OVERENSKOMST MELLOM KONGERIKET NORGE OG
REPUBLIKKEN FINLAND OM FELLES FORSKRIFTER OM
FISKET I TANAELVAS FISKEOMRÅDE
(Kgl. res. av 24. februar 1989. Trådte i kraft den 1. januar 1990.)
Regjeringen i kongeriket Norge og regjeringen i republikken Finland er i sine bestrebelser for å bevare og øke
laksebestanden i Tanavassdraget gjennom formålstjenlige reguleringstiltak blitt enige om følgende.

ARTIKKEL 1
Overenskomstens formål er å verne og ta vare på naturlige bestander av anadrome laksefisk (laks, sjøørret og
sjørøye) og innlandsfisk i Tanavassdraget slik at naturens mangfold og produktivitet bevares.
Avtalepartene erkjenner at i første rekke de stater i hvis elver disse anadrome bestander har sin opprinnelse,
har interesse og ansvar for disse bestander. Avtalepartene er enige om at de kommer til å virkeliggjøre dette
prinsipp ved tillempninger av denne overenskomsten.

ARTIKKEL 2
I Norge og Finland skal utferdiges forskrifter om fisket i Tanaelvas fiskeområde, i Norge i følge vedlagte norske
tekst og i Finland i følge vedlagte finskspråklige tekst. Tanaelvas fiskeområde omfatter Tanaelva fra munningen
og riksgrensestrekningen av Anárjohka og Skiehččanjohka. Artiklene 10, 11 og 12 gjelder i hele vassdragets
nedbørfelt.
Forskriftene trer i kraft samtidig i begge land.

ARTIKKEL 3
Forskriftene skal gjelde tre år om gangen. Ønske om forhandlinger for endringer av fiskereglene må framsettes
minst et år før slutten av hver treårs-periode. Dersom ingen av partene kommer med et slikt ønske, fortsetter
gyldigheten over følgende treårsperiode.

ARTIKKEL 4
Håndhevelsen av forskriftene om fisket som er utferdiget i samsvar med denne overenskomst, hører under
Fylkesmannen i Finnmark og Länsstyrelsen i Lappland, samt de personer i begge land som har som oppgave å
ivareta fiskeoppsynet.
For den del av vassdraget som danner riksgrense, skal kontroll og overvåking skje ved felles norsk–finske
fiskeoppsynspatruljer med en norsk og en finsk oppsynsmann. Patruljenes antall, oppsynsområde og andre ting
vedrørende oppsynet fastsettes i fellesskap av Fylkesmannen i Finnmark og Länsstyrelsen i Lappland. Hvert rike
lønner og utstyrer sine oppsynsmenn, mens felles utgifter deles likt mellom de to rikene.
For den del av Tanaelva som ikke danner riksgrense, får finsk oppsynsmann delta som observatør sammen med
norsk oppsynspatrulje. Slik deltakelse skjer etter nærmere avtale mellom hvert lands oppsynsmyndighet.
Vedkommende lensmann og fiskeoppsynsmann i Norge og Finland skal underrette hverandre direkte når en av
dem ved selvsyn eller på grunnlag av pålitelige opplysninger har fått vite at det på den strekning av elvene som

danner riksgrense, er foregått, eller foregår, fiske på det annet rikes område i strid med denne overenskomst
eller de fastsatte fiskeregler og under slike forhold at vedkommende stats egne oppsynsmyndigheter ikke kan
antas å være vitende om det.
Hvis vedkommende lensmann fra sitt eget rikes myndigheter mottar melding om at dispensasjon fra
fiskereglene er gitt i henhold til den norske § 28 eller den finske § 23 på den strekning av elvene som danner
riksgrense, skal han underrette vedkommende lensmann i det annet rike om dette.

ARTIKKEL 5
Enhver som vil fiske i den del av fiskeområdet som danner riksgrense, skal løse fiskekort før fisket begynner.
Dette gir rett til fiske også i motsvarende del av fiskeområdet som hører til det andre riket, såfremt fisket
foregår med stang eller handsnøre, eller når norsk og finsk fiskeberettiget driver samfiske med kastenot. De
nærmere regler om kortpriser fastsettes i forskriftene.
De samlede inntekter av fiskekortsalget deles likt mellom de to rikene. Fordelingen utføres av Fylkesmannen i
Finnmark og Länsstyrelsen i Lappland. Fylkesmannen og länsstyrelsen skal innen 1. desember hvert år gi
hverandre en regnskapsoversikt over fiskekortsalget i vedkommende rike i løpet av sesongen.
Inntektene av fiskekortsalget skal i første rekke nyttes for oppsyn og andre fiskefremmende tiltak i
Tanavassdraget.

ARTIKKEL 6
For fiskeområdets sidevassdrag forplikter avtalepartene seg til å fastsette egne forskrifter og sette i verk tiltak
med sikte på fremme av fiskebestanden.
Forskrifter som blir fastsatt for sidevassdrag, kan ikke inneholde bestemmelser som er lempeligere med hensyn
til fredning, minstestørrelse på fisk og redskapsbruk enn det som er bestemt i disse forskriftene. Med
redskapsbruk menes forbudte redskaper og forbudte fiskemetoder. Det kan gjøres følgende unntak:
1.
2.

3.

I settegarn til fangst av småsik i Polmakvatn og innsjøene i Utsjoki kan det tillates maskevidde ned til
17 mm.
Settegarn til fangst av andre arter enn laks, kan i følgende innsjøer tillates å være lengre enn 30 meter,
eller settes i lenke slik at de blir lengre enn 30 meter: Polmakvatn, innsjøer i Utsjoki, Šuoššjávri og Válljávri.
Fra og med 1. september til og med 30. april kan garn for slikt fiske i disse innsjøene være dypere enn 2
meter, og disse kan da settes som flytegarn.
Hver husstand med fiskerett, som bor ved Polmakvatn, kan bruke settegarn med 45 mm maskevidde etter
laks i Polmakvatn. To settegarn kan i Polmakvatn settes i lenke slik at de blir lengre enn 30 m. Men
husstanden kan ikke ha i bruk mer enn 2 redskapsenheter for laks (stengsel eller settegarn) i Tanaelva og
Polmakvatn tilsammen.

ARTIKKEL 7
Når hensynet til fiskebestanden og utøvelsen av fisket gjør det nødvendig, kan Fylkesmannen i Finnmark og
Länsstyrelsen i Lappland i fellesskap, uten hinder av bestemmelsene i forskriftene, fatte beslutning om fisket på
riksgrensestrekningen for personer bosatt utenfor Tanavassdragets elvedaler. De kan bestemme:
1.
2.
3.
4.

Differensierte fiskekortpriser.
Fisketid for stang og handsnøre.
Antall stenger pr. døgn.
Områder for fluefiske og/eller slukfiske fra land eller båt.

5.
6.

Antall båter pr. døgn som brukes i fisket.
Krav om bosted for roer av båt som brukes i fisket.

Bestemmelsene kan begrenses til deler av fiskeområdet, deler av fiskesesongen og til enkelte fiskemetoder.
Fylkesmannen i Finnmark og Länsstyrelsen i Lappland skal fatte beslutninger etter denne artikkel så tidlig som
mulig før fiskesesongen begynner, senest 1. april.
I den nedre del av vassdraget som ikke danner riksgrense, kan Fylkesmannen i Finnmark fastsette tilsvarende
bestemmelser.

ARTIKKEL 8
Avtalepartene samarbeider for å opprettholde fiskebestanden i Tanavassdraget. For å oppnå dette skal
avtalepartene utføre felles undersøkelser av fiskebestanden og oppfisket kvantum i vassdraget.

ARTIKKEL 9
Avtalepartene skal for utarbeidelse av statistikk over fisket, sørge for at det fra fiskeren innhentes nødvendige
oppgaver over oppfisket kvantum m.v. i hver sesong. Den nærmere gjennomføringen av dette skjer etter avtale
mellom Fylkesmannen i Finnmark og Vilt- og fiskeriforskningsinstituttet i Finland.

ARTIKKEL 10
Forurensning av vassdrag og utslipp av avfall som kan skade fiskebestanden og fisket er forbudt.
Vedkommende myndighet i hvert land sørger for, ved samarbeid, at det blir satt i verk tiltak som er nødvendige
for å overvåke, bibeholde og forbedre tilstanden i vassdraget.

ARTIKKEL 11
De to land forplikter seg til å sette i verk tiltak for å hindre spredning av fiskesykdommer, fiskeparasitter og nye
fiskearter til Tanavassdraget.
Det er ikke tillatt å drive noen form for fiskeutklekking eller fiskeoppdrett i Tanavassdragets nedbørfelt uten
samtykke, i Norge fra Fiskeridirektøren, i Finland fra Jord- og skogbruksministeriet. Fiskeoppdrett i Tanafjorden
må ikke foregå så nær at det er risiko for spredning av sykdom til Tanaelva.
Ved transport av fisk eller rogn langs veier i Tanavassdragets nedbørfelt, skal det ikke foretas noe utslipp eller
skifte av vann.
På den lakseførende strekning i fiskeområdets elver og sjøer er all fiskeutsetting forbudt.
Til andre elver og sjøer i Tanavassdragets nedbørfelt er det forbudt å overføre fisk eller sette ut fisk uten
samtykke, i Norge fra Fylkesmannen i Finnmark, i Finland fra Jord- og skogbruksministeriet. Det er forbudt å
overføre eller sette ut fisk som ikke tilhører de lokale fiskepopulasjoner som forkommer naturlig i
Tanavassdraget.
Når fisk skal overføres eller settes ut ifølge bestemmelsene i 5. ledd, skal melding om utsetting og kopi av
veterinærattest sendes det andre lands myndigheter, i Norge Fylkesmannen i Finnmark og i Finland Jord- og
skogbruksministeriet, i god tid før overføringen eller utsettingen finner sted.

ARTIKKEL 12
Fylkesmannen i Finnmark og Länsstyrelsen i Lappland skal i fellesskap påse at forskrifter om desinfeksjon av
fiskeutstyr, støvler, vadere og alle typer båter og båtutstyr som har vært brukt i andre vassdrag, blir overholdt.

ARTIKKEL 13
Fylkesmannen i Finnmark og Länsstyrelsen i Lappland kan i samråd med hverandre, hver innen sitt
embetsområde, fastsette nærmere bestemmelser for gjennomføring av denne overenskomsten og forskriftene,
herunder form og innhold av fiskekort i Norge og Finland.

ARTIKKEL 14
Tvister angående fortolkninger og tillempninger av denne overenskomst og forskriftene om fisket i Tanaelvas
fiskeområde, bilegges ad diplomatisk veg. Hvis nødvendig, kan en norsk–finsk blandet kommisjon oppnevnes
for å behandle slike saker.

ARTIKKEL 15
Denne overenskomst trer i kraft fra den dato som blir avtalt mellom avtalepartene ved noteveksling, etter at de
grunnlovsmessige forutsetninger for ikrafttredelse er oppfylt.
Ved ikrafttredelse av denne overenskomst oppheves overenskomsten mellom Norge og Finland om felles
fiskeregler for Tanaelvas fiskeområde av 12. mai 1972 og de tilhørende fiskereglene med seinere endringer.
Denne overenskomst kan sies opp av hver avtalepart med en oppsigelsestid på ett år.
Denne overenskomst er utferdiget i to eksemplarer på norsk og finsk, og begge språk skal ha samme gyldighet.

