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Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 23. mars 2018 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 mv. (lakse- og innlandsfiskloven) § 6
annet ledd, § 33 og § 34, jf. § 2 siste ledd, jf. delegeringsvedtak 27. november 1992 nr. 864 og forskrift 20. juni 2003 nr. 736 om åpning
for fiske etter anadrome laksefisk, lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 30 annet ledd
annet punktum og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19 tredje ledd bokstav d, jf.
delegeringsvedtak 23. mars 2018 nr. 485.

I
I forskrift 11. mai 2017 nr. 557 om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning gjøres følgende endringer:
§ 4 nytt fjerde ledd skal lyde:
En kvote på samlet inntil 600 strandfiskekort på norsk side, kan overføres fra sonene Borsejohka-Ráidenjárga
og Anárjohka til de tre nedre sonene i 2018, etter en nærmere forholdsmessig fordeling mellom de tre sonene
og innen aktuell periode.
§ 4 nytt femte ledd skal lyde:
For fiskesesongen 2018 settes det av 3 % av kortkvotene for henholdsvis strandfiskekort og båtfiskekort til
fiskekort, som i tillegg til å berettige eget fiske gir rett til å løse ett barnekort. Barnekortet gir barn under 16 år
rett til å fiske sammen med innehaveren av fiskekortet som barnekortet er knyttet til. Det gjelder ingen
begrensning på antallet barn som kan fiske på det enkelte barnekort, men kun ett barn kan fiske av gangen, med
inntil èn stang eller ett håndsnøre av gangen. Barnekort inngår ikke i kortkvotene etter § 4 første og andre ledd.
Innehaver av fiskekortet som har et barnekort knyttet til seg, er pliktig til å rapportere barnets fangst i henhold
til § 29.
§ 8 tredje ledd ny tredje setning skal lyde:
Båtfiskekort gir rett til å fiske med inntil tre stenger eller håndsnører samtidig i én båt.
§ 9 ny overskrift skal lyde:
Generelle regler om fiske med stang og håndsnøre
§ 9 første ledd skal lyde:
Ved fiske med stang eller håndsnøre skal hvert redskap ha én sluk eller én flue, med eller uten søkke eller
dupp.
§ 9 nytt andre ledd skal lyde:
Ved båtfiske skal alle i båten som deltar i fisket ha fiskekort, inkludert den som ror.
Nåværende annet ledd, tredje ledd og fjerde ledd blir tredje ledd, fjerde ledd og femte ledd.
§ 11 punkt 4) skal lyde:
4) fra båt og fra strand utenfor elvemunningen til lakseførende sideelver i et område som avgrenses på
følgende måte:
a. Nedstrøms, i et område som avgrenses av en sirkelbue med radius 200 m fra nærmeste elvebredd i
sideelvens munning (se figur 1) og
b. oppstrøms, 50 m fra nærmeste elvebredd i sideelvens munning og vinkelrett inntil 200 m ut i
hovedelva eller til motsatt bredd (se figur 1).
c. Forbudsområdet omfatter også arealet mellom grensene definert i a) og b) (se figur 1).
d. Det er tillatt å fiske med stang fra strand på motsatt side av sideelvens munning. Det er også tillatt å ro
raskt rett igjennom forbudssonen, uten stans, med fiskeredskap ute, såfremt dette skjer mindre enn 10
meter fra bredden på motsatt side av munningen.
e. Tilsvarende gjelder for munningsområdet til sideelvene Akujoki, Lákšjohka og Leavvajohka, men a)
med 300 m radius og b) vinkelrett inntil 300 m ut i hovedelva eller til motsatt bredd (se figur 2).
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Figur 1.

Figur 2.
§ 21 annet ledd annen setning skal lyde:
Når det brukes garn i slike ledeanordninger, skal maskevidden være minst 58 mm, og det er kun tillatt å
benytte tråd av spunnen nylon (tråd med tynnere enkeltfilamenter enn 8 denier) som er minst 1,1 mm tykk
(210/8x3, norsk tråd nr. 8). For fiskesesongen 2018 gjelder ikke spesifikasjonen om norsk tråd nr. 8.
§ 29 fjerde ledd første setning skal lyde:
Fangstoppgave skal av fiskere med strandfiskekort og båtfiskekort leveres innen første mandag etter at fisket
foregikk.
§ 29 nytt femte ledd skal lyde:
Fiskere med stangfiskekort for lokale fiskere og generelt fiskekort for lokale fiskere skal for fiskesesongen
2018 levere fangstoppgave innen 1. september. Det skal legges til rette for at disse fiskerne i tillegg kan levere
fangstrapport/dagbok på papir for fiske utført til og med uke 26. Det skal skje en gradvis opptrapping, og fra og
med 2020 skal fangstrapport leveres innen første mandag etter at fisket foregikk.
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Nåværende femte ledd og sjette ledd blir sjette ledd og sjuende ledd.
§ 37 første setning skal lyde:
Klima- og miljødepartementet kan i enkelttilfeller dispensere fra bestemmelsene i fiskereglene når formålet er
å fange fisk til vitenskapelig undersøkelse, praktiske forsøk eller fiskekulturtiltak.
Ny § 39 skal lyde:
§ 39. Adgang til å endre forskriften
Klima- og miljødepartementet kan ved forskrift fastsette endringer i samsvar med eventuelle avtaler om
fravik fra fiskereglene i Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016
Vedlegg 2, i henhold til avtalens artikkel 6 jf. artikkel 7.
Nåværende § 39 blir § 40.

II
I forskrift 11. mai 2017 nr. 558 om fiske i Tanavassdragets nedre norske del gjøres følgende endringer:
§ 2 første ledd punkt 3) skal lyde:
personer som ikke har rett til fiske etter lov om fiskeretten i Tanavassdraget 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.
§ 8 punkt 4) skal lyde:
4) fra båt og fra strand utenfor elvemunningen til lakseførende sideelver i et område som avgrenses på
følgende måte:
a. Nedstrøms, i et område som avgrenses av en sirkelbue med radius 200 m fra nærmeste elvebredd i
sideelvens munning (se figur 1) og
b. oppstrøms, 50 m fra nærmeste elvebredd i sideelvens munning og vinkelrett inntil 200 m ut i
hovedelva eller til motsatt bredd (se figur 1).
c. Forbudsområdet omfatter også arealet mellom grensene definert i a) og b) (se figur 1).

Figur 1.
§ 16 annet ledd skal lyde:
Fra båt kan det fiskes med inntil tre stenger samtidig. Alle i båten som deltar i fisket må ha fiskekort,
inkludert den som ror.
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§ 19 annet ledd skal lyde:
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, og det er kun tillatt å
benytte tråd av spunnen nylon (tråd med tynnere enkeltfilamenter enn 8 denier) som er minst 1,1 mm tykk
(210/8x3, norsk tråd nr. 8). Det er forbudt å bruke garn av et gjennomsiktig materiale, som monofilament
nylon. For fiskesesongen 2018 gjelder ikke spesifikasjonen om norsk tråd nr. 8.
§ 27 fjerde ledd skal lyde:
Tilreisende fiskere, jf. § 2 nr. 3, skal levere fangstoppgave innen første mandag etter at fisket foregikk.
Fastboende fiskere, jf. § 2 nr. 1 og nr. 2, skal levere fangstoppgave senest 1. september det året fisket har
foregått. Det skal legges til rette for at fastboende fiskere i tillegg kan levere fangstrapport/dagbok på papir for
fiske utført til og med uke 26. Det skal skje en gradvis opptrapping, og fra og med 2020 skal fangstrapport
leveres innen første mandag etter at fisket foregikk.
Ny § 36 skal lyde:
§ 36. Adgang til å endre forskriften
Klima- og miljødepartementet kan ved forskrift fastsette endringer om forvaltning og regulering av fisket.
Nåværende § 36 blir § 37.

III
I forskrift 11. mai 2017 nr. 559 om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka
gjøres følgende endringer:
§ 2 første ledd skal lyde:
Den som skal fiske i den nedre norske del av Tanaelva skal ha gyldig fiskekort:
1) 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, jf. § 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 jf. § 5 i forskrift 4. februar 2011 nr. 119 om lokal forvaltning av fisk og fisket i
Tanavassdraget.
§ 6 punkt 4) skal lyde:
4) fra båt og fra strand utenfor elvemunningen til lakseførende tilløpselver i et område som avgrenses på
følgende måte:
a. Nedstrøms, i et område som avgrenses av en sirkelbue med radius 100 m fra nærmeste elvebredd i
tilløpselvens munning (se figur 1) og
b. oppstrøms, 50 m fra nærmeste elvebredd i tilløpselvens munning og vinkelrett inntil 100 m ut i
hovedelva eller til motsatt bredd (se figur 1).
c. Forbudsområdet omfatter også arealet mellom grensene definert i a) og b) (se figur 1).
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Figur 1.
§ 7 første ledd skal lyde:
For stang og håndsnøre gjelder følgende fisketider:
Fiskesesong for Fiskesesong for Fisketid pr. uke for
Elv
fastboende
tilreisende
tilreisende fiskere
fiskere
fiskere
Tirsdag kl. 18 til søndag kl.
Máskejohka
1.6-20.8
10.6-10.8
18
Mandag kl. 18 til søndag kl.
Buolbmátjohka
1.6-31.8
10.6-10.8
18
Onsdag kl. 18 til søndag kl.
Lákšjohka
1.6-10.8
17.6-31.7
18
Tirsdag kl. 18 til søndag kl.
Leavvajohka
1.6-20.8
10.6-10.8
18
Tirsdag kl. 18 til søndag kl.
Baisjohka
1.6-10.8
17.6-31.7
18
Mandag kl. 18 til søndag kl.
Váljohka
1.6-31.8
10.6-10.8
18
Kárášjohka nedenfor 1.6-10.8
Onsdag kl. 18 til søndag kl.
24.-31.7
Skáidegeači
18
Tirsdag kl. 18 til søndag kl.
Geaimmejohka
1.6-10.8
24.6-31.7
18
Kárášjohka ovenfor 1.6-10.8
Tirsdag kl. 18 til søndag kl.
24.6-31.7
Skáidegeači
18
Onsdag kl. 18 til søndag kl.
Iešjohka
1.6-10.8
24.6-31.7
18
Tirsdag kl. 18 til søndag kl.
Goššjohka
1.6-10.8
17.6-31.7
18
Anárjohka øvre
Onsdag kl. 18 til søndag kl.
1.6-10.8
1.7-31.7
norske del
18
§ 17 annet ledd skal lyde:
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, og det er kun tillatt å
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benytte tråd av spunnen nylon (tråd med tynnere enkeltfilamenter enn 8 denier) som er minst 1,1 mm tykk
(210/8x3, norsk tråd nr. 8). Det er forbudt å bruke garn av et gjennomsiktig materiale, som monofilament
nylon. For fiskesesongen 2018 gjelder ikke spesifikasjonen om norsk tråd nr. 8.
§ 23 fjerde ledd skal lyde:
Tilreisende fiskere, jf. § 2 nr. 3, skal levere fangstoppgave innen første mandag etter at fisket foregikk.
Fastboende fiskere, jf. § 2 nr. 1 og nr. 2, skal levere fangstoppgave senest 1. september det året fisket har
foregått. Det skal legges til rette for at fastboende fiskere i tillegg kan levere fangstrapport/dagbok på papir for
fiske utført til og med uke 26. Det skal skje en gradvis opptrapping, og fra og med 2020 skal fangstrapport
leveres innen første mandag etter at fisket foregikk.
Ny § 171 skal lyde:
§ 17. Adgang til å endre forskriften
Klima- og miljødepartementet kan ved forskrift fastsette endringer om forvaltning av fisk og fisket.
1 Skal vel være § 31.

Nåværende § 17 blir § 18.2
2 Skal vel være § 32.

V
Forskriften trer i kraft straks.
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