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Kartlegging av fiskearter i Tanavassdraget – dispensasjon fra 
forskrift om fiske i nedre norske del av Tana, og fra forskrift 
om fiske i de norske sidevassdragene av Tanavassdraget 

Miljødirektoratet gir med dette dispensasjon fra forskriftene til et avgrenset 
forsøk med kartlegging av andre arter enn laks i Tanavassdragets nedre norske 
del og i Iešjohka. Formålet med prøvefisket er en videre kartlegging av 
innlandsfiskearter i vassdraget sett i lys av resultatene fra predasjonsprosjektet 
2018-2019. Vilkår for prøvefisket følger nedenfor. 

 
Bakgrunn 
TF søkte 3. juli 2020 om dispensasjon fra forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del og 
forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning om tillatelse til å gjennomføre et 
prøvefiske/kartlegging av andre arter enn laks i perioden 6. august til 5. september. Den delen av 
søknaden som omhandler grenseelvdelen behandles av Klima- og miljødepartementet (KLD). 
Søknaden er senere supplert, slik at det også søkes om dispensasjon fra forskrift om fiske i norske 
sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka, for garnfiske med ørretgarn (45 mm) i 
Iešjohka mellom 28. – 30. august i år. 
 
Formålet for prøvefisket slik det går fram av søknaden er en første kartlegging av innlandsfiskearter 
i vassdraget; arter/artsfordeling, kjønn, fordeling på størrelse og områder. TF skriver at prosjektet 
skal gå over to år, og skal munne ut i en ressursplan for norsk område av Tanavassdraget i 2022. Det 
ble tatt sikte på å knytte ca 40 fiskere langs hele vassdraget til prosjektet. Kontakt med aktuelle 
fiskere og kartlegging av lokaliteter skulle begynne midt i juli. Det var lagt opp til at oppsynet skal 
bidra i ukentlig oppfølging av fiskerne. TF søkte om bruk av garn inntil 45 mm, maskevidde inntil 
0,20 mm tykkelse. Det var lagt opp til fiske på 2-4 m dyp, og med bruk av varierende 
maskeviddestørrelser, for å finne ut hva som er mest hensiktsmessig for fiske etter de ulike artene. 
 
 
Miljødirektoratets vurdering 
Miljødirektoratet ser behovet for en bredere kartlegging av omfanget av andre arter i 
Tanavassdraget. Vi viser for øvrig til resultater fra predasjonsprosjektet og rapporten "Predasjon på 
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lakseunger i Tana" (Svenning m.fl. 2020), som nylig er publisert, og til dialog med TF og øvrige 
lokale med tanke på status for laksebestandene, og eventuell uttak av predatorarter for å bedre 
situasjonen for laksen. Videre oppfølging av prosjektet, og ikke minst en eventuell utfisking av 
gjedder, må derfor planlegges svært godt for å ikke risikere at det blir enda flere predatorer som 
kan beite på større laksunger og smolt.  
 
TF har presisert at prøvefisket er en første kartlegging av innlandsfiskearter i vassdraget; 
arter/artsfordeling, kjønn, fordeling på størrelse og områder. Vi vier til at det i 
predasjonsprosjektet i 2018-2019 allerede er samlet et betydelig materiale i prioriterte områder av 
vassdraget, som Kárášjohka og Iešjohka. Samtidig er det samlet et vesentlig materiale i hovedelva 
på strekningen Sirma – Masjok. Med tanke på ønsket om en generell kunnskapsoppbygging mener vi 
derfor det vil være hensiktsmessig å prioritere kartlegginga til de områdene det ikke fins særlig 
materiale fra tidligere.  
 
Regelverket både for nedre norske del og de norske sidevassdragene åpner for fiske etter andre 
arter enn laks, sjøørret og sjørøye fra isgangen til 15. juni. I tillegg kan det fiskes en lengre periode 
innsjøene Buolbmátjávri/Polmakvatn, Válljávri og Šuoššjávri (sidevassdragsforskriften). Maskevidden 
skal være 29-35 mm i følge forskriftene, men for å kunne øke materialet av sjøørret noe åpnes det 
for at det kan brukes maskevidder opp til 45 mm. Det presiseres at dette ikke nødvendigvis åpner 
for bruk av sjøørretgarn i eventuelt videre undersøkelser, da status og effekt av Tanaavtalen på 
sjøørreten fremdeles er usikker (jf. for eksempel forslag til forvaltningsplan). 
 
Det foreligger i søknaden ingen opplysninger om hvordan eventuell bifangst av laks håndteres. TF 
har opplyst at det forventes lite eller ingen bifangst av laks, både fordi de som deltar i prøvefisket 
unngår aktuelle lokaliteter der laks kan gå på, samt at de aktuelle maskeviddene i liten grad fanger 
laks. Direktoratet forutsetter at dette punktet følges tett opp, da statusen for laksebestandene i de 
aktuelle vassdragsområdene som kjent er dårlig. 
 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 er lagt til grunn som retningslinjer i vurderingen av om 
det skal gis tillatelse, jf. naturmangfoldloven § 7 prinsipper for offentlig beslutningstaking.  
 
 
Miljødirektoratets vedtak 
Miljødirektoratet gir med hjemmel i forskrift 5. mai 2017 om fiske i Tanavassdragets nedre norske 
del § 34  TF tillatelse til et begrenset prøvefiske etter andre arter enn laks på Tanavassdragets 
nedre del i perioden 19. august til og med 5. september 2020. Det gis videre tillatelse til et 
begrenset prøvefiske ved Jergul i Iešjohka som omsøkt i perioden 28.- 30. august med hjemmel i 
forskrift av 5. mai 2027 om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skieččanjohka, § 
29.  
 
Til prøvefisket kan benyttes garn mellom 29 og 45 mm, maskevidde inntil 0,20 mm tykkelse, satt på 
opp til 4 meters dybde. Det tilstrebes bruk av ulike maskevidder på samme lokalitet. 
 
 
Vilkår for tillatelsen: 
 

1. TF peker ut aktuelle fiskere til prøvefisket. Fiskere kan ta med en medhjelper i fisket. 
2. Fisket gjennomføres i tett kontakt med TF og oppsynet.  



3

3. Bifangst av atlantisk laks eller sjørøye skal settes ut igjen på en skånsom måte. Bifangst som 
må avlives gis institusjoner e.l. 

4. Det skal iverksettes tiltak for å redusere bifangst (lokalitet, røkting osv.). Dersom det 
likevel skulle bli nevneverdig bifangst av atlantisk laks og sjørøye, skal fisket avsluttes 
umiddelbart.  

5. Tillatelsen skal medbringes av de som gjennomfører prøvefisket.  
6. Etter at prøvefisket er avsluttet sendes kortfattet rapport om fangst til Miljødirektoratet. 

Det forutsettes at prosjektet gjennomføres på en slik måte at innsamlet materiale benyttes 
til å supplere det kunnskapsgrunnlaget som allerede foreligger. 

 
Dette vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen tre uker etter at dette brevet 
ble mottatt, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Eventuell klage sendes til Miljødirektoratet. 
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