndsavtalte tiltak en ny reguleringsform som gjør det 
mulig å tilpasse beskatningstrykket til uforutsette forverringer av bestandssituasjonen uten å 
gå veien om tidkrevende forhandlinger. 

Tanavassdragets fiskeforvaltning foreslår at disse bestemmelsene tas ut av fiskeforskriften, og 
påpeker at avviksgraden på eks. 5 - 10 % fra forventet gjenoppbygging ikke er klargjort på en 
tilfredsstillende måte. TF viser videre til at forvaltningen vil ha bedre forutsetninger for mulig 
anvendelse av forhåndsavtalte tiltak rettet mot de enkelte laksebestandene etter at 
overvåkingen av oppgang av laksebestandene i hovedelva og utgangen av smolt er på plass. 
TF viser også til at de ikke har deltatt i forhandlingene hvor forhåndsavtalte tiltak ble vedtatt.   

Departementet viser til at graden av avvik fra forventet utvikling og bruk av forhåndsavtalte 
tiltak vil bli vurdert ut fra forvaltningsplanen for hver enkelt bestand. Forvaltningsplanen 
antas å være ferdig i løpet av høsten 2017. 

Til § 33 Forutsetninger for anvendelse av forhåndsavtalte tiltak 

Bestemmelsen angir forutsetningene for at forhåndsavtalte tiltak skal tre i kraft. Ukentlige 
fisketider for gitte redskapstyper reduseres med ett døgn for en viss periode i en del av eller på 
hele grenseelvstrekningen, hvis det blir fastslått at fiskedødeligheten er mer enn 5 % over det 
som er forutsatt i gjenoppbyggingsplanen. Dersom overskridelsen er mer enn 10 %, skal 
perioden med ett fiskedøgn mindre per uke utvides for gitte redskaper på den samme 
elvestrekningen.  

Dersom avviket er mer enn 20 % skal det etter Tanaavtalens artikler 6 og 7 foretas ytterligere 
reduksjon av fiskedødeligheten gjennom endringer i denne forskriften. 

Til § 34 Forhåndsavtalte tiltak rettet mot de enkelte laksebestandene 

Bestemmelsen gir regler for hvilke situasjoner ukentlig fisketid skal reduseres med ett 
fiskedøgn. Perioden som tiltak skal settes inn er tilpasset oppvandringstiden for de enkelte 
bestandene. Det er også tatt hensyn til hvilke redskaper som beskatter de ulike bestandene 
mest i den aktuelle perioden. En generell tilnærming er at tiltakene skal gjelde fra riksgrensen 
i nord og opp til sideelven til den bestanden som utløser tiltaket. For bestandene i hovedelva, 
Kárášjohka og Iešjohka vil tiltakene gjelde hele grenseelvtrekningen opp til Anárjohka. For 
Anárjohka med sideelver vil tiltak bli gjort på hele grenseelvstrekningen til og med 
Anárjohka. Se for øvrig merknaden til kapittel 7 i forslaget til forskrift om fiske i 
Tanavassdragets nedre norske del.  



 
 

Dersom fiskedødeligheten på en bestand er over tiltaksgrensen, utløses tiltakene som er 
relatert til denne bestanden. Dersom fiskedødeligheten blir for høy for mer enn en bestand, 
utløses tiltakene for alle disse bestandene. Det er i stor grad overlapp mellom tiltakene knyttet 
til ulike bestander.  

Til § 35 Båtregister 

Båter som benyttes til fiske skal være merket med nasjonalitetsskilt og nummer og registrert i 
et båtregister for Tanavassdraget. Andre ledd gir antallsbegrensninger for registrering av båter 
for ulike grupper fiskere. 

Tanavassdragets fiskeforvaltning foreslår at avtalepartene utnevner et saksutvalg med ½-års 
arbeidstid, for å revidere vilkårene for å registrere elvebåter som skal brukes ved fisket i 
Tanavassdraget. De mener at det er behov for å revidere og ajourføre gjeldende registre i 
begge land. Videre mener de det er viktig å innarbeide vilkår om at elvebåter med motorer 
ikke kan brukes i andre vassdrag, for å skjerme for mulig spredning av fiskesykdommer til 
Tanavassdraget. Nye vilkår med nye registre bør være klare til 2018 sesongen. 

Departementet viser til at det forutsettes i bestemmelsen at fastsettelse av nærmere regler om 
båtregisteret skal skje i hvert land etter samråd med den andre part. TF bør utarbeide det 
norske forslaget. 

Til § 36 Nærmere om fastsetting av grenser og fiskesteder  

Bestemmelsen innebærer at Klima- og miljødepartementet og ansvarlig myndighet i Finland 
fastsetter elveløpets bredde i hovedløp og biløp, samt djupålen i biløp. I henhold til forslaget 
kan andre typer grenser fastsettes av departementet, men det vil være naturlig at denne 
myndigheten senere blir delegert til TF. 

Til § 37 Dispensasjon for tiltak som har vern eller utvikling av fiskestammene som formål 

Bestemmelsen gir Klima- og miljødepartementet myndighet til å gi dispensasjon fra 
fiskereglene for tiltak som har vern eller utvikling av fiskestammer som formål. I hovedsak vil 
dette være vitenskapelige undersøkelser og praktiske forsøk. 

Kapittel 8 Avsluttende bestemmelser 

Til § 38 Straff 

Overtredelse av bestemmelsene i forskriften er straffbart. 

Til § 39 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks, og gjelder i fem år. Samtidig oppheves forskrift om fiske i 
Tanaelvas fiskeområde og forskrift om sportsfiske for tilreisende fiskere i Tanaelvas 
fiskeområde.  

 

5. Forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del 

5.1 Generelt om forskriften 



 
 

Fiskereguleringene på nedre norske del av vassdraget er i dag de samme som de som gjelder 
på grenseelvstrekningen. Avtalens artikkel 3 innebærer imidlertid at Norge står fritt til å 
utforme fiskereglene for nedre norske del så fremt disse ikke er mindre restriktive enn de 
reglene som gjelder for grenseelvstrekningen. Departementet mener det er mest 
hensiktsmessig at fisketider og regler for bruk av fiskeredskaper i første omgang hovedsakelig 
fastsettes som for grenseelvstrekningen, men har foreslått en del tilpasninger til norske 
forhold.  

5.2 Nærmere om de enkelte bestemmelsene 

Kapittel 1 Virkeområde 

Til § 1 Virkeområde  

Forskriften gjelder for nedre norske del av Tanavassdragets hovedløp, fra grensen mellom elv 
og sjø i Tanamunningen til Grenseneset (Rájánjárga), der grenseelvstrekningen starter.  

Kapittel 2 Fiskekort og fiskeravgift 

Til § 2 Fiskekort  

Bestemmelsen angir de ulike grupper fiskere som er berettiget til å kjøpe fiskekort og 
kategorien av fiskekort de kan kjøpe. De fiskeberettigede etter § 4 i Tanaloven kan kjøpe 
sesongkort som gjelder for alle lovlige redskaper. Personer som bor fast i Tana eller Karasjok 
kommuner eller som bor fast langs lakseførende sideelver til Tana i Kautokeino kommune, 
jfr. § 5 i Tanaloven, kan kjøpe sesongkort som gjelder for fiske med stang og håndsnøre. 
Personer som ikke har rett til fiske etter lov om fiskeretten i Tanavassdraget har adgang til 
fiske mot å løse døgnfiskekort. Slikt kort er personlig og kan gjelde for fiske fra strand eller 
fra båt. Tanavassdragets fiskeforvaltning står for fiskekortsalget og bestemmer blant annet 
kortpriser og fiskesoner, jf. § 5 i forskrift av 04.02.2011 om lokal forvaltning av fisk og fisket 
i Tanavassdraget (Tanaforskriften).  

I høringsforslaget var det foreslått et øvre tak på 1000 døgnfiskekort for tilreisende fiskere per 
sesong. Bakgrunnen er at det er gjort slik begrensning på grenseelvstrekningen, og i avtalens 
artikkel 3 er det forutsatt at reguleringene på nedre norske del av elva ikke skal være mindre 
restriktive enn på riksgrensestrekningen.  

Tanavassdragets fiskeforvaltning ønsker at det skal kunne selges inntil 2800 fiskekort på 
nedre norske del.  

Departementet tar utgangspunkt i at antallet fiskekort på grenseelvstrekningen er redusert med 
om lag 1/3. I forslaget om en øvre grense på 1000 kort tok departementet utgangspunkt i at 
det norske døgnkortsalget har variert mellom ca. 3000 og 9000 kort, og at ca. 25 % av disse 
selges for fiske i nedre norske del. Ved å ta utgangspunkt i et år med relativt høyt antall solgte 
fiskekort og en reduksjon på ca. 1/3 av dette, kan departementet delvis imøtekomme TF og 
foreslår derfor at det kan selges inntil 1600 fiskekort. 

Til § 3 Fiskeravgift 

Bestemmelsen fastslår at det skal betales fiskeravgift til Norge. 

Kapittel 3 Fiskeredskaper, fiskesesong og fisketider 

Til § 4 Tillatte fiskeredskaper  



 
 

Bestemmelsen tilsvarer § 5 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

Til § 5 Generell ukefredning 

Bestemmelsen tilsvarer § 6 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen.  

Til § 6 Fiskesesong for stang og håndsnøre 

Bestemmelsen fastsetter rammer for fiskesesongen for stang og håndsnøre. Sesongen er fra og 
med 1. juni til og med 20. august for fastboende med fiskerett etter Tanaloven §§ 4 og 5. 
Fiskesesongen for tilreisende fiskere med båtfiskekort og strandfiskekort er fra og med 10. 
juni til og med 10. august. 

Fisket med stang i Tanamunningen er i hovedsak et rent sjøørretfiske. Det foreslås derfor en 
egen fiskesesong for fiske etter sjøørret på strekningen fra grensen mellom elv og sjø til 
Langnes. Det er foreslått at TF kan åpne for fiske med stang og håndsnøre i dette området i 
tidsrommet 15. juli - 31. august.  

Tanavassdragets fiskeforvaltning har foreslått at tidsrommet der de kan åpne for sjøørretfiske 
skal være fra 23. juni til 15. september. Departementet er positiv til dette forslaget, og foreslår 
at endringen tas inn i forskriften. TF må imidlertid vurdere starttidspunktet for dette fisket opp 
mot faren for bifangst av laksesmolt.  

Til § 7 Agn og krokredskap ved stangfiske  

Bestemmelsen angir hvilke agn og krokredskaper som kan brukes. Det er forbudt å bruke 
reker, fisk og mark som agn og å krøke fisk. Det er likevel tillatt å benytte mark som agn på 
strekningen fra grensen mellom elv og sjø til Langnes. Da det er foreslått å flytte 
starttidspunktet på dette fisket, jf. §6, foreslår vi at det ikke åpnes for fiske med mark som agn 
før 15. juli for å redusere mulighetene for fangst av smolt.  

Fra båt kan det fiskes med en sluk eller en flue pr. stang. Fra strand kan lokale fiskere fiske 
med sluk eller flue, mens tilreisende fiskere bare kan fiske med flue uten dupp eller søkke. 
Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette områder der slukfiske og fiske med flue med 
dupp eller søkke er tillatt for tilreisende fiskere. 

Til § 8 Forbudsområder for stangfiske 

Bestemmelsen tilsvarer § 11 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

Til § 9 Antallsbegrensning for garnredskaper ved fiske etter laks og sjøørret 

Bestemmelsen tilsvarer § 15 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

Til §§ 10, 11 og 12 om fisketider for garnredskaper 

De foreslåtte fisketidene for garnredskaper samsvarer med tilsvarende regler på 
grenseelvtrekningen, unntatt når det gjelder sjørøye, som det ikke åpnes for fiske etter. 

Laksebreveiere i Tanavassdraget aksepterer ikke kortere fisketid i garnfisket enn det som 
tildeles lokale stangfiskere (1. juni - 20. august). De viser til Tanaloven og Høyesteretts dom 
av 10.02.1994. De aksepterer heller ikke at settegarnfisket reduseres med ett fiskedøgn pr. uke 
fra 3 til 2 døgn, noe de mener er i strid med Tanaloven. Tanavassdragets fiskeforvaltning vil 
også ha lengre fisketid for alle garnredskaper. 



 
 

Departementet kan ikke imøtekomme disse kravene, da de medfører et for høyt 
beskatningstrykk. Instansene har heller ikke foreslått alternative reguleringer som medfører 
restriksjoner på nivå med det som er avtalt for grenseelvstrekningen.  

Tanavassdragets fiskeforvaltning er kritisk til å åpne for sjørøyefiske på grunn av 
bestandssituasjonen. Departementet er enig med TF og foreslår ny overskrift i § 12 slik at det 
ikke åpnes for fiske etter sjørøye. TF foreslår også å slå sammen §§ 10, 11, og 12 til en 
bestemmelse. Departementet viser til at dette ikke er aktuelt for grenseelvstrekningen på 
grunn av felles fiskeregler med Finland, og det er mest ryddig at reglene på nedre norske del 
samsvarer med disse. 

Til § 13 Fisketid for fiske med settegarn etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye 

Bestemmelsen tilsvarer § 16 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

Til § 14 Fiske fra båt  

Bestemmelsen tilsvarer § 17 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen, med unntak for 
den nederste del av elva (fra munningen til Langnes) der det vil være lov å fiske fra oppankret 
båt eller båt med motoren i gang. 

Til § 15 Ulovlige tiltak  

Bestemmelsen tilsvarer § 18 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

Kapittel 4 Spesielle bestemmelser om utforming og bruk av fiskeredskap 

Til § 16 Fiske med stang  

Fra strand kan det fiskes med én stang. Det kan fiskes med inntil tre stenger samtidig fra båt. 
Ved fiske fra båt skal tilreisende fiskere ha med en roer som bor fast i Tanadalen (lokal roer). 
Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette regler som avviker fra dette kravet. 

Til § 17 Merking av redskap 

Bestemmelsen tilsvarer § 19 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

 

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

Bestemmelsen tilsvarer § 20 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

Til § 19 Stengsel 

I høringen var det foreslått en bestemmelse om maskevidde til ledegarn tilsvarende § 21 i 
forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. Bestemmelsen er nå foreslått endret til 
minimum 58 mm etter forslag fra Tanavassdragets fiskeforvaltning. Dette er den samme 
maskeviddebestemmelsen som gjelder i dag.  

Til § 20 Settegarn for fiske etter laks og sjøørret  

Bestemmelsen tilsvarer § 22 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. Overskriften 
foreslås endret fordi det ikke åpnes for fiske etter sjørøye. 

Til § 21 Drivgarn 

Bestemmelsen tilsvarer § 23 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 



 
 

Til § 22 Garnredskaper til fiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye  

Bestemmelsen tilsvarer § 24 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

Til § 23 Djupål og avstand mellom redskap 

Bestemmelsen tilsvarer § 25 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

Til § 24 Forbudsområder for garnfiske 

Bestemmelsen fastsetter områder ved samløp av hovedelv og sideelv hvor det ikke er tillatt å 
fiske med garnredskap.   

Til § 25 Opptak av redskap 

Bestemmelsen tilsvarer § 27 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

Kapittel 5 Bestemmelser om fangst 

Til § 26 Minstemål og gjenutsetting 

Det skal ikke være minstemål på sjørøye og sjørøye som fanges skal alltid settes ut igjen, jf. 
forslag fra TF ovenfor.  

Til § 27 Fangstoppgave 

I høringsforslaget var bestemmelsen om innlevering av fangstoppgave foreslått som for 
grenseelvestrekningen. Etter forslag fra Tanavassdragets fiskeforvaltning er denne nå endret 
slik at fastboende fiskere ikke behøver å levere fangstoppgave før etter endt fiskesesong, 
nærmere bestemt innen 1. september samme år. Tilreisende fiskere skal imidlertid rapportere 
som på grenseelvstrekningen, det vil si innen første mandag etter at fisket foregikk.  

Kapittel 6 Beskyttelse mot biologisk påvirkning 

Kapittelet tilsvarer kapittel 6 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

 

Kapittel 7 Reguleringstiltak ved iverksetting av forhåndsavtalte tiltak på 
grenseelvestrekningen 

Til § 31 Reguleringstiltak ved iverksetting av forhåndsavtalte tiltak på grenseelvestrekningen 

I høringen var det foreslått at bestemmelsene om forhåndsavtalte tiltak for 
grenseelvestrekningen også ble tatt inn i forskriften for nedre norske del. Etter konsultasjon 
med Tanavassdragets fiskeforvaltning er disse tiltakene nå tatt ut av forskriften og erstattet 
med en generell bestemmelse. Denne innebærer at dersom det iverksettes reguleringstiltak i 
henhold til Kapittel 7 i Forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning, skal Klima- 
og miljødepartementet etter samråd med Tanavassdragets fiskeforvaltning fastsette 
reguleringstiltak med tilsvarende fiskebesparende effekt i denne forskrift. 
Reguleringstiltakene kan ikke være lempeligere enn de tiltakene som iverksettes på 
grenseelvstrekningen. 

Kapittel 8 Andre bestemmelser 

Til § 32 Båtregister 



 
 

Bestemmelsen fastsetter krav til merking og registering av båter som brukes ved fiske. Det er 
foreslått at Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette nærmere regler om dette. 

Til § 33 Nærmere om fastsetting av grenser og fiskesteder 

I bestemmelsen er det foreslått at Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette ulike grenser 
av betydning for fiskeutøvelsen. 

Til § 34 Dispensasjon for tiltak som har vern eller utvikling av fiskestammene som formål 

Bestemmelsen tilsvarer § 37 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

Kapittel 9 Avsluttende bestemmelser 

Kapittelet tilsvarer kapittel 9 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

Til § 35 Straff 

Bestemmelsen tilsvarer § 38 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

Til § 36 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks og gis 5 års varighet etter innspill fra Tanavassdragets 
fiskeforvaltning. 

 

6. Forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og 
Skiehččanjohka  

6.1 Generelt om forskriften 

I henhold til Tanaavtalen artikkel 3 skal partene innføre nasjonale forskrifter om fisket i 
sideelvene. Det er forutsatt at disse skal bidra til bevaring og bærekraftig utnyttelse av 
fiskebestandene.  

For at ikke effekten av fiskebesparende tiltak i hovedelvfisket skal gå tapt som følge av fisket 
i sidevassdragene, må det foretas innstramminger i fisket også her. Reguleringene skal være 
best mulig tilpasset situasjonen for de ulike laksebestandene, og er dermed mest restriktive for 
de svakeste bestandene.  

I gjenoppbyggingsperioden forventes det at laksebestandene i sidevassdragene vil oppnå 
fastsatte forvaltningsmål til ulik tid. Etter hvert vil det altså kunne åpnes for utvidet fiske i 
disse sidevassdragene. Dette tilsier at fiskereglene jevnlig revideres og tilpasses bestands-
situasjonen i det enkelte sidevassdrag i årene fremover. 

Forskriftene for grenseelvstrekningen og for nedre norske del omfatter tiltak som innebærer 
ytterligere innstramminger i fisket ved nærmere angitte avvik fra fastsatte mål for 
bestandsutviklingen. Dersom disse tiltakene trer i kraft, vil det også være nødvendig å 
begrense fisket ytterligere i det sidevassdraget eller de sidevassdragene som har utløst 
tiltakene. Aktuelle forskriftsendringer vil i så fall bli gjennomført på ordinær måte. 

6.2 Nærmere om de enkelte bestemmelsene 

Kapittel 1 Virkeområde 



 
 

Til § 1 Virkeområde 

Forskriften gjelder i de norske sidevassdragene til Tanaelva og i de norske sidevassdragene til 
Anárjohka og Skietččanjohka.  

Kapittel 2 Fiskekort og fiskeravgift 

Til § 2 Fiskekort  

Bestemmelsen angir de ulike grupper fiskere som er berettiget til å kjøpe fiskekort og 
kategorien av fiskekort de kan kjøpe. Det er tre ulike kategorier. Garnfiskeberettigete etter 
Tanaloven § 4 kan kjøpe generelt fiskekort som gjelder for en fiskesesong og gir adgang til å 
fiske med alle tillatte redskaper etter denne forskriften. Stangfiskeberettigete etter Tanaloven 
§ 5 kan kjøpe stangfiskekort som gjelder for en fiskesesong og gir adgang til å fiske med 
stang og håndsnøre. Tilreisende fiskere kan kjøpe båtfiskekort og strandfiskekort. Disse 
kortene gjelder for ett fiskedøgn. 

Någjeldende bestemmelse om at personer som ikke er fast bosatt i Norge ikke har adgang til å 
fiske i norske sidevassdrag, unntatt i Kárášjohka nedenfor samløpet av Kárášjohka og 
Iešjohka, er videreført.  

Til § 3 Fiskeravgift 

Alle som skal fiske i de norske sidevassdragene må betale fiskeravgift i Norge. 

Kapittel 3 Fiskeredskaper, fiskesesong og fisketider 

Til § 4 Tillatte fiskeredskaper  

Bestemmelsen angir hvilke redskaper det er tillatt å bruke i sidevassdragene.  

Til § 5 Generell ukefredning 

Bestemmelsen tilsvarer § 6 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

 

Til § 6 Generelle forbudsområder for stangfiske 

Bestemmelsen angir områder der det ikke er tillatt å fiske med stang. 

Karasjok kommune bemerker at forbudssoner for fiske på 200 m på hver side av elveutløp er i 
overkant omfattende, spesielt for stangfiske, og foreslår at de reduseres til 100 m. Sett i 
sammenheng med øvrige restriksjoner i sidevassdragene har departementet forståelse for 
dette, og foreslår forbudssoner på 100 m på hver side av elveutløp.  

Til § 7 Fisketider for fiske med stang og håndsnøre 

Bestemmelsen fastsetter fiskesesong og ukentlig fisketid for lokale og tilreisende fiskere for 
fiske med stang og håndsnøre. Tiltakene skal bidra til gjenoppbygging av svake 
laksebestander og er tilpasset bestandssituasjonen i det enkelte sidevassdrag. Følgende 
alternative reguleringer ble foreslått i høringen: 

Alternativ 1, § 7 A: Fisketider uten soner med forbud mot stangfiske.  



 
 

Alternativ 2, § 7 B: Fisketider med soner med forbud mot stangfiske. Det er foreslått soner 
med forbud mot stangfiske i fem sidevassdrag.  

I høringen uttrykte departementet at bruk av forbudssoner, eventuelt med visse justeringer, 
ville være å foretrekke. I høringen viste departementet videre til at forslagene til ulik 
fiskesesong i de ulike sideelvene var ment som en tilpasning til bestandssituasjonen.  

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) er imot begge alternativene, og mener at ulik 
sesonglengde i ulike elver kan virke forvirrende. TF er også imot sentralt innførte store 
forbudssoner som de mener i realiteten vil være med på å ødelegge den samiske fiskekulturen 
langs mange av sidevassdragene. I konsultasjonen med Tanavassdragets fiskeforvaltning var 
det likevel enighet om at fremtidig bruk av forbudssoner kan være et alternativ til de 
fiskereglene som nå fastsettes. Dette vil bli utredet nærmere av departementet og 
Tanavassdragets fiskeforvaltning.  

Karasjok kommune er enig i at turistfisket skal begrenses, men mener at de fastboendes fiske 
ikke skal begrenses utover rammen for fisketid for hele vassdraget, det vil si 1. juni til 20. 
august. Dersom det blir behov for ytterligere begrensning mener kommunen at turistfisket 
skal reguleres mer, og at garnfiske i hele vassdraget, og spesielt i nedre del begrenses 
ytterligere, slik at laksen kan nå sine gyteplasser i vassdragets øvre del. 

På grunnlag av innspillene fra TF og Karasjok kommune har departementet valgt å ikke gå 
videre med forslaget om innføring av soner med fiskeforbud. I tråd med uttalelsen fra 
Karasjok kommune og etter forslag fra TF under konsultasjonen om forskriftene er også 
fiskesesongens start for fastboende stangfiskere fastsatt til 1. juni for alle sidevassdragene. I 
henhold til synspunkter fra TF er det også foreslått at fisketiden pr. uke for fastboende fiskere 
skal være fra mandag kl. 18 til søndag kl. 18 i alle sidevassdragene. 

Til § 8 Bestemmelser om agn og krokredskap ved stangfiske  

Bestemmelsen gir nærmere regler om tillatte agn og krokredskap. I fjerde ledd er det foreslått 
at Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette områder der også tilreisende fiskere kan 
benytte sluk og flue med søkke eller dupp. 

 

Til § 9 Fisketid for fiske med garn og stengsel etter laks og sjøørret   

I høringsforslaget var det foreslått at fiske med garn i Iešjohka og Kárášjohka nedenfor 
Skáidegeači kunne foregå i perioden 24.6 - 31.7 og i Kárášjohka ovenfor Skáidegeači i 
perioden 10.6 - 31.7. Begrunnelsen var at laksebestandene her er spesielt svake og har særskilt 
behov for beskyttelse.  

Flere av høringsinstansene går imot forslaget. Blant annet mener Tanavassdragets 
fiskeforvaltning (TF) at garnfisket også her bør kunne starte opp 1. juni, slik tilfellet er på 
grenseelvestrekningen. Av hensyn til likebehandling mellom rettighetshaverne til garnfiske i 
dette området og i vassdraget for øvrig, foreslår departementet at det åpnes for garnfiske i 
disse sidevassdragene fra 1. juni til 31. juli. I konsultasjonen ble det også enighet med TF om 
at antall fiskedager pr. uke skal være det samme som i hovedelva.  

Tanavassdragets fiskeforvaltning er i sin kommentar til forskrift om fiske på nedre norske del 
kritisk til å åpne for sjørøyefiske på grunn av bestandssituasjonen. Bestandssituasjonen for 
sjørøye i Kárášjohka og Iešjohka tilsier at det heller ikke her bør åpnes for garnfiske etter 



 
 

sjørøye. Departementet er enig i dette og foreslår en ny overskrift i § 9, slik at det ikke åpnes 
for fiske etter sjørøye. 

Til § 10 Antallsbegrensning for garnredskaper   

Bestemmelsen tilsvarer § 15 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen, men da det ikke 
åpnes for fiske med drivgarn i sidevassdragene endres ordlyden i bestemmelsen.  

Til § 11 Fisketid for fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye 

Bestemmelsen regulerer fisketiden for fiske med bunnsatte settegarn etter andre fiskearter enn 
laks, sjøørret og sjørøye. Dette fisket foregår delvis i samme periode som fiske etter laks og 
sjøørret. Det er foreslått fisketid fra 20.5 til 31.8 i Kárášjohka nedenfor Bávttajohkas munning 
og i Iešjohka, i øvrige områder er det foreslått fisketid fra 20. mai til 10. juni. 

Tanavassdragets fiskeforvaltning foreslår at fisketiden for garnredskap om høsten samordnes 
med fisketider for fiske etter laks og sjøørret i Kárášjohka nedenfor Bávttajohkas munning og 
i Iešjohka, og at fisketiden blir fra 20. mai til og med 15. august.  

Departementet viser til at TF etter 5. ledd i denne bestemmelsen kan utvide fisketiden for 
fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye, og foreslår at tidspunktet for avslutning av 
dette fisket fastsettes til 15. august.  

Til § 12 Fiske fra båt  

Bestemmelsen tilsvarer § 17 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

Til § 13 Ulovlige tiltak  

Bestemmelsen tilsvarer § 18 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

Kapittel 4 Spesielle bestemmelser om utforming og bruk av fiskeredskap 

Kapittelet tilsvarer kapittel 4 i forskriften om fiske på nedre norske del, med unntak for § 20, 
som setter forbud mot bruk av settegarn og stengsel ved utløpet av tilløpselv hvor laks går 
opp. I høringen var det foreslått at garnet ikke kan settes nærmere enn 200 m fra utløpet. 
Karasjok kommune bemerker at forbudssoner for fiske på 200 m på hver side av elveutløp er i 
overkant omfattende og foreslår at de reduseres til 100 m. Departementet har forståelse for 
dette i lys av de øvrige begrensningene i sidevassdragene, og foreslår at sonene reduseres til 
100 m. 

Kapittel 5 Bestemmelser om fangst 

Kapittelet tilsvarer kapittel 5 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen.  

Kapittel 6 Beskyttelse mot biologisk påvirkning 

Kapittelet tilsvarer kapittel 6 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

Kapittel 7 Andre bestemmelser 

Til § 27 Båtregister 

Bestemmelsen fastsetter at det bare er tillatt å benytte båter som er merket med eget skilt og 
nummer og som er registrert i et båtregister for Tanavassdraget. Tanavassdragets 
fiskeforvaltning kan fastsette nærmere regler om merking og registrering av båter.  



 
 

Til § 28 Nærmere om fastsetting av grenser og fiskesteder  

I bestemmelsen er det foreslått at Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette nærmere 
grenser av betydning for fiskeutøvelsen.  

§ 29 Dispensasjon for tiltak som har vern eller utvikling av fiskestammene som formål 

Bestemmelsen tilsvarer § 37 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

Kapittel 8 Avsluttende bestemmelser 

Til § 30 Straff   

Bestemmelsen tilsvarer § 38 i forskriften om fisket på grenseelvstrekningen. 

Til § 31 Ikrafttredelse 

Bestemmelsen fastsetter tidspunkt for ikrafttredelse og opphever de to forskriftene som 
gjelder i dag.  

Tanavassdragets fiskeforvaltning foreslår at forskriften gjøres gjeldende i 5 år. Da 
grenseelvforskriften gjelder i 5 år, er det naturlig å følge TFs forslag. 

  

7. Hjemmelsgrunnlaget 

I Innst. 228 S forutsatte Stortingets energi- og miljøkomite at de nye forskriftene skulle gis i 
medhold av lov 20. juni 2014 nr. 51 (Tanaloven), og ikke etter lakse- og innlandsfiskloven 
som hjemler de någjeldende forskriftene om fisket i vassdraget.  

Departementet er enig i at Tanaloven § 6 også bør være hjemmelsgrunnlag for forskriftene, da 
denne fastsetter rettighetene til fisket i Tanavassdraget. Tanaloven gir imidlertid ikke hjemmel 
for å fastsette forskrifter om reguleringer i fisket, men om andre forhold knyttet til forvaltning 
og utøvelse av fisket. Reguleringene må derfor også hjemles i lakse- og innlandsfiskloven, 
som for andre vassdrag i Norge. Dette fremgår av forarbeidene til Tanaloven, Prop. 58 L 
(2013-2014), der det heter at "Tanaloven er en rettighetslov, og at reguleringer i laksefisket 
skjer etter lakse- og innlandsfiskloven".  

Det følger også av naturmangfoldloven at forskriftene må hjemles i lakse- og 
innlandsfiskloven. I denne lovens § 15 heter det at "…høsting og annet uttak av naturlig 
viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov", og videre i § 16 at "Vedtak 
om å tillate høsting av lakse- og innlandsfisk treffes med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 
47…" I proposisjonen om naturmangfoldloven, Ot.prp. nr. 52 (2008-2009), heter det videre at 
"I første og annet ledd fastslås at alle vedtak om å tillate høsting av vilt og lakse- og 
innlandsfisk skal treffes med hjemmel i viltloven eller lakse- og innlandsfiskloven".  

Etter departementets mening er det uansett hensiktsmessig å angi også Tanaloven § 6 første 
og annet ledd som hjemmel, da forskriftshjemlene i Tanaloven og i lakse- og 
innlandsfiskloven overlapper hverandre i en viss utstrekning. Det er imidlertid vanskelig å se 
at Tanaloven kan hjemle så detaljerte forskriftsbestemmelser av offentligrettslig karakter som 
i disse forskriftene. Hjemmel i lakse- og innlandsfiskloven er §§ 33 og 34, jf. § 2 siste ledd. 



 
 

Naturmangfoldloven § 30 annet ledd annen setning må være med som hjemmel for å hindre 
gjenutsetting av fremmede organismer. Hjemmelen i matloven, § 19 tredje ledd bokstav d, må 
med av hensyn til forskriftenes bestemmelser om biologisk påvirkning, som blant annet 
omfatter beskyttelse mot spredning av fiskesykdommer. 

 

8. Vurdering etter naturmangfoldloven kapittel 2 

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er lagt til grunn som retningslinjer ved fastsettelsen 
av forskriftene for regulering av fisket i Tanavassdraget.  

I henhold til naturmangfoldloven § 8 skal kravet til kunnskapsgrunnlag stå i et rimelig forhold 
til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Departementet viser til at 
Tanaavtalen og de tre forskriftene bygger på et svært omfattende kunnskapsgrunnlag. 
Forskriftene medfører ingen nye inngrep som kan påvirke naturmangfoldet negativt. De gir 
reguleringer av fisket mv. som vil rette opp miljøskader som er oppstått som følge av et 
historisk for hardt beskatningstrykk på laksebestandene i vassdraget. Forskriftene vil også 
bidra til å forebygge miljøskader i vassdraget knyttet til beskatningen av laksebestandene og 
aktiviteter i tilknytning til utøvelsen av dette fisket. Forskriftene vil i tillegg være et effektivt 
virkemiddel for en langsiktig gjenoppbygging av laksebestandene.  

 

9. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Innføring av nye reguleringer i fisket vil kreve en viss styrking av fiskeoppsynet, særlig i de 
nærmeste årene. I den forbindelse vil Statens naturoppsyn bidra med ressurser og kompetanse 
som et supplement til det ordinære oppsynet i regi av Tanavassdragets fiskeforvaltning. For 
2017 er det satt av om lag 1 mill. kr til dette formålet. De fremtidige kostnadene til oppsyn vil 
bli vurdert årlig og eventuelle merkostnader for det offentlige vil bli dekket innenfor rammene 
av Klima- og miljødepartementets gjeldende budsjettrammer. Vurderingene vil bli gjort i 
samråd med Tanavassdragets fiskeforvaltning.   
  



 
 

Klima- og miljødepartementet 

 

t i l r å r: 

 
1. Forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvestrekning fastsettes i samsvar med 

vedlagte forslag.  
2. Forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del fastsettes i samsvar med 

vedlagte forslag.  
3. Forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka 

fastsettes i samsvar med vedlagte forslag.  
 

  



 
 

Forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning  
Fastsatt ved kongelig resolusjon av 11. mai 2017 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 m.v. §§ 33 og 34 jf. § 2 siste ledd, lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 
naturens mangfold § 30 annet ledd annen setning og lov 19. desember 2003 nr. 124 om 
matproduksjon og mattrygghet mv. § 19 tredje ledd bokstav d. 
 
  

Kapittel 1 
Virkeområde 

§ 1 
Virkeområde 

Forskriften gjelder på norsk side av riksgrensestrekningen mellom Norge og Finland i 
Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka (grenseelvstrekningen). Kapittel 6 om beskyttelse 
mot biologisk påvirkning gjelder i Tanavassdragets nedbørfelt. 
 
 

Kapittel 2  
Fiskekort og fiskeravgift 

§ 2  
Fiskekort 

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.  
2) Stangfiskekort for lokale fiskere gir adgang til å fiske med stang og håndsnøre fra strand og 
båt i det omfang og med de begrensninger som framgår av denne forskrift. Rett til å kjøpe 
slikt fiskekort i Norge har fiskerettshavere etter § 5 i Tanaloven. Stangfiskekort for lokale 
fiskere gjelder for en fiskesesong. 
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 tillegg gir følgende finske fiskekort adgang til fiske på norsk område med stang og 
håndsnøre fra båt, i det omfang og med de begrensninger som framgår av denne forskriften: 
a) Generelt fiskekort for lokale fiskere, jf. Avtale mellom Norge og Finland om fisket i 
Tanavassdraget av 30. september 2016 (Tanaavtalen), vedlegg 2, § 4, punkt 1. 
b) Stangfiskekort for lokale fiskere, jf. Tanaavtalen, vedlegg 2, § 4, punkt 2. 
c) Båtfiskekort, jf. Tanaavtalen, vedlegg 2, § 4, punkt 3. 
 

§ 3 
Fiskeravgift 



 
 

Norsk fiskeravgift skal være betalt før det kan kjøpes norsk fiskekort. 
 

§ 4  
Antall og fordeling av fiskekort for tilreisende fiskere 

Det maksimale antallet båtfiskekort, per fiskesesong er 5500 fiskedøgn.  Antall fiskekort for 
fiske fra båt fordeles på følgende båtfiskesoner på grenseelvstrekningen:   

Tidsrom Grensen – 
Lákšjohka 

Lákšjohka – 
Luosnjárguoika 

Luossnjárg. 
– 

Borsejohka 

Borsejohka – 
Ráidenjárga 

og Anárjohka 

Til 
sammen 

10.6-16.6 24 62 68 40 194 
17.6-23.6 16 110 122 70 318 
24.6-30.6 52 214 234 174 674 
1.7-7.7 84 326 350 246 1006 
8.7-14.7 76 266 292 176 810 
15.7-21.7 64 234 204 158 660 
22.7-28.7 70 250 176 110 606 
29.7-4.8 60 280 182 132 654 
5.8-10.8 44 252 160 122 578 
Totalt 490 1994 1788 1228 5500 

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

Tidsrom 
 

Grensen – 
Lákšjohka 

Lákšjohka – 
Luosnjár-

guoika 

Luossnjárguoik
a 

– Borsejohka 
 

Borsejohka
– 

Ráidenjárga 
 

Anárjohka 
 

Til 
samme

n 
 

10.6-16.6 190 40 48 74 10 362 
17.6-23.6 234 52 74 154 12 526 
24.6-30.6 304 80 126 312 28 850 
1.7-7.7 288 128 130 350 32 928 
8.7-14.7 212 90 102 344 44 792 
15.7-21.7 190 88 90 282 46 696 
22.7-28.7 174 62 64 200 58 558 
29.7-4.8 122 40 56 186 60 464 
5.8-10.8 48 34 40 154 48 324 
 Totalt 1762 614 730 2056 338 5500 



 
 

 
Grensene for fiskesonene følger av kartvedlegg 1 til forskriften. Sonene skal merkes i 
terrenget. 
 

Kapittel 3  
Fiskeredskaper, fiskesesong og fisketider 

§ 5 
Tillatte fiskeredskaper  

Tillatte redskap for fiske av laks, sjøørret og sjørøye er: 
1) stengsel med krokgarn (joddu) og ruse (meardi) 
2) settegarn  
3) drivgarn  
4) stang og håndsnøre. 
Tillatte redskap for fiske av andre fiskearter enn nevnt i første ledd, er: 
1) settegarn  
2) stang og håndsnøre 
3) teine  
4) lakekrok ved fiske på isen  
5) kastenot i innsjøer i Anárjohka ovenfor Matinköngäs. 
Andre redskaper og fiskemetoder enn de som er nevnt foran i 1 og 2 ledd, herunder oter, er 
forbudt.  
De som har generelt fiskekort for lokale fiskere, jf. Tanaavtalens vedlegg 2 § 4 punkt 1, kan 
bruke redskap nevnt foran i første og andre ledd. Andre fiskere kan bare bruke stang og 
håndsnøre. 

§ 6  
Generell ukefredning 

I fiskesesongen er alt fiske forbudt fra søndag kl. 18 til mandag kl. 18. Unntatt fra dette er 
fiske i innsjøer etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye når fisket foregår mer enn 
200 meter fra utløps- eller innløpsos.  

§ 7 
Fiskesesong for stang og håndsnøre 

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.  
For tilreisende fiskere med båtfiskekort eller strandfiskekort er stangfiske tillatt fra 10. juni til 
10. august.  
For fiskere med finsk fiskekort som har adgang til fiske fra båt på norsk område jf. 
Tanaavtalens vedlegg 2 § 2 annet ledd, gjelder første og annet ledd tilsvarende. For tilreisende 
fiskere med finsk båtfiskekort etter Tanaavtalen vedlegg 2 § 5 fjerde ledd, er fiske fra båt 
tillatt fra 1. juni til 10. august.  

§ 8 
Båtfiske og strandfiske for tilreisende fiskere 

Båtfiskekort og strandfiskekort er personlig.  
Strandfiskekort gir adgang til å bruke en stang i nærmere angitt fiskesone i ett fiskedøgn som 
begynner kl. 22 og slutter dagen etter kl. 15.  
Båtfiskekort gjelder i en nærmere angitt fiskesone i begge statene. Fiskekortet gjelder i ett 
fiskedøgn som begynner kl. 18 og slutter dagen etter kl. 18.  



 
 

Ved fiske fra båt mellom kl. 18 og kl. 06 skal det være med en roer som bor fast i Tanadalen 
(lokal roer). Tilreisende fiskere med finsk båtfiskekort fra fiskekortkvoten omtalt i 
Tanaavtalen, vedlegg 2 § 5 fjerde ledd, er unntatt fra denne regelen. I Storfossen-området 
mellom Boratbokča og Bildanguoika skal alle ha en lokal roer i båten hele døgnet. 
 
 
 
 
 
 

 § 9  
Generelle regler om agn og redskap ved stangfiske  

Det kan fiskes med inntil tre stenger eller håndsnører samtidig i én båt. Hvert redskap skal ha 
én sluk eller én flue, med eller uten søkke eller dupp.  
Det er forbudt å bruke reker, fisk og mark som agn.  
Det er forbudt å bruke krokredskaper på en slik måte og under slike forhold at fisken kan 
krøkes. Det er tillatt å bruke klepp, fiskeøks og håv som hjelpemiddel for å løfte en fisk som 
er fast i redskap, opp i båt eller på land.    
Lakekrok er kun tillatt ved isfiske etter lake. Som unntak fra regelen i annet ledd, er det tillatt 
å bruke død fisk fra Tanavassdraget som agn ved fiske med lakekrok.  
 

§10  
Tillatt agn for tilreisende fiskere ved strandfiske 

Personer med strandfiskekort kan fiske med flue uten dupp eller søkke. I følgende områder 
kan de også fiske med sluk og flue med dupp eller søkke: 
1) i Storfossen, Áilestrykene og Matinköngäs i henhold til skilt oppsatt i terrenget, samt 
2) i Anárjohka oppstrøms fra Matinköngäs og Skiehččanjohka.  
Barn opp til 16 år med strandfiskekort kan fiske med flue og dupp. 

§ 11  
Forbudsområder for stangfiske 

Stangfiske er forbudt: 
1) innenfor ledegarn i stengsel og innenfor et område nærmere enn 50 meter nedenfor stengsel 
eller 10 meter til siden  
2) nærmere enn 10 meter fra settegarn 
3) fra bro 
4) fra båt og fra strand nærmere enn 200 meter fra nærmeste elvebredd i lakseførende sideelvs 
munning, unntatt ved Akujoki, Lákšjohka og Leavvajohka der grensen er 300 meter.  

§ 12  
Fisketid for drivgarn 

 
Fiske med drivgarn er tillatt i perioden 1. juni til 15. juni, fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18. 
  

§ 13  
Fisketid for settegarn etter laks, sjøørret og sjørøye  

Fiske med settegarn er tillatt i perioden 1. juni til 31. juli. I Anárjohka er fisket tillatt til og 
med 12. august for de som bor langs denne elva og har fisket der i fiskesesongene 2013 til 
2015.  



 
 

Fra og med 1. juni til og med 15. juli, samt i Anárjohka fra og med 1. august til og med 12. 
august, er fiske med settegarn tillatt fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18.  
Fra og med 16. til og med 31. juli er fiske med settegarn tillatt fra mandag kl. 18 til torsdag kl. 
18.  

§ 14  
Fisketid for stengsel 

 
Fiske med stengsel er tillatt i perioden 1. juni til 31. juli.  Fra 1. juni til 15. juni er fisket tillatt 
fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18. Fra 16. juni til 31. juli er fisket tillatt fra mandag kl. 18 til 
torsdag kl. 18.  
I fiskesesongen når det ikke er tillatt å fiske, skal garnene i stengslets tverrstengsel (doaris), 
ledestengsel (čuollo) og ledegarn (vuojahat) være heist over vannoverflaten eller bragt på 
land. Alle andre bundne deler av fangstredskapet, inklusive stengslets krokgarn (joddu) og 
ruse (meardi), skal oppbevares på land. 

§ 15  
Antallsbegrensning for garnredskaper 

Ved fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med drivgarn, settegarn eller stengsel, kan den enkelte 
fiskerettshaver bare bruke ett redskap om gangen.  

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

Garnfiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye er tillatt fra og med 20. mai til og 
med 10. juni. I Anárjohka og Skiehččanjohka er fisket tillatt til fra 20. mai til 20. august.  

§ 17  
Fiske fra båt 

Det er forbudt å fiske og å sette ut redskap fra båt med motoren i gang, og fra båt som er 
ankret opp. 

§ 18 
Ulovlige tiltak 

Tiltak som ikke har annen hensikt enn å skremme fisken eller hindre fiskens frie gang er 
forbudt. 
 
 
 
 
 
 

Kapittel 4  
Spesielle bestemmelser om utforming og bruk av fiskeredskap 

§ 19 
Merking av redskap 

Settegarn og stengsler som er satt ut i elva, skal merkes slik at andre som ferdes i vassdraget, 
lett kan få øye på dem. Fangstredskapene skal merkes med en flottør som stikker minst 15 cm 
over vannoverflaten eller med et flagg festet på en stang som stikker minst 40 cm over 
vannoverflaten. Kortsiden av flagget skal være minimum 15 cm lang.  
Redskapet skal være merket med fiskerens navn og kontaktinformasjon, samt navnet på den 
eiendommen som fiskeretten er tilknyttet. På settegarn festes merket på en godt synlig flottør i 



 
 

enden av redskapet. På stengsel settes merket på et skilt eller en flottør festet på den ytterste 
stolpen eller bukken i tverrstengselet (doaris). 

§ 20 
Maskevidde og trådtype i garnredskaper for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 

Ved fiske på laks, sjøørret eller sjørøye er minste tillatte maskevidde i settegarn, drivgarn og 
krokgarn i stengsel 58 mm, målt fra knutes midtpunkt til knutes midtpunkt når redskapet er 
vått.   
I garn nevnt i første ledd er det bare tillatt å bruke tråd av hamp, bomull, nylonbindetråd eller 
spunnet nylon (nylon, perlon, terylene). Det er ikke tillatt å bruke gjennomsiktig materiale, 
som monofilament nylon.  
Det er forbudt å bruke metalltråd, wire eller tilsvarende materiale i fangstredskap.  

§ 21 
Stengsel 

Stengsel skal ha tverrstengsel (doaris), eventuelt ledestengsel (čuollu) og ledegarn (vuojahat) 
av slik konstruksjon at disse delene av redskapet ikke fanger fisk. I tverrstengsel og ledegarn 
skal det være trebukker eller stolper med avstand på 3 meter eller mindre. 
I tverrstengsel, ledestengsel og ledegarn kan det ellers bare brukes ris, garn, eller grinder med 
ris eller garn. Når det brukes garn i slike ledeanordninger, skal maskevidden være enten 
maksimalt 40 mm eller minst 150 mm. For fiskesesongen 2017 kan departementet bestemme 
at maskevidden til ledegarn skal være minimum 58 mm. Det er forbudt å bruke garn av et 
gjennomsiktig materiale som monofilament nylon.  
Den fangstende delen av stengselet skal være krokgarn (joddu) eller ruse (meardi). I et og 
samme stengsel kan man bruke inntil tre krokgarn og/eller ruser. Krokgarnet skal være formet 
som en spiss kile som kan være inntil 25 meter langt. Lengden på krokgarnet måles på den 
lengste siden.  
Sammen med krokgarnet kan det stå et inntil 15 meter langt ledegarn og ett ledestengsel slik 
figur 1 viser. Funksjonen til ledegarnet og ledestengselet er å lede laksen til fangstdelen. 

 
Figur 1. 
  



 
 

 
Figur 2. 
Krokgarn nr. 1 skal være festet i den ytterste posestolpen som vist på figur 1.  
 
Krokgarn nr. 2 og 3 skal være festet på følgende måte: 
A) i spissen av krokgarnet (se figur 2, krokgarn nr. 3) 
B) i ledegarnet (se figur 2, krokgarn nr. 2)  
C) i ledestengselet (se figur 1, krokgarn nr. 2), eller 
D) i tverrstengselet (se figur 1, krokgarn nr. 3). 
 
Ledestengselet skal stå nedenfor hvert krokgarn/ruse, og være festet på følgende måte:  
A) i krokgarnet (se figur 1, ledestengsel nr. 2), eller 
B) i ledegarnet (se figur 1, ledestengsel nr. 1) 
 
Dersom det er flere krokgarn ved siden av hverandre fra tverrstengselet (se figur 1, krokgarn 
nr. 1 og 3), er det bare tillatt å ha ledestengsel fra det ytterste krokgarnet.  
 
Samlet lengde av krokgarn og ledestengsel kan være inntil 80 meter, målt nedstrøms fra 
ytterste posestolpe som vist på figur 2. 
 

§ 22 
Settegarn for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 

Settegarn for fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye er et enkelt, rett garn med flottør i begge 
ender.  Garnet skal ikke festes med stolper eller andre festeanordninger på andre steder enn i 
endene. Festeanordningen skal bare bestå av et enkelt søkke eller en enkelt stokk. Det er ikke 
tillatt å lage krok på settegarn.  
Settegarn for fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye kan være inntil 30 meter lang. To eller flere 
garn kan ikke lenkes sammen, hvis de sammen blir lengre enn 30 meter.   
Ved fiske med settegarn er det forbudt å bruke kunstig strømbryter eller ledestengsel.  

§ 23 
Drivgarn 

Drivgarn er et enkelt, rett garn uten pose. Drivgarn kan være inntil 45 meter langt. Ved 
drivgarnsfiske skal avstanden mellom to drivgarn være minst 200 meter.   



 
 

Drivingen kan foregå inntil 500 meter om gangen. Under drivingen kan det bare brukes én 
båt.  

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

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 
0,17 mm tykkelse.  
Ved fiske med settegarn er det ikke lov å bruke kunstig strømbryter eller ledestengel.  
Maskevidden i settegarn og kastenot skal være minst 29 mm og høyst 35 mm, målt fra knutes 
midtpunkt til knutes midtpunkt når redskapet er vått. Det er bare tråd av hamp, bomull, 
nylonbindetråd eller spunnet nylon som er lov å bruke i kastenoten.   
Kastenot må ikke brukes nærmere enn 200 meter fra elvers utløpsos, innløpsos, foss eller 
stryk.   
 

§ 25  
Djupål og avstand mellom redskap 

Ingen del av stengsel eller settegarn må stå over djupålen i hovedløpet eller sideløp. Den 
ytterste delen av redskap skal ikke på noe punkt strekke seg nærmere enn 10 meter fra motsatt 
elvebredd. Med motsatt bredd menes også øyer, holmer og klipper som har egne løp mellom 
seg.  
Ingen del av stengsler må være nærmere enn 120 meter fra annet stengsel. 
Ingen del av settegarn og stengsel eller to settegarn må være nærmere enn 60 meter fra 
hverandre.  

§ 26 
Forbudsområder for garnfiske 

Ved sideelv hvor laks går opp, må det i hovedelv på sideelvas side av djupålen ikke brukes 
settegarn, drivgarn eller stengsel nedstrøms fra sideelva nærmere enn 200 meter fra samløpet 
av sideelv og hovedelv.  
I de områdene i Storfossen og Áilestrykene som er avmerket i kartvedlegg 2, er fiske med 
garn eller stengsel bare tillatt for fiskere som har fisket i disse områdene i fiskesesongene 
2013–2015.  

§ 27  
Opptak av redskap 

Fangstredskap skal tas på land straks etter at fiskesesongen for redskapet er avsluttet. Utstyr 
brukt til å merke og sette opp redskap skal tas på land innen to uker etter avsluttet 
fiskesesong.   
 

Kapittel 5 
Bestemmelser om fangst 

§ 28  
Minstemål og gjenutsetting 

Laks, sjøørret og sjørøye som er mindre enn 30 cm skal settes ut igjen. Lengden på fisk måles 
fra snutespissen til enden av halefinnen. 
Det er forbudt å fange vinterstøing.  
Fisk skal alltid gjenutsettes, hvis den er fanget: 
1) utenom lovlig fisketid 
2) med forbudt redskap eller fiskemåte.  



 
 

 
§ 29  

Fangstoppgave  
Fisker er pliktig til å føre fangstdagbok (elektronisk eller på papir) og rapportere følgende 
opplysninger om hver enkelt fanget fisk av laks, sjøørret, sjørøye og fremmede fiskearter jf. § 
30 til et elektronisk fangstregister for Tanavassdraget:  
1) område hvor fisket har foregått  
2) dato for fisket 
3) kjønn, lengde og vekt 
4) antall fisk som er gjenutsatt eller avlivet 
5) fiskeredskap (stang/håndsnøre, drivgarn, settegarn, stengsel). 
Ved gjenutsetting er det ikke påkrevd å opplyse om kjønn, lengde og vekt.   
Den som har fisket uten å få fisk, skal gi opplysninger om punkt 1, 2 og 5. 
Fangstoppgave skal leveres innen første mandag etter at fisket foregikk. For året 2017 kan 
departementet bestemme at innehavere av generelt fiskekort og stangfiskekort for lokale 
fiskere alternativt skal levere fangstoppgave innen 1. september. 
Fisker skal rapportere alle sine fangster av laks, sjøørret og sjørøye før nytt fiskekort kan 
kjøpes.   
Fangst av andre fiskearter enn de nevnt i første ledd skal rapporteres senest en måned etter 
endt fiskesesong.  Rapporteringsplikten omfatter totalvekt for hver art.  

 
Kapittel 6 

Beskyttelse mot biologisk påvirkning 
§ 30 

Fremmede fiskearter 
Pukkellaks, regnbueørret og eventuelle andre fremmede fiskearter som fanges skal ikke 
gjenutsettes. 

§ 31 
Fisk som agn og rensing av fisk 

Det er forbudt å ta med agnfisk fra andre vassdragsområder til Tanavassdraget.  
Det er forbudt å bruke fisk som agn ved stangfiske i Tanavassdragets nedbørfelt. 
Innenfor vassdragets nedbørfelt er det i umiddelbar nærhet av naturlige vann ikke tillatt å 
rense fisk fra annet vassdrag. 
 

§ 32 
Tørking og desinfisering av fiskeredskap og båter 

Fiskeredskap og annet fiskeutstyr, samt båter og andre transportmidler som har vært benyttet i 
annet vassdrag skal være tørt eller desinfisert før det kan benyttes i Tanavassdragets 
nedbørfelt.  
Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette utfyllende regler. 

 

Kapittel 7 
Forhåndsavtalte tiltak  

§ 33 
Forutsetninger for anvendelse av forhåndsavtalte tiltak 



 
 

Ukentlige fisketider i henhold til §§ 6, 12, 13 og 14 reduseres med ett døgn i en del av eller på 
hele grenseelvstrekningen hvis det blir fastslått følgende avvik i laksebestandenes tilstand 
sammenliknet med forvaltningsplanen for laksebestandene i Tanavassdraget omtalt i avtalens 
artikkel 4:  
1. Fiskedødelighet i en laksebestand hvor forvaltningsmålene er oppnådd er betydelig høyere 
enn forutsatt bærekraftig fiskedødelighet.  
2. Fiskedødelighet i en laksebestand under gjenoppbygging er betydelig høyere enn forutsatt i 
gjenoppbyggingsplanen for vedkommende bestand. 
Forhåndsavtalte tiltak iverksettes av Klima- og miljødepartementet ved overskridelse av 
følgende bestandsvise terskelverdier:  
1. Konstatert fiskedødelighet i en bestand er over 5 % mer enn forutsatt.  
2. Konstatert fiskedødelighet i en bestand er over 10 % mer enn forutsatt. 
Hvis fiskedødeligheten i en bestand er mer enn 20 % over det som er forutsatt, eller hvis 
andre omstendigheter krever tiltak, skal ytterligere reduksjon i fisket foretas i samsvar med 
Tanaavtalen artiklene 6 og 7. 

 
§ 34 

Forhåndsavtalte tiltak rettet mot de enkelte laksebestandene 
Fiske er ikke tillatt mellom mandag klokka 18 og tirsdag klokka 18 i de angitte periodene. 
 
 
 
 
Laksebestanden i hovedløpet Tanaelva; redusert fisketid i hovedløpet på 
grenseelvstrekningen: 
 Periode med minst 5 % avvik Periode med minst 10 % avvik  
Fiske med 
strandfiskekort 
og båtfiskekort  

24.6 - 31.7 24.6 - 10.8   

Stangfiske for 
lokale fiskere 

24.6 - 14.7  24.6 - 21.7 

Settegarn  24.6 - 30.6  
Stengsel  24.6 - 30.6  

 
Lákšjohkas laksebestand; redusert fisketid i området Grensen - Lákšjohka:  
 Periode med minst 5 % avvik Periode med minst 10 % avvik  
Fiske med 
strandfiskekort og 
båtfiskekort 

10.6 - 23.6 10.6 - 23.6 

Stangfiske for 
lokale fiskere  

10.6- 16.6 17.6 - 23.6  

Settegarn  10.6 - 23.6  
Stengsel  10.6 - 23.6  
Drivgarn   10.6 - 15.6 

Veahčajohkas laksebestand; redusert fisketid fra Veahčajohkas munning nordover på 
grenseelvstrekningen: 



 
 

 Periode med minst 5 % avvik Periode med minst 10 % avvik  
Fiske med 
strandfiskekort og 
båtfiskekort 

17.6 - 30.6 10.6 - 30.6 

Stangfiske for 
lokale fiskere  

17.6 - 23.6 10.6 - 23.6 

Settegarn  17.6 - 23.6  
Stengsel  17.6 - 23.6 
Drivgarn    

Ohcejohkas laksebestander; redusert fisketid anvendes fra Ohcejohkas munning nordover på 
grenseelvstrekningen: 
 Periode med minst 5 % avvik Periode med minst 10 % avvik  
Fiske med 
strandfiskekort og 
båtfiskekort 

17.6 - 14.7 10.6 -21.7 

Stangfiske for 
lokale fiskere 

17.6 - 7.7 10.6 - 14.7 

Settegarn   17.6 - 23.6 
Stengsel   17.6 - 23.6 
Drivgarn   

 
Váljohkas laksebestand; redusert fisketid fra Váljohkas munning nordover på 
grenseelvstrekningen: 
 Periode med minst 5 % avvik Periode med minst 10 % avvik  
Fiske med 
strandfiskekort og 
båtfiskekort 

 17.6 - 14.7 17.6 - 14.7 

Stangfiske for 
lokale fiskere  

 17.6 - 7.7 17.6 - 7.7 

Settegarn  10.6 - 23.6 
Stengsel  10.6 - 23.6 
Drivgarn  10.6 - 15.6 

 
Kárášjohkas og sideelvers laksebestander; redusert fisketid i hele hovedløpet på 
grenseelvstrekningen: 
 Periode med minst 5 % avvik Periode med minst 10 % avvik  
Fiske med 
strandfiskekort og 
båtfiskekort 

17.6 - 30.6 10.6 - 7.7 

Stangfiske for 
lokale fiskere  

 23. - 30.6. 10.6 - 30.6 

Settegarn  10.6 - 30.6  
Stengsel  10.6 - 30.6 
Drivgarn  10.6 - 15.6 10.6 - 15.6  

 
Iešjohkas laksebestander; redusert fisketid i hele hovedløpet på grenseelvstrekningen:  



 
 

 Periode med minst 5 % avvik Periode med minst 10 % avvik  
Fiske med 
strandfiskekort og 
båtfiskekort 

17.6 - 30.6 10.6 - 7.7 

Stangfiske for 
lokale fiskere 

 23.6 - 30.6 10.6 - 30.6  

Settegarn  10.6 - 30.6 
Stengsel  10.6 - 30.6  
Drivgarn 10.6 - 15.6 10.6 -15.6  

 
Anárjohkas og dens sideelvers laksebestander; redusert fisketid i hele hovedløpet på 
grenseelvstrekningen: 
 Periode med minst 5 % avvik Periode med minst 10 % avvik  
Fiske med 
strandfiskekort 
og båtfiskekort 

17.6 - 14.7 17.6 - 28.7 

Stangfiske for 
lokale fiskere  

23.6 - 14.7 17.6 - 21.7 

Settegarn  24.6 - 14.7 
Stengsel  24.6 - 14.7 
Drivgarn   

 
 
 
 
 
Anárjohkas og dens sideelvers laksebestander; redusert fisketid i Anárjohka: 
 Periode med minst 5 % avvik Periode med minst 10 % avvik  
Fiske med 
strandfiskekort og 
båtfiskekort 

 15.7 - 10.8 8.7 - 10.8 

Stangfiske for 
lokale fiskere 

23.7 - 10.8 23.7 - 20.8 

Settegarn  24.6 - 12.8 
Stengsel  24.6- 21.7 
Drivgarn   

 
Kapittel 8  

Andre bestemmelser 
§ 35 

Båtregister 
Fiske fra båt er bare tillatt med båt som er merket med nasjonalitetsskilt og nummer, og som 
er registrert i båtregister for Tanavassdraget.  
 
Lokale personer med rett til å fiske med garn etter § 2, kan registrere inntil tre båter. 



 
 

Lokale personer med rett til å fiske med garn etter § 2 som driver turistnæring, kan registrere 
inntil 15 båter. Andre lokale fiskere, og fiskerettshavere etter § 2 andre ledd punkt 2 kan 
registrere inntil én båt.  
 

§ 36  
Nærmere om fastsetting av grenser og fiskesteder 

 
Klima- og miljødepartementet og ansvarlig myndighet i Finland kan i fellesskap fastsette 
elveløpets bredde ved middels sommervannstand i hovedløp og biløp, samt djupål i biløp. 
Djupålen på grenseelvstrekningen fremgår av den til enhver tid siste grenseoppgang mellom 
Norge og Finland.  
 
Departementet kan fastsette: 
1) grense mellom elv og innsjø; 
2) grense mellom hovedelv og sideelv; 
3) en ny plass for stengsel i tilfelle stengselsplassen blir uegnet på grunn av endringer i 
elvebunnen eller annen årsak; 
4) tillatte kastenotplasser for fiske etter andre fiskearter i innsjøer i Anárjohka. 

§ 37 
Dispensasjon for tiltak som har vern eller utvikling av fiskestammer som formål 

Klima- og miljødepartementet kan i enkelttilfeller dispensere fra bestemmelsene i 
fiskereglene når formålet er vitenskapelig undersøkelse, praktiske forsøk eller 
fiskekulturtiltak. Tillatelsen skal være begrunnet med vern av fiskestammer eller fremme av 
bærekraftig utnyttelse og tiltaket skal være i samsvar med Tanaavtalen artikkel 1. Før 
tillatelse gis, skal Tanavassdragets fiskeforvaltning og ansvarlig myndighet i Finland varsles. 
Ansvarlig myndighet i Finland skal også varsles om gitte tillatelser. 
 

Kapittel 9 
Avsluttende bestemmelser 

§ 38 
Straff 

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften er straffbart jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om 
laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49. 

§ 39 
Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks, og gjelder i fem år fra ikrafttredelsesdato. Samtidig oppheves 
forskrift 24. februar 1989 nr. 122 om fiske i Tanaelvas fiskeområde og forskrift 15. april 2010 
nr. 598 om sportsfiske for tilreisende fiskere i Tanaelvas fiskeområde.  
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Forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av 11. mai 2017 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 m.v. §§ 33 og 34 jf. § 2 siste ledd, lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 
naturens mangfold § 30 annet ledd annen setning og lov 19. desember 2003 nr. 124 om 
matproduksjon og mattrygghet mv. § 19 tredje ledd bokstav d. 
 

Kapittel 1 
Virkeområde 

 § 1  
 Virkeområde  
Forskriften gjelder for nedre norske del av Tanavassdragets hovedløp, fra grensen mellom elv og 
sjø i Tanamunningen til Grenseneset (Rájánjárga), der riksgrensestrekningen av Tanaelva starter. 
I tillegg til denne forskrifts bestemmelser gjelder lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold så langt de 
passer.  
 

Kapittel 2  
Fiskekort og fiskeravgift 

§ 2  
Fiskekort 

Den som skal fiske i den nedre norske del av Tanaelva skal ha gyldig fiskekort: 
1) de fiskeberettigete etter § 4 i lov 20. juni 2014 nr. 51 om fiskeretten i Tanavassdraget 
(Tanaloven) kan kjøpe sesongkort som gjelder for alle lovlige redskaper. 
2) personer som bor fast i Tana eller Karasjok kommuner eller som bor fast langs lakseførende 
sideelver til Tana i Kautokeino kommune, jfr. § 5 i Tanaloven, kan kjøpe sesongkort som gjelder 
for fiske med stang og håndsnøre.  
3) personer som ikke har rett til fiske etter lov om fiskeretten i Tanavassdraget har adgang til 
fiske mot å løse døgnfiskekort jfr. § 5 i forskrift 4. februar 2011 nr. 119 om lokal forvaltning av 
fisk og fisket i Tanavassdraget, Finnmark (Tanaforskriften). 
 
Fiskekort for tilreisende fiskere er personlig og gjelder i nærmere angitt fiskesone. Kortet kan 
gjelde fra båt eller fra strand. 
 
Det kan selges inntil 1600 døgnfiskekort per sesong for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. I 
tillegg kan det selges egne døgnfiskekort for fiske etter sjøørret på strekningen fra grensen 
mellom elv og sjø til Langnes.  

 
§ 3 

Fiskeravgift 
Fiskeravgift skal være betalt før det kan kjøpes fiskekort. 
 

Kapittel 3  
Fiskeredskaper, fiskesesong og fisketider  

§ 4  
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Tillatte fiskeredskaper  
De fiskeberettigete etter Tanaloven § 4 kan fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med følgende 
redskaper: 
1) stengsel med krokgarn (joddu) og ruse (meardi) 
2) settegarn  
3) drivgarn  
4) stang og håndsnøre. 
For fiske etter andre fiskearter enn nevnt i første ledd, kan de fiskeberettigete etter Tanaloven § 4 
benytte følgende redskaper: 
1) settegarn  
2) stang og håndsnøre 
3) teine.  
Andre fiskere enn de som er nevnt ovenfor kan bruke stang og håndsnøre. 
Andre redskaper og fiskemetoder enn de som er nevnt ovenfor er forbudt. 

§ 5  
Generell ukefredning 

I fiskesesongen er alt fiske forbudt fra søndag kl. 18 til mandag kl. 18. Unntatt fra dette er fiske 
på strekningen fra grensen mellom elv og sjø til Langnes fra 15. juli til fiskesesongens slutt, der 
fisket med stang og håndsnøre kan utøves hele uken. 

§ 6 
Fiskesesong for stang og håndsnøre 

For personer som bor fast i Tana eller Karasjok kommuner eller som bor fast langs lakseførende 
sideelver til Tana i Kautokeino kommune er fiske tillatt fra 1. juni til 20. august. Unntatt fra dette 
er fiske fra grensen mellom elv og sjø til Langnes, der fisket starter 15. juli. 
For tilreisende fiskere er fiske tillatt fra 10. juni til 10. august. Unntatt fra dette er fiske fra 
grensen mellom elv og sjø til Langnes, der fisket starter 15. juli. 
 
Tanavassdragets fiskeforvaltning kan åpne for fiske etter sjøørret fra 23. juni til 15. september fra 
grensen mellom elv og sjø til Langnes. 
 

 § 7 
Agn og krokredskap ved stangfiske  

Det er forbudt å bruke reker, fisk og mark som agn. Det er likevel tillatt å benytte mark som agn 
på strekningen fra grensen mellom elv og sjø til Langnes etter 14. juli. 
Det er forbudt å bruke krokredskaper på en slik måte og under slike forhold at fisken kan krøkes. 
Det er likevel tillatt å bruke klepp, fiskeøks og håv som hjelpemiddel for å løfte en fisk som har 
satt seg fast i redskap, opp i båt eller på land.     
Fra båt kan det fiskes med én sluk eller én flue pr. stang.  
Fra strand kan lokale fiskere fiske med sluk eller flue. 
Tilreisende fiskere kan fiske fra strand med flue uten dupp eller søkke.   
Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette områder der slukfiske og fiske med flue med dupp 
eller søkke er tillatt for tilreisende fiskere. 

§ 8 
Forbudsområder for stangfiske 

Stangfiske er forbudt: 
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1) innenfor ledegarn i stengsel og innenfor et område nærmere enn 50 meter nedenfor 
stengsel eller 10 meter til siden 

2) nærmere enn 10 meter fra settegarn 

3) fra bru 

4) fra båt og fra strand nærmere enn 200 meter fra nærmeste elvebredd i lakseførende 
sideelvs munning. 

 § 9  
Antallsbegrensning for garnredskaper 

Ved fiske etter laks og sjøørret med drivgarn, settegarn eller stengsel, kan den enkelte 
fiskerettshaver bare bruke ett redskap om gangen.  

§ 10  
Fisketid for drivgarn 

 
Fiske med drivgarn er tillatt i perioden 1. juni til 15. juni, fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18. 
 

 
§ 11  

Fisketid for stengsel 
 

Stengselfiske er tillatt i perioden 1. juni til 31. juli.  Fra og med 1. juni til og med 15. juni er fisket 
tillatt fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18. Fra og med 16. juni til og med 31. juli er fisket tillatt fra 
mandag kl. 18 til torsdag kl. 18.  
Når det ikke er tillatt å fiske skal garnene i stengslets tverrstengsel (doaris), ledestengsel (čuollo) 
og ledegarn (vuojahat) være heist over vannoverflaten eller tatt på land. Alle andre bundne deler 
av fangstredskapet, inklusive stengslets krokgarn (joddu) og ruse (meardi), skal tas på land. 
 

§ 12  
Fisketid for fiske med settegarn etter laks og sjøørret  

Fiske med settegarn er tillatt i perioden 1. juni til 31. juli.  
Fra og med 1. juni til og med 15. juli er fiske med settegarn tillatt fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 
18.  
Fra og med 16. til og med 31. juli er fiske med settegarn tillatt fra mandag kl. 18 til torsdag kl. 18.  

§ 13 
Fisketid for fiske med settegarn etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye 

Garnfiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye er tillatt fra 20. mai til 10. juni. 
§ 14  

Fiske fra båt 
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 fiske på strekningen fra munningen til Langnes. 

§ 15 
Ulovlige tiltak 

Tiltak som ikke har annen hensikt enn å skremme fisken eller hindre fiskens frie gang er forbudt. 
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Kapittel 4 
Spesielle bestemmelser om utforming og bruk av fiskeredskap 

§ 16  
Fiske med stang  

Fra strand kan det fiskes med én stang.  
Fra båt kan det fiskes med inntil tre stenger samtidig. 
Ved fiske fra båt skal tilreisende fiskere ha med en roer som bor fast i Tanadalen (lokal roer). 
Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette regler som avviker fra dette kravet. 
 

§ 17 
Merking av redskap 

Settegarn og stengsler som er satt ut i elva, skal merkes slik at andre som ferdes i vassdraget, lett 
kan få øye på dem. Fangstredskapene skal merkes med en flottør som stikker minst 15 cm over 
vannoverflaten eller med et flagg festet på en stang som stikker minst 40 cm over vannoverflaten. 
Kortsiden av flagget skal være minimum 15 cm lang.  
Redskapet skal være merket med fiskerens navn og kontaktinformasjon, samt navnet på den 
eiendommen som fiskeretten er tilknyttet. På settegarn festes merket på en godt synlig flottør i 
enden av redskapet. På stengsel settes merket på et skilt eller en flottør festet på den ytterste 
stolpen eller bukken i tverrstengselet (doaris). 

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

Ved fiske på laks, sjøørret eller sjørøye er minste tillatte maskevidde i settegarn, drivgarn og 
krokgarn i stengsel 58 mm, målt fra knutes midtpunkt til knutes midtpunkt når redskapet er vått.   
I garn nevnt i første ledd er det bare tillatt å bruke tråd av hamp, bomull, nylonbindetråd eller 
spunnet nylon (nylon, perlon, terylene). Det er ikke tillatt å bruke gjennomsiktig materiale, som 
monofilament nylon.  
Det er forbudt å bruke metalltråd, wire eller tilsvarende materiale i fangstredskap.  

§ 19 
Stengsel 

Stengsel skal ha tverrstengsel (doaris), eventuelt ledestengsel (čuollu) og ledegarn (vuojahat) av 
slik konstruksjon at disse delene av redskapet ikke fanger fisk. I tverrstengsel og ledegarn skal det 
være trebukker eller stolper med avstand på 3 meter eller mindre. 
I tverrstengsel, ledestengsel og ledegarn kan det ellers bare brukes ris, garn, eller grinder med ris 
eller garn. Når det brukes garn i slike ledeanordninger, skal maskevidden være minimum 58 mm. 
Det er forbudt å bruke garn av et gjennomsiktig materiale som monofilament nylon.  
Den fangstende delen av stengselet skal være krokgarn (joddu) eller ruse (meardi). I et og samme 
stengsel kan man bruke inntil tre krokgarn og/eller ruser. Krokgarnet skal være formet som en 
spiss kile som kan være inntil 25 meter langt. Lengden på krokgarnet måles på den lengste siden.  
Sammen med krokgarnet kan det stå et inntil 15 meter langt ledegarn og ett ledestengsel slik figur 
1 viser. Funksjonen til ledegarnet og ledestengselet er å lede laksen til fangstdelen. 
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Figur 1. 
 

 
Figur 2. 
Krokgarn nr. 1 skal være festet i den ytterste posestolpen som vist på figur 1.  
 
Krokgarn nr. 2 og 3 skal være festet på følgende måte: 
A) i spissen av krokgarnet (se figur 2, krokgarn nr. 3) 
B) i ledegarnet (se figur 2, krokgarn nr. 2)  
C) i ledestengselet (se figur 1, krokgarn nr. 2), eller 
D) i tverrstengselet (se figur 1, krokgarn nr. 3). 
 
Ledestengselet skal stå nedenfor hvert krokgarn/ruse, og være festet på følgende måte:  
A) i krokgarnet (se figur 1, ledestengsel nr. 2), eller 
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B) i ledegarnet (se figur 1, ledestengsel nr. 1) 
 
Dersom det er flere krokgarn ved siden av hverandre fra tverrstengselet (se figur 1, krokgarn nr. 1 
og 3), er det bare tillatt å ha ledestengsel fra det ytterste krokgarnet.  
 
Samlet lengde av krokgarn og ledestengsel kan være inntil 80 meter, målt nedstrøms fra ytterste 
posestolpe som vist på figur 2. 
 

§ 20 
Settegarn for fiske etter laks og sjøørret 

Settegarn for fiske etter laks og sjøørret er et enkelt, rett garn med flottør i begge ender.  Garnet 
skal ikke festes med stolper eller andre festeanordninger på andre steder enn i endene. 
Festeanordningen skal bare bestå av et enkelt søkke eller en enkelt stokk. Det er ikke tillatt å lage 
krok på settegarn.  
Settegarn for fiske etter laks og sjøørret kan være inntil 30 meter lang. To eller flere garn kan 
ikke lenkes sammen, hvis de sammen blir lengre enn 30 meter.   
Ved fiske med settegarn er det forbudt å bruke kunstig strømbryter eller ledestengsel.  

§ 21 
Drivgarn 

Drivgarn er et enkelt, rett garn uten pose. Drivgarn kan være inntil 45 meter langt. Ved 
drivgarnsfiske skal avstanden mellom to drivgarn være minst 200 meter.   
Drivingen kan foregå inntil 500 meter om gangen. Under drivingen kan det bare brukes én båt.  

§ 22  
Garnredskaper til fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye  

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 0,17 
mm tykkelse. 
Ved fiske med settegarn er det ikke lov å bruke kunstig strømbryter eller ledestengel.  
Maskevidden i settegarn skal være mellom 29 mm og 35 mm, målt fra knutes midtpunkt til 
knutes midtpunkt når redskapet er vått.  

§ 23  
Djupål og avstand mellom redskap 

Ingen del av stengsel eller settegarn må stå over djupålen i hovedløpet eller sideløp. Den ytterste 
delen av redskap skal ikke på noe punkt strekke seg nærmere enn 10 meter fra motsatt elvebredd. 
Med motsatt bredd menes også øyer, holmer og klipper som har egne løp mellom seg.  
Ingen del av stengsler må være nærmere enn 120 meter fra annet stengsel. 
Ingen del av settegarn og stengsel eller to settegarn må være nærmere enn 60 meter fra hverandre.  

§ 24 
Forbudsområder for garnfiske 

Ved sideelv hvor laks går opp, må det i hovedelv på sideelvas side av djupålen, ikke brukes 
settegarn, drivgarn eller stengsel nedstrøms fra sideelva nærmere enn 200 meter fra samløpet av 
sideelv og hovedelv.  
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§ 25 
Opptak av redskap 

Fangstredskap skal tas på land straks etter at fiskesesongen for redskapet er avsluttet. Utstyr brukt 
til å merke og sette opp redskap skal tas på land innen to uker etter avsluttet fiskesesong.   
 

Kapittel 5 
Bestemmelser om fangst 

§ 26  
Minstemål og gjenutsetting 

Laks og sjøørret som er mindre enn 30 cm skal settes ut igjen. Lengden på fisk måles fra 
snutespissen til enden av halefinnen. 
Vinterstøing og sjørøye skal alltid settes ut igjen. 
Fisk skal alltid settes ut igjen når den er fanget: 
1) utenom lovlig fisketid 
2) med forbudt redskap eller fiskemåte.  

§ 27  
Fangstoppgave 

Fisker er pliktig til å føre fangstdagbok (elektronisk eller på papir) og rapportere følgende 
opplysninger om hver enkelt fanget fisk av laks, sjøørret, sjørøye og fremmede fiskearter jf. § 28 
til et elektronisk fangstregister for Tanavassdraget:  
1) område hvor fisket har foregått  
2) dato for fisket 
3) kjønn, lengde og vekt 
4) antall fisk som er gjenutsatt eller avlivet 
5) fiskeredskap (stang/håndsnøre, drivgarn, settegarn, stengsel). 
Ved gjenutsetting er det ikke påkrevd å opplyse om kjønn, lengde og vekt.   
Den som har fisket uten å få fisk skal gi opplysninger om punkt 1, 2 og 5. 
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. 
Fiskere skal rapportere alle sine fangster av laks, sjøørret og sjørøye før nytt fiskekort kan kjøpes.   
Fangst av andre fiskearter kan rapporteres sammen med fangsten av laks, sjøørret og sjørøye eller 
etter endt fiskesesong. Rapporteringen for disse artene skal inkludere totalvekt for hver art.  

Kapittel 6 
Beskyttelse mot biologisk påvirkning 

§ 28 
Fremmede organismer 

Pukkellaks, regnbueørret og eventuelle andre fremmede fiskearter som fanges skal ikke 
gjenutsettes. 

§ 29 
Fisk som agn og rensing av fisk 

Det er forbudt å ta med agnfisk fra andre vassdrag til Tanaelva.  
Det er forbudt å rense fisk fra annet vassdrag i Tanaelva. 

§ 30 
Tørking og desinfisering av fiskeredskap og båter 
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Fiskeredskap og annet fiskeutstyr, samt båter og andre transportmidler som har vært benyttet i 
annet vassdrag skal være tørt eller desinfisert før det kan benyttes i nedbørfeltet.  
Tanavassdragets fiskeforvaltning kan gi utfyllende regler om desinfisering av fiskeredskap og 
båter. 

 

Kapittel 7 
Reguleringstiltak ved iverksetting av forhåndsavtalte tiltak på grenseelvstrekningen 

§ 31 
Reguleringstiltak ved iverksetting av forhåndsavtalte tiltak på grenseelvstrekningen 

Dersom det iverksettes reguleringstiltak i henhold til Kapittel 7 i Forskrift om fiske på 
Tanavassdragets grenseelvstrekning, skal Klima- og miljødepartementet etter samråd med 
Tanavassdragets fiskeforvaltning, fastsette reguleringstiltak med tilsvarende fiskebesparende 
effekt i denne forskrift. Reguleringstiltakene kan ikke være lempeligere enn de tiltakene som 
iverksettes på grenseelvstrekningen. 
 

 
 
 
 

Kapittel 8  
Andre bestemmelser 

§ 32 
Båtregister 

Båtfiske er bare tillatt med båt som er merket med nasjonalitetsskilt og nummer, og som er 
registrert i et båtregister for Tanavassdraget.  
 
Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette nærmere regler om registrering og merking av 
båter.  
 

§ 33  
Nærmere om fastsetting av grenser og fiskesteder 

 
Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette:  
1) elveløpets djupål, og bredde ved middels sommervannstand 
2) grense mellom hovedelv og sideelv  
3) en ny plass for stengsel i tilfelle stengselsplassen blir uegnet på grunn av endringer i 
elvebunnen eller annen årsak. 

§ 34 
Dispensasjon for tiltak som har vern eller utvikling av fiskestammer som formål 

Miljødirektoratet kan i enkelttilfeller dispensere fra bestemmelsene i fiskereglene når formålet er 
vitenskapelige undersøkelser, praktiske forsøk eller fiskekulturtiltak. Tiltaket skal være begrunnet 
med vern, bevaring eller bærekraftig utnyttelse av fiskebestandene.  

 
Kapittel 9 



 
 

47 
 

 
Avsluttende bestemmelser  

§ 35 
Straff 

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften er straffbart jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om 
laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49. 

§ 36 
Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks, og gjelder i fem år fra ikrafttredelsesdato. Samtidig oppheves 
forskrift 24. februar 1989 nr.122 om fiske i Tanaelvas fiskeområde, forskrift 1. juni 1991 nr. 410 
om fisket med stang, håndsnøre, dorg og oter ved Tanaelvas munning, og forskrift 15. april 2010 
nr. 598 om sportsfiske for tilreisende fiskere i Tanaelvas fiskeområde.  
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Forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og 
Skiehččanjohka 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av 11. mai 2017 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 m.v. §§ 33 og 34 jf. § 2 siste ledd, lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 
naturens mangfold § 30 annet ledd annen setning og lov 19. desember 2003 nr. 124 om 
matproduksjon og mattrygghet mv. § 19 tredje ledd bokstav d. 
 

Kapittel 1 
Virkeområde 

§ 1 
Virkeområde 

Forskriften gjelder på lakseførende strekninger av de norske sidevassdragene til Tanaelva, 
Anárjohka og Skiehččanjohka. I tillegg til denne forskrifts bestemmelser gjelder bestemmelser i 
lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. og lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold så langt de passer.  
 

Kapittel 2  
Fiskekort og fiskeravgift 

§ 2  
Fiskekort 

1) Fiskeberettigete etter § 4 i lov av 20. juni 2014 nr. 51 om fiskeretten i Tanavassdraget 
(Tanaloven) kan kjøpe sesongkort som gjelder for alle lovlige redskaper. 

 
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.  
 
3) Personer som ikke har rett til fiske etter Tanaloven 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. 
 
Fiskekort for tilreisende fiskere gjelder i nærmere angitt fiskesone. Kortet kan gjelde fiske fra båt 
eller fra strand, eller begge deler. 
Personer som ikke er fast bosatt i Norge, har ikke adgang til å fiske i norske sidevassdrag, unntatt 
i Kárášjohka nedenfor samløpet av Kárášjohka og Iešjohka. 
 

§ 3 
Fiskeravgift 

Fiskeravgift skal være betalt før det kan kjøpes fiskekort. 
 

Kapittel 3  
Fiskeredskaper, fiskesesong og fisketider 

 
§ 4  
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Tillatte fiskeredskaper  
De fiskeberettigete etter Tanaloven § 4 kan fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med følgende 
redskaper: 
1) stengsel med krokgarn (joddu) og ruse (meardi) 
2) settegarn  
3) stang og håndsnøre. 
 
For fiske etter andre fiskearter enn nevnt i første ledd, kan de fiskeberettigete etter Tanaloven § 4 
benytte følgende redskaper: 
1) settegarn  
2) stang og håndsnøre 
3) teine  
4) lakekrok på isen  
5) kastenot etter sik i innsjøene Polmakvatn (Buolbmátjávri), Válljávri og Šuoššjávri 
6) gjeddesaks i Máskejávri. 
 
Andre fiskere enn de som er nevnt ovenfor kan bruke stang og håndsnøre. 
 
Andre redskaper og fiskemetoder enn de som er nevnt ovenfor er forbudt. 
 

§ 5  
Generell ukefredning 

I fiskesesongen er alt fiske forbudt fra søndag kl. 18 til mandag kl. 18. Unntatt fra dette er fiske i 
innsjøer etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye når fisket foregår mer enn 200 meter 
fra utløps- eller innløpsos. 

§ 6  
Generelle forbudsområder for stangfiske 

Stangfiske er forbudt: 
1) innenfor ledegarn i stengsel og innenfor et område nærmere enn 50 meter nedenfor stengsel 
eller 10 meter til siden  
2) nærmere enn 10 meter fra settegarn 
3) fra bru 
4) fra båt og fra strand nærmere enn 100 meter fra utløpet til lakseførende tilløpselv.  

 
§ 7  

Fisketider for fiske med stang og håndsnøre 
For stang og håndsnøre gjelder følgende fisketider: 

Elv Fiskesesong 
for 
fastboende 
fiskere 

Fiskesesong 
for 
tilreisende 
fiskere 

Fisketid pr. uke for 
tilreisende fiskere 

Máskejohka  1.6 – 10.8 17.6 – 31.7 Tirsdag kl. 18 til søndag kl. 
18 
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Buolbmátjohka 1.6 – 31.8 10.6 –10.8 Mandag kl. 18 til søndag kl. 
18 

Lákšjohka 1.6 – 10.8 17.6 - 31.7 Onsdag kl. 18 til søndag kl. 
18     

Leavvajohka 1.6 – 10.8 17.6 – 31.7 Tirsdag kl. 18 til søndag kl. 
18 

Baisjohka 1.6 – 10.8 17.6 – 31.7 Tirsdag kl. 18 til søndag kl. 
18    

Váljohka 1.6 – 31.8 10.6 – 10.8 Mandag kl. 18 til søndag kl. 
18 

Kárášjohka  
nedenfor 
Skáidegeači  

1.6 – 10.8 24.6 – 31.7 Onsdag kl. 18 til søndag kl. 
18 

Geaimmejohka 1.6 – 10.8 24.6 – 31.7 Tirsdag kl. 18 til søndag kl. 
18 

Kárášjohka 
ovenfor 
Skáidegeači  

1.6 – 10.8 24.6 – 31.7 Tirsdag kl. 18 til søndag kl. 
18 

Iešjohka 1.6 – 10.8 24.6 – 31.7 Onsdag kl. 18 til søndag kl. 
18 

Goššjohka 1.6 – 10.8 17.6 – 31.7 Tirsdag kl. 18 til søndag kl. 
18 

Anárjohka 
øvre norske del 

1.6 – 10.8 1.7 – 31.7 Onsdag kl. 18 til søndag kl. 
18 

 
Fisketid pr. uke for fastboende fiskere er fra mandag kl. 18 til søndag kl. 18. 
 
 

§ 8  
Bestemmelser om agn og krokredskap ved stangfiske  

Ved fiske fra båt kan det fiskes med én sluk eller én flue per stang.  
Ved fiske fra strand kan tilreisende fiske med en flue uten dupp eller søkke. Fastboende kan også 
fiske med sluk og flue med dupp. 
Det er forbudt å bruke reker, fisk og mark som agn.  
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Det er forbudt å bruke krokredskaper på en slik måte og under slike forhold at fisken kan krøkes. 
Det er tillatt å bruke klepp, fiskeøks og håv som hjelpemiddel for å løfte en fisk som er fast i 
redskap, opp i båt eller på land.     
Tanavassdragets fiskeforvaltning kan bestemme områder der slukfiske og fiske med flue med 
dupp eller søkke er tillatt for tilreisende. 
 

 § 9 
Fisketid for fiske med stengsel og settegarn etter laks og sjøørret i Kárášjohka og Iešjohka 

 
I Kárášjohka og Iešjohka er fiske med stengsel og settegarn tillatt fra 1. juni til 31. juli.  
Fiske med stengsel er tillatt fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18 i perioden 1. juni til 15. juni. Fra 
16. juni til 31. juli er slikt fiske tillatt fra mandag kl. 18 til torsdag kl. 18. 
Fiske med settegarn er tillatt fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18 i perioden 1. juni til 15. juli. Fra 
16. juli til 31. juli er slikt fiske tillatt fra mandag kl. 18 til torsdag kl. 18.  
Når det ikke er tillatt å fiske skal garnene i stengslets tverrstengsel (doaris), ledestengsel (čuollo) 
og ledegarn (vuojahat) være heist over vannoverflaten eller bragt på land. Alle andre bundne 
deler av fangstredskapet, inklusive stengslets krokgarn (joddu) og ruse (meardi), skal tas på land. 

§ 10  
Antallsbegrensning for garnredskaper 

Ved fiske etter laks og sjøørret med settegarn eller stengsel, kan den enkelte fiskerettshaver bare 
bruke ett redskap om gangen.  

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

Fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye med stang og håndsnøre er tillatt når det er 
tillatt å fiske med disse redskapene etter laks, sjøørret og sjørøye i det enkelte sidevassdraget.  
Fiske med bunnsatte settegarn etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye er tillatt fra 20. mai 
til 10. juni. I Kárášjohka nedenfor Bávttajohkas munning og i Iešjohka er fiske med bunnsatte 
settegarn tillatt fra og med 20. mai til og med 15. august. 
I innsjøer er fiske med bunnsatte settegarn tillatt hele året når det foregår mer enn 200 meter fra 
inn- og utløpsos.  
I innsjøene Buolbmátjávri/Polmakvatn, Válljávri og Šuoššjávri er det tillatt å fiske med settegarn 
satt som flytegarn i tidsrommet fra og med 1. september til og med 30. april når fisket foregår 
mer enn 200 meter fra inn- og utløpsos. 
Tanavassdragets fiskeforvaltning kan utvide fisketiden for fiske etter andre arter enn laks, sjøørret 
og sjørøye i spesifiserte områder dersom hensynet til innlandsfiske tilsier det og fisket ikke er til 
skade for laks, sjøørret eller sjørøye. 

§ 12 
Fiske fra båt 

Det er forbudt å fiske eller sette ut redskap fra båt med motoren i gang, og fra båt som er ankret 
opp. 

§ 13 
Ulovlige tiltak 

Tiltak som ikke har annen hensikt enn å skremme fisken eller hindre fiskens frie gang er forbudt. 
 

Kapittel 4 
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Spesielle bestemmelser om utforming og bruk av fiskeredskap  
§ 14 

Merking av redskap 
Settegarn og stengsler som er satt ut i elva, skal merkes slik at andre som ferdes i vassdraget, lett 
kan få øye på dem. Fangstredskapene skal merkes med en flottør som stikker minst 15 cm over 
vannoverflaten eller med et flagg festet på en stang som stikker minst 40 cm over vannoverflaten. 
Kortsiden av flagget skal være minimum 15 cm lang.  
Redskapet skal være merket med fiskerens navn og kontaktinformasjon, samt navnet på den 
eiendommen som fiskeretten er tilknyttet. På settegarn festes merket på en godt synlig flottør i 
enden av redskapet. På stengsel settes merket på et skilt eller en flottør festet på den ytterste 
stolpen eller bukken i tverrstengselet (doaris). 

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

Ved fiske på laks og sjøørret er minste tillatte maskevidde i settegarn og krokgarn i stengsel 58 
mm, målt fra knutes midtpunkt til knutes midtpunkt når redskapet er vått.   
I garn nevnt i første ledd er det bare tillatt å bruke tråd av hamp, bomull, nylonbindetråd eller 
spunnet nylon (nylon, perlon, terylene). Det er ikke tillatt å bruke gjennomsiktig materiale, som 
monofilament nylon.  
Det er forbudt å bruke metalltråd, wire eller tilsvarende materiale i fangstredskap.  

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

Settegarn er et enkelt, rett garn med flottør i begge ender av garnet. Det er ikke tillatt å feste 
garnet med stolper eller annet feste på andre steder enn i endene. Det er ikke tillatt å lage krok på 
settegarn. Garnet kan være inntil 2 meter dypt og det skal være laget av monofilamenttråd av 
inntil 0,17 mm tykkelse. 

Settegarn kan være inntil 30 meter langt. Settegarn kan ikke settes i lenke hvis de til sammen blir 
lengre enn 30 meter.  

I settegarn skal maskevidden være 29-35 mm, målt fra knutes midtpunkt til knutes midtpunkt når 
redskapet er vått. 

I kastenot til fangst av sik skal maskevidden være 29-35 mm og trådtypen skal være hamp, 
bomull, nylon bindetråd eller spunnet nylon. Enkeltfibrene i nylon bindetråd og spunnet nylon må 
ikke være tykkere enn 8 denier.  

Under fiske med settegarn er det forbudt å bruke kunstig strømbryter eller ledestengsel.  

Det er forbudt å bruke metalltråd, wire eller tilsvarende materiale i fangstredskap. 

Unntak: 

• Begrensningen på 30 meter lengde gjelder ikke ved fiske med settegarn i innsjøene 
Buolbmátjávri/Polmakvatn, Válljávri og Šuoššjávri mer enn 200 meter fra inn- og 
utløpsos, etter andre arter enn laks 

• Begrensningen på 2 meter dybde gjelder ikke ved fiske med settegarn i innsjøene 
Buolbmátjávri/Polmakvatn, Válljávri og Šuoššjávri mer enn 200 meter fra inn- og 
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utløpsos, i tidsrommet fra og med 1. september til og med 30. april. I denne perioden kan 
garna settes som flytegarn.  

• I Buolbmátjávri/Polmakvatn er det tillatt med maskevidde fra 17 til 35 mm.  

 
§ 17 

Stengsel 
Stengsel skal ha tverrstengsel (doaris), eventuelt ledestengsel (čuollu) og ledegarn (vuojahat) av 
slik konstruksjon at disse delene av redskapet ikke fanger fisk. I tverrstengsel og ledegarn skal det 
være trebukker eller stolper med avstand på 3 meter eller mindre. 
I tverrstengsel, ledestengsel og ledegarn kan det ellers bare brukes ris, garn, eller grinder med ris 
eller garn. Når det brukes garn i slike ledeanordninger, skal maskevidden være minimum 58 mm. 
Det er forbudt å bruke garn av et gjennomsiktig materiale som monofilament nylon.  
Den fangstende delen av stengselet skal være krokgarn (joddu) eller ruse (meardi). I et og samme 
stengsel kan man bruke inntil tre krokgarn og/eller ruser. Krokgarnet skal være formet som en 
spiss kile som kan være inntil 25 meter langt. Lengden på krokgarnet måles på den lengste siden.  
Sammen med krokgarnet kan det stå et inntil 15 meter langt ledegarn og ett ledestengsel slik figur 
1 viser. Funksjonen til ledegarnet og ledestengselet er å lede laksen til fangstdelen. 
  

  
Figur 1.  
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Figur 2. 
Krokgarn nr. 1 skal være festet i den ytterste posestolpen som vist på figur 1.  
 
Krokgarn nr. 2 og 3 skal være festet på følgende måte: 
A) i spissen av krokgarnet (se figur 2, krokgarn nr. 3) 
B) i ledegarnet (se figur 2, krokgarn nr. 2)  
C) i ledestengselet (se figur 1, krokgarn nr. 2), eller 
D) i tverrstengselet (se figur 1, krokgarn nr. 3). 
 
Ledestengselet skal stå nedenfor hvert krokgarn/ruse, og være festet på følgende måte:  
A) i krokgarnet (se figur 1, ledestengsel nr. 2), eller 
B) i ledegarnet (se figur 1, ledestengsel nr. 1) 
 
Dersom det er flere krokgarn ved siden av hverandre fra tverrstengselet (se figur 1, krokgarn nr. 1 
og 3), er det bare tillatt å ha ledestengsel fra det ytterste krokgarnet.  
 
Samlet lengde av krokgarn og ledestengsel kan være inntil 80 meter, målt nedstrøms fra ytterste 
posestolpe som vist på figur 2. 
 

§ 18 
Settegarn for fiske etter laks og sjøørret  

Settegarn for fiske etter laks og sjøørret er et enkelt, rett garn med flottør i begge ender.  Garnet 
skal ikke festes med stolper eller andre festeanordninger på andre steder enn i endene. 
Festeanordningen skal bare bestå av et enkelt søkke eller en enkelt stokk. Det er ikke tillatt å lage 
krok på settegarn.  
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Settegarn for fiske etter laks og sjøørret kan være inntil 30 meter lang. To eller flere garn kan 
ikke lenkes sammen, hvis de sammen blir lengre enn 30 meter.   
Ved fiske med settegarn er det forbudt å bruke kunstig strømbryter eller ledestengsel.  
 

§ 19 
Djupål og avstand mellom redskap 

Ingen del av stengsel eller settegarn må stå over djupålen i hovedløpet eller sideløp. Den ytterste 
delen av redskap skal ikke på noe punkt strekke seg nærmere enn 10 meter fra motsatt elvebredd. 
Med motsatt bredd menes også øyer, holmer og klipper som har egne løp mellom seg.  
Ingen del av stengsler må være nærmere enn 120 meter fra annet stengsel. 
Ingen del av settegarn og stengsel eller to settegarn må være nærmere enn 60 meter fra hverandre.  

§ 20 
Forbudsområder for garnfiske 

Ved utløpet av tilløpselv hvor laks går opp må det på tilløpselvas side av djupålen ikke brukes 
settegarn eller stengsel nedstrøms fra tilløpselva nærmere enn 100 meter fra samløpet.  

§ 21 
Opptak av redskap 

Fangstredskap skal tas på land straks etter at fiskesesongen for redskapet er avsluttet. Utstyr brukt 
til å merke og sette opp redskap skal tas på land innen to uker etter avsluttet fiskesesong.   
 

Kapittel 5 
Bestemmelser om fangst 

§ 22  
Minstemål og gjenutsetting 

Laks og sjøørret som er mindre enn 30 cm skal settes ut igjen. Lengden på fisk måles fra 
snutespissen til enden av halefinnen. 
Vinterstøing og sjørøye skal alltid settes ut igjen.  
Fisk skal alltid settes ut igjen når den er fanget: 
1) utenom lovlig fisketid 
2) med forbudt redskap eller fiskemåte.  

§ 23 
Fangstoppgave  

Fisker er pliktig til å føre fangstdagbok (elektronisk eller på papir) og rapportere følgende 
opplysninger om hver enkelt fanget fisk av laks, sjøørret, sjørøye og fremmede fiskearter jf. § 24 
til et elektronisk fangstregister for Tanavassdraget:  
1) område hvor fisket har foregått  
2) dato for fisket 
3) kjønn, lengde og vekt 
4) antall fisk som er gjenutsatt eller avlivet 
5) fiskeredskap (stang/håndsnøre, settegarn eller stengsel). 
Ved gjenutsetting er det ikke påkrevd å opplyse om kjønn, lengde og vekt.   
Den som har fisket uten å få fisk skal gi opplysninger om punkt 1, 2 og 5. 
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. 
Fiskere skal rapportere alle sine fangster av laks, sjøørret og sjørøye før nytt fiskekort kan kjøpes.   
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Fangst av andre fiskearter enn de nevnt i første ledd skal rapporteres senest en måned etter endt 
fiskesesong. Rapporteringsplikten omfatter totalvekt for hver art.  

 
Kapittel 6 

Beskyttelse mot biologisk påvirkning 
§ 24 

Fremmede organismer 
Pukkellaks, regnbueørret og eventuelle andre fremmede fiskearter som fanges skal ikke 
gjenutsettes. 

§ 25 
Fisk som agn og rensing av fisk 

Det er forbudt å ta med agnfisk fra andre vassdrag til sidevassdrag til Tanaelva.  
Det er forbudt å rense fisk fra annet vassdrag i Tanaelvas sidevassdrag. 

 
§ 26 

Tørking og desinfisering av fiskeredskap og båter 
Fiskeredskap og annet fiskeutstyr, samt båter og andre transportmidler som har vært benyttet i 
annet vassdrag skal være tørt eller desinfisert før det kan benyttes i nedbørfeltet.  
Tanavassdragets fiskeforvaltning kan gi utfyllende regler om desinfisering av fiskeredskap og 
båter. 

 

Kapittel 7  
Andre bestemmelser 

§ 27 
Båtregister 

Båtfiske er bare tillatt fra båt som er merket med nasjonalitetsskilt og nummer, og som er 
registrert i et båtregister for Tanavassdraget.  
 
Tanavassdragets fiskeforvaltning fastsetter nærmere regler om registrering og merking av båter. 
 

§ 28  
Nærmere om fastsetting av grenser og fiskesteder 

 
Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette:  
1) elveløpets djupål og bredde ved middels sommervannstand 
2) grense mellom sideelv og biløp 
3) en ny plass for stengsel i tilfelle stengselsplassen blir uegnet på grunn av endringer i 
elvebunnen eller annen årsak. 

 
§ 29 

Dispensasjon for tiltak som har vern eller utvikling av fiskestammer som formål 
Miljødirektoratet kan i enkelttilfeller dispensere fra bestemmelsene i fiskereglene når formålet er 
vitenskapelig undersøkelse, praktiske forsøk eller fiskekulturtiltak. Dispensasjon kan bare gis når 
formålet er å bevare eller bidra til bærekraftig utnyttelse av fiskebestandene. 
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Kapittel 8 
Avsluttende bestemmelser 

 
§ 30 
Straff 

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften er straffbart jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om 
laksefisk og innlandsfisk mv. § 49. 

§ 31 
Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks, og gjelder i fem år fra ikrafttredelsesdato. Samtidig oppheves 
forskrift 6. april 1990 nr. 291 om fiske i de norske sidevassdragene til Tanaelva og om 
fiskekortpriser i den del av Tanaelva som ikke danner riksgrense og forskrift 15. april 2010 nr. 
598 om sportsfiske for tilreisende fiskere i Tanaelvas fiskeområde.  
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