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Endringer i fiskereglene for Tanavassdraget 

Klima- og miljødepartementet vil med dette opplyse om at det er gjort endringer i 

fiskereglene for Tanavassdraget. Endringene er trådt i kraft og vil være gjeldende for 

fiskesesongen 2018. 

 

For det første er det gjort endringer som følge av at norske og finske myndigheter har avtalt 

visse fravikelser fra fiskereglene etter Tanaavtalen. Dette har skjedd på bakgrunn av den 

årlige evalueringen av fiskereglene i henhold til Tanaavtalens artikkel 6 og 7, der også lokale 

fiskerettshavere har medvirket. Fravikelsene fremgår av en særskilt tilleggsprotokoll til 

Tanaavtalen som ble undertegnet av norske og finske myndigheter 23. mars 2018 (se 

vedlegg). Fravikelsene ble samme dato implementert i de norske nasjonale forskriftene om 

fisket i Tanavassdraget. Finske myndigheter gjennomfører tilsvarende implementering på 

finsk side av vassdraget. 

 

For det andre er det, i tillegg til implementering av fravikelsene, foretatt øvrige justeringer og 

tilpasninger i forskriftene på bakgrunn av innspill fra Tanavassdragets fiskeforvaltning og 

andre lokale interessehavere. 

 

Forskriftsendringene er innført ved forskrift 23. mars 2018 nr. 486 om endring i forskrift om 

fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning, forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre 

norske del og forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og 

Skiehččanjohka (se vedlegg), som ble vedtatt ved departementsvedtak samme dato (se 

vedlegg). Endringene er kunngjort på Lovdata: https://lovdata.no/LTII/forskrift/2018-03-23-

486  
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Side 2 
 

For en nærmere redegjørelse for endringene vises det til det som fremgår i 

departementsvedtaket (se vedlegg). 

 

Departementet ber om at Tanavassdragets fiskeforvaltning informerer berørte fiskere og 

fiskerettshavere om endringene, slik at disse kan innrette seg etter reglene og gjøre 

nødvendige forberedelser før fiksesesongen 2018. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Lindis Nerbø (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Benjamin Sæverås 

førstekonsulent 
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