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Saksmappe til TF møte 4. februar 2021 

Møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 4. februar2021. Møte avholdes som teams møte. 

Møtestart  kl. 15.00 

 

Saksliste: 

Sak 05/2021: Leders orientering og Postliste  

Sak 06/2021: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 07/2021: Godkjenning av protokoll fra TF møte 4.12.2020 

Sak 08/2021: Valg av 2 protokoll underskrivere 

Sak 09/2021: TF forslag til endringer i forskrift om fisket i Tanavassdragets grenseelvdel 

2021 og for perioden 2022 - 26 

      2) TF forslag til endringer i forskrift om fisket i Tanaelvas nedre norske del 2021 

      3) TF forslag til endringer i forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva og 

Anárjohka 

Sak 10/2020: Fiskekortpriser 2021 

Sak 11/2020: Forslag til TF budsjett 2021 

Sak 12/2020: Åpne laksemøter 2021 

 
 
 
 

Behandling: 

Sak 05/2021: Leders orientering og Postliste  

 

 

 

Sak 06/2021: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

 

 

Sak 07/2021: Godkjenning av protokoll fra TF møte 4.12.2020 
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Sak 08/2021: Valg av 2 protokoll underskrivere 

 

 

 

Sak 09/2021: TF forslag til endringer i forskrift om fisket i Tanavassdragets                                                         

grenseelv 2021 og til endringer i 2022 - 26 

 

Til forskrift 11. mai 2017 nr. 557 om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning 

 

Saksfremstilling: 

Saksfremlegget gjelder for både for midlertidige endringer for i år, og til endringer av 

fiskeregler for 2022 - 26. 

 

Overvåkings- og forskningsgruppa for Tana (OFG) la frem statusrapporten “Status of the 

Tana/Teno River salmon populations in 2020” for tre uker siden. Her har vi tatt et kort utdrag 

med fokus på hovedelven, Kárášjohka, Iešjohka og eventuelt andre elver som burde 

bemerkes.  

Overvåkingen av den blandete bestanden i hovedelva undergår en forandring i metoden for 

bestandsidentifisering, og resultater er gitt med både ny (SNP) og gammel (microsat) metode 

der det er relevant. 

Sammendrag 

I åtte av de 15 bestandene ble sannsynligheten for å nå forvaltningsmålet klassifisert til dårlig 

(oransje eller rød) (mindre enn 40% sannsynlighet for å nå forvaltningsmålet) (se side 2). Fem 

av disse var igjen plassert i den verste kategorien (rød), hvor det har vært veldig lite 

beskattbart overskudd de siste fire årene. Med gammel metode er situasjonen enda verre, 

hvorav ti av 15 bestander ble klassifisert til dårlig eller verst. 

Både hovedelven, Kárášjohka og Iešjohka er blitt klassifisert til den verste kategorien etter 

2020-sesongen. Sammen med Anárjohka som også har blitt klassifisert til samme kategorien, 

utgjør disse områdene til sammen 84 % av det totale produksjonspotensialet i Tana (uttrykt 

gjennom gytebestandsmålene). Disse områdene, samlet sett, har over de siste fire årene 

manglet et årlig gjennomsnitt på 35 000 kg hunnlaks med tanke på å nå forvaltningsmålet. 

På den gode siden så viser beskatningsestimatene en nedgang i beskatningen av alle bestander 

i fisket på blandede bestander i selva Tanaelva (hovedelven) etter innføringen av den nye 

avtalen. Likevel viser estimatene store variasjoner mellom sideelver (og metodevalg) og som 

et råd for videre forvaltning og beslutningstaking foreslås det å være føre-var. 

Statusen er dårlig for de fleste bestandene i Tanavassdraget i 2020. Estimater for 

oppvandrende laks og gytebestander var lave, og i noen elver de laveste estimatene så langt. 

Forventninger til 2021 er heller lave og fisketrykket burde derfor holdes så lavt som mulig for 

å tillate bestandsbedring.  
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Sannsynlighet for oppnådd gytebestandsmål og beskatt bart overskudd i vassdraget 

Rød: Sannsynlighet for å nå gytebestandsmålet siste fire år er under 40 %, og det har vært mer 

enn ett år uten beskattbart overskudd de siste fire årene. 

Oransje: Sannsynlighet under 40 %, minst tre av fire år med beskattbart overskudd 

Gul: Sannsynlighet mellom 40 og 75 % 

Lysgrønn: Sannsynlighet over 75%, måloppnåelse under 140% 

Mørkegrønn: Sannsynlighet over 75%, måloppnåelse over 140% 

 

Figur fra Statusrapport 1-2020. 

Rød: 

- Tana (hovedelv) 

- Lákšjohka 

- Anárjohka 

- Kárášjohka + sideelver 

- Iešjohka 

Oransje: 

- Máskejohka 

- Veahčajohka 

- Áhkojohka 

Gul: 

- Buolbmátjohka 

- Ohcejohka + sideelver 

- Váljohka 

Lysgrønn: 

- Báišjohka 

- Njiljohka 

Mørkegrønn:  

- Goahppelašjohka 

- Leavvajohka 
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For øvrig er Sigurds oppsummering av statusrapport 2020 med fokus på hovedelva, 

Kárášjohka og Iešjohka en del av grunnlaget til forslag til endringer av fiskereglene, og er 

vedlagt i saksmappa. 

 

Oppgangsovervåking i Tanaelva 

Finland har siden 2018 overvåket oppgangen av laks med ekkolodd nedstrøms Polmak i norsk 

del av elva. Sonar er stasjonert på begge breddene av elven. Korte styreanordninger sikrer at 

fisk ikke svømmer bak sonar. Det er LUKE Naturressursinstituttet Finland, en forsknings- og 

ekspertorganisasjon som har hatt ansvaret for å administrere og gjennomføre 

oppgangstellingene. 

Området i Polmak overvåkes av sonar, ca. 55 km oppstrøms av Tanamunningen. Skanninger 

vil begynne ved begynnelsen av mai-juni, etter at de verste vårflommene er senket. 

Overvåkingen vil fortsette til midten av september. 

På åstedet for skanningen i Polmak er elveleiet ca. 120 meter bredt og 1–6 meter dypt. To 

sonder er plassert på motsatt side av hverandre på begge sider av elva og elveleiet er 

innsnevret av styregjerder, slik at et område ca 100 meter bredt. 

Den oppadgående lakseovervåkingen i 2020 ble forsinket på grunn av en sen og sterk 

vårflom. På grunn av den eksepsjonelt store mengden vann var skanningen ikke fullt så 

omfattende som i de to foregående årene. Resultatene for tidlig sommer er derfor 

minimumsverdier. Etter hvert som strømmene gikk ned, forbedret påliteligheten og 

sammenlignbarheten av beregningsresultater med tidligere år seg. 20. juni lå sondene på en 

slik måte at sikten var over hele elveleiet og fisken var godt preget av bildet. 

På forsommeren 2020 anslo vi at anslagsvis 1000 til 2000 laks hadde passert sondene, 

hvorav vi ikke kunne oppdage. Disse er ikke anslått for skripterne nedenfor. Det må tas 

hensyn til tolkningen av totale mengder og beskrivelser. 

Figur fra LUKE Finland. 
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Selv etter at det til fjorårets telling kan suppleres med mellom 1 000 - 2 000 laks av 

tidligvandrende laks, er likevel oppgangen halvert i løpet av de tre siste fiskesesongene, fra 

2018 - 2020. Antallet laks som gikk opp i 2018, antas å ha vært på et historisk lavt nivå. Sett i 

lengre tidsperspektiv, antas det at bestandsnivåene i Tanavassdraget er på et historisk lavt 

nivå. 

 

Før og etter ny avtale 2017, mulige endringer  

 

Fangstfordeling mellom landene før 2017:  

Norsk andel av totalfangst (elv og kyst) i snitt 58 %  

Etter 2017: Norsk andel i snitt 68 %, jf. statusrapport for Tana I-2020. 

 

Etter Avtalen som ble inngått i 2016, ble det fastsatt kvoter på tilreisendes fiske, med 11 000 

døgnkort til hvert land. Dette var en endring ift. gjeldende avtale da. Etter 1990 Avtalen gjaldt 

fiskekort som var kjøpt på finsk side, for fiske fra båt og fiske fra land, også for fiske på norsk 

side av vassdraget. Etter dette er ikke fordelingen mellom landene før og etter 2017 

sammenlignbare. 

 

Fangst fordeling pr. gruppe, før - etter 2017: 

 

Gruppe Inntil 2016 Etter 2017 

Lokale m/rettigheter 54% 48% 

Andre lokale 16% 18% 

Tilreisende fiskere 30% 30% 

Hytteeiere 0%   3% 

 

Etter oversikten av fangstfordeling mellom gruppene, er det lokale rettighetshaveres fiske som 

relativt sett har redusert fangstene med 6%.  Lokale stangfiskere har økt sin fangstandel med 

2% ift. tidligere periode. Tilreisende fiskeres andel er stabil. At finske hytteeieres andel av 

fangstene utgjør kun 3 % virker kunstig. Gruppa har en andel av samlet kortkvote på 1/6-del. 

Riktignok er det i perioden årlig solgt i underkant av 800 døgn til hytteeierne. Fra kvoten er 

det både i 2019 og 2020 foretatt videresalg av døgn. Hvordan de døgnene blir rapportert, og 

om de blir rapportert, er ukjent. 

 

På bakgrunn av dette foreslås det endringer i fiskereglene for grenseelv strekningen, for nedre 

norsk del og for sideelvene på norsk side til Tanavassdraget, for 2021 og for perioden 2022-

26. 

 

Direktørens innstilling: 

 

Til § 2 tredje ledd forslag til endring: Det kan knyttes ett eller flere fiskekort for barn til alle 

kategorier av fiskekort nevnt i første ledd. Kortet gir et navngitt tilreisende barn under 16 år 

rett til å fiske med inntil én stang eller ett håndsnøre av gangen. Barnekort inngår i 

kortkvotene i § 4 første og annet ledd (NB! § 2 nytt tredje ledd skal lyde: I Avtalen er denne 
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bestemmelsen § 5. Norske fiskeregler i grenseelvdelen bør ha samme rekkefølge i 

bestemmelsene. 

 
 

Til § 5 Fordeling av antall fiskekort til ulike soner 

Før salg av døgnkort kan starte, må oppdatert status av oppgangen ved Polmak tellestasjon pr. 

20. juni foreligge. 

TF foreslår at det maksimale antallet båtfiskekort, per fiskesesong er 3 900 fiskedøgn og 

3 900 døgn for fiske fra strand pr. land. Dette gir en reduksjon på 29,1%. av nåværende kvote. 

Antall fiskekort for fiske fra båt og strand fordeles av hvert land innenfor 

forvaltningsområdet.  

TF foreslår at sone inndelingen for norsk forvaltning endres til tre soner (Grensen v/Polmak - 

nedenfor for Ailestrykene; Ailestrykene  – Ráidenjárga; Anarjohka) tas inn som en permanent 

endring. 

TF forslår at døgnkort til hytteeierne på finsk side inngår i den ordinære sesongkvoten 

(døgnfiskekortene) på 7 800 døgn på finsk side. Når salget åpnes, er døgnkortene tilgjengelig 

for alle, og hytteeierne vil konkurrere på like vilkår med andre grupper av fiskere. Ordningen 

med at usolgte kort fra særkvoten på finsk side som ble etablert i 2017 kan selges uke etter til 

tilreisende fiskere, avvikles. 

 

Alt. II: John har foreslått at fiske uka for tilreisende fiskere og lokale stangfiskere avkortes 

til/ fra torsdag kl. 18.00 til søndag kl. 18 i sesongen, altså 3 døgn i uka.. Dette alternativet vil 

innebære en reduksjon av kvoten med 50 %, til 5 500 stangdøgn til hvert land. 

 

Det åpnes ikke for fiske fra strand for tilreisende fiskere i Anárjohka i 2021. Ordningen bør 

gjelde for fem år. 

Fordelingen av kortkvoten for fiske fra strand - og fiske fra båt, fastsettes av lokal-

forvaltningen på hver side.   

Fjerde ledd: En kvote på høyst en tredjedel av døgnfiskekortene som selges i Finland til en 

gruppe fiskere oppheves. TF foreslår at denne gruppe fiskere ved fisket fra båt inngår i den 

ordinære døgnkortkvoten i Finland. For fiske fra strand kan opptil 10 % av finsk 

strandkortkvote, avsettes til særkvote for hytteeierne. 

Begrunnelse for soneinndeling:  

På norsk side har 5 sone inndelingen ikke vært hensiktsmessig, ettersom forvaltningen her er 

samlet til TF. De fiskeberettigede etter Tanaforskriftens § 3, har like store andeler av evt. 

årsoverskudd i TF, uavhengige av eiendommens størrelser og hvor de bor i vassdraget. Det 

ble også lagt til grunn i forrige forhandlingsrunde at denne inndelingen ikke var tilpasset 

norske forhold, og at det skulle kunne gjøres endringer etter noe tids utprøving. Under den 

tiden någjeldende fiskeregler har vært virksomme, har det vært gjort midlertidige endringer i 
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bestemmelsen. Blant annet er antallet soner redusert til tre, og det har vært flyttet fiskekort fra 

øvre til nedre soner for å bedre forutsetningene for kortsalget. 

Begrunnelse for samling av kortkvote: 

Vi konstaterer at bestandssituasjonen i Tanavassdraget ikke har utviklet seg slik som forventet 

i avtalen fra september 2016. I avtalen hadde Overvåkings- og Forskningsgruppa beregnet at 

1/3 nedgang i fisketrykket i løpet av to laksegenerasjoner skulle gi oss muligheten til å oppnå 

gytebestandsmålene i de deler av elva hvor dette lå under. Til tross for at samlet fisketrykk er 

halvert, har vi nå for fjerde år nedgang i antall gytefisk i stedet for oppgang. 

I denne situasjonen må alle grupper må bidra, og de som kom inn sist, må vike først. 

Ved inngåelse av avtalen presentere avtalepartene om at Norge og Finland var blitt enige om 

50/50% fordeling av sesongkortkvoten for tilreisende fiskere. Dette viser seg imidlertid å 

være en svært uriktig fremstilling. Finland har fått over 1 300 døgn mer i fisketid, eller 11,95 

% mer fisketid av sesongkvoten enn Norge har fått. Det kommer av at Finland fikk 

særfordeler for opptil 1/3 del av døgnkortkvoten, ved at de fiskere ble fritatt for 

fredningstidsbestemmelser i døgnet og fritatt for lokalroer kravet. Det fiskes på felles 

fiskebestander, og TF kan ikke akseptere at tilleggskvote er tildelt Finland, uten 

kompensasjon. Særfordelene som Finland fikk i 2016, bør avvikles i sin helhet. 

Når det utarbeides nye fiskeregler må det påses at det forvaltningsrettslige likhetsprinsippet 

følges, også hva gjelder fordelingen av disse ressursene og rettighetene. Regelverket som 

utarbeides skal danne grunnlaget for fellesforvaltning av grensedelen av vassdraget, og ulike 

krav/regler på hver sin side av vassdraget vil klart fremstå som en forskjellsbehandling under 

denne fellesforvaltningen. 

Avtalepartene bør finne ut av kompensasjonsordning til TF for perioden 2017 – 2021, for 

12% merfiskekvote som Finland har fått ift. Norge..  

For fremtiden, bør eventuelle særfordeler til en part utover 50 % andelen av stangdøgnfisket 

avtales og kompenseres på forhånd til TF. 

Til § 8 Fiskesesong for stang og håndsnøre, endring av fiskesesong 

Forslag til endring; 

TF foreslår at åpning av fiskekortslaget utsettes til etter 20 juni hvert år i fem år fremover (for 

salg av døgnkort). Oppgangstelling for de tre første ukene ved Polmak tellestasjon må brukes 

som grunnlag, før det åpnes for salg av døgnkort. Hvis resultatene fra oppgangstellingen 

hadde vært brukt i 2019 og 2020, er det sannsynlig for at salget av døgnkort hadde blitt svært 

redusert, eller stengt for resten av sesongen begge sesongene. 

 

Såfremt oppgangstellingen ved Polmak målestasjon viser at oppgangen øker ift. tellingene i 

2019-20, kan det åpnes for begrenset salg av døgnfiskekort og sesongkort. 

 

TF foreslår at for lokale fiskere med generelt fiskekort eller stangfiskekort for lokale fiskere 

er fiske med stang og håndsnøre (stangfiske) tillatt fra 15. juni til 5. august. 

Ny andre ledd: 
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Det innføres kvoter på fiske med stang for lokale fiskere. For sesongen kan fiskeren samlet i 

vassdraget inklusive i sideelvene fange i alt 15 laks. Laksene fordeles med 8 smålaks opptil 3 

kg, 3 laks mellom 3 – 7 kg og 4 laks over 7 kg. 

 

For tilreisende fiskere med båtfiskekort eller strandfiskekort er stangfiske tillatt fra 24. juni til 

31. juli. Se forslag til kvoter under § 9. 

Alt. II: John har foreslått at fiske uka for lokale stangfiskere avkortes til/fra torsdag kl. 18.00 

til søndag kl. 18 i sesongen. Fisket forkortes til 3 døgn i uka. Dette gir en halvering av mulig 

fisketid for lokale stangfiskere. 

For fiskere med finsk fiskekort som har adgang til fiske fra båt på norsk område jf. 

Tanaavtalens vedlegg 2 § 2 annet ledd, gjelder første ledd tilsvarende. For tilreisende fiskere 

med finsk båtfiskekort etter Tanaavtalen vedlegg 2 § 5 fjerde ledd, er fiske fra båt tillatt fra 

24. juni til 31. juli. 

Dersom partene ikke går med på å forkorte fiskesesongen for tilreisende i forkant av sesongen 

eller på slutten av sesongen fiskere til 31. juli, trekkes TFs forslag tilbake om forkorting av 

fisketid for lokale fiskere.  

Begrunnelse: 

Av hensyn til fiskebestandenes status, er det behov for å begrense fisket vesentlig, alternativt 

forkorte fiskesesongen med ca. 4 uker eller mer, både for lokale og for tilreisende fiskere. 

Dersom oppgangstellingen ved Polmak ikke viser økning i 2021 ift. tellingene fra 2019-20, 

bør det ikke åpnes for salg av døgnkort, og lokales fiske begrenses vesentlig. Det er viktig å 

ivareta vinterstøingene som har klart seg over vinteren, slik at de får mulighet til å gå opp nytt 

for gyting et senere år. Likeledes er det viktig å verne om tidligvandrende stor hunnlaksen til 

alle deler av vassdraget, som begynner å finne gyteområdene i august mnd. 

Til § 9 Båtfiske og strandfiske for tilreisende fiskere med kvoter, endring 

TF foreslår at endringen fra 2020 sesongen for annet ledd videreføres, og gjelder tom. 2026 

sesongen. Strandfiskekort gir adgang til å bruke en stang i nærmere angitt fiskesone i ett 

fiskedøgn som begynner kl. 18 og slutter dagen etter kl. 18, med fredningstid mellom kl. 23 

og 06. Det er ikke tillatt å fiske i fredningstiden. 

 

TF foreslår endring av tredje ledd; Båtfiskekort gir rett til å fiske med inntil to stenger eller 

håndsnører for fiske etter laks samtidig i én båt. Tredje stang kan kun brukes ved fiske etter 

andre arter (hvitfiskearter og sjøørret). 

TF foreslår at fritak fra døgnfredningen i strandfisket (for hyttekortkvoten), jf. andre avsnitt 

fjerde punktum oppheves. Likeledes foreslår TF at fritak fra lokal roer kravet for fjerde ledd 

nevnt for personer i § 2 oppheves. 

Ny fjerde ledd; 

Det innføres kvote på en laks i døgnet. For sesongen kan fiskeren ta i alt 7 laks, fordelt på 3 

smålaks opptil 3 kg, 2 laks mellom 3 – 7 kg og 2 laks over 7 kg. 
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Begrunnelse:  

TF kan ikke akseptere at en part gis særfordeler ift. til den andre parten, etter en avtale om 

fellesforvaltning av laksebestandene som skal forvaltes etter likhetsprinsippet. 

Til § 11 Generelle bestemmelser om agn og krokredskap for stangfiske 

Ny fjerde ledd:  

TF foreslår at det åpnes for stangfiske etter andre arter. TF foreslår at områdene fastsettes av 

lokal forvaltningen på hver side. 

Begrunnelse: 

Av hensyn til fiskebestandenes status og mulig gjenoppbygging av laksebestandene, er det 

behov for å redusere fangstuttaket i grenseelvstrekningen. Til tross for at fisketrykket samlet 

er halvert, har vi nå for fjerde år nedgang i antall gytefisk i stedet for oppgang. Det betyr at 

det er behov for ytterligere tiltak, for å nå målsettingen om å øke gytebestandene. 

Til § 12 Forbudsområder for stangfiske fjerde ledd 

TF går primært inn for at forbudsområdene for fiske i sideelvenes munningsområder, setter 

stil 50 m oppstrøms og 50 m nedstrøms, slik fiskeoppsynet anbefalte ved forhandlingsmøte i 

november 2020. 

 

Til §§ 13 – 16 Fisketid med garnredskaper og antallsbegrensninger, forslag om endring til 

en bestemmelse 

TF foreslår at garnfisketidene med antalls begrensning settes inn i en bestemmelse, slik de var 

etter 1990 forskriften. 

1. Fisketid for drivgarn 

2. Fisketid for settegarn etter laks, sjøørret og sjørøye 

3. Fisketid med stengsel 

 

Ved fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med drivgarn, settegarn eller stengsel, kan det bare 

brukes ett redskap om gangen per fiskerettshaver i Norge og per eiendom med rett til slikt 

fiske i Finland. 

 

Begrunnelse:  

TF ser behov for å gjøre fiskereglene ryddigere og mer brukervennlige. De tekniske 

bestemmelsene til hvert redskap er spesifisert i senere bestemmelser. 

2. (tidligere § 14) Fisketid for settegarn 

Endring av første ledd; Unntaket med lengre fisketid med garn etter laks i august måned i 

Anárjohka oppheves. 

I 2021 åpnes det ikke for garnfiske etter laks i Anárjohka. Ordningen bør gjelde for fem år, og 

vurderes etter dette. 

Begrunnelse: 

Av hensyn til fiskebestandenes status og mulig gjenoppbygging av laksebestandene, er det 

behov for å redusere fangstuttaket i Anárjohka. Til tross for at fisketrykket samlet er halvert, 
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har vi nå for fjerde år nedgang i antall gytefisk i stedet for oppgang. Det betyr at det er behov 

for ytterligere tiltak, for å nå målsettingen om å øke gytebestandene i Anárjohka 

3. (tidligere § 15) Fisketid for stengsel 

 

I 2021 åpnes det ikke for fiske med stengsel etter laks i Anárjohka. Ordningen bør gjelde for 

fem år, og vurderes etter dette. 

Se for øvrig begrunnelsen ovenfor. 

 

Til § 17 Fisketid for andre arter foreslår TF:  

Garnfiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye er tillatt fra og med isgangen til 

og med 15. juni.  

Fra 1. august til 31. august er det tillatt å fiske med garn fra Polmak og til nedre del av 

Storfossen, og fra Levajok til samløpet mellom Kárásjohka-Anárjohka. 

 

Det kan fiskes etter andre fiskearter i konkrete oppmerkede områder mellom Storfossen og 

Ailestrykene. Områdene merkes av fiskeoppsynet før fisket starter. 

 

I Anárjohka og Skiehččanjohka er fisket tillatt fra isgangen til 31. august. 
 

Til § 21 Maskevidde og trådtype foreslår TF: 

Annet ledd:  

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 minst 58 

mm, og det er kun tillatt å benytte tråd av spunnet nylon (tråd med enkeltfilamenter som er 8 

denier eller tynnere) som er minst 1,1 mm tykk (210/8x3, norsk tråd nr. 8). 

Til § 25 Garnfiskeredskaper til fiske etter andre arter første ledd foreslår TF:  

Settegarn til fangst av andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye kan være et inntil 3 meter 

dypt bunngarn som består av garn med én line, uten pose, laget av monofilamenttråd av inntil 

0,20 mm tykkelse.  

 

Forslag til endring i andre ledd første setning; Maskevidden i settegarn og kastenot kan være 

mellom 29 mm opptil 40 mm, målt fra knutes midtpunkt til knutes midtpunkt når redskapet er 

vått. 

 

 

Til § 30 Fangstoppgave til registret, forslag fra TF til endring av femte ledd:  

Fiskere med stangfiskekort og generelt fiskekort for lokale fiskere skal for fiskesesongen 

2020 levere fangstoppgave innen 1. september. Disse fiskerne skal i tillegg levere elektronisk 

fangstoppgave innen 6. juli for fiske utført før uke 27.  
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§ 30 TF foreslår til åttende ledd:  

Innehaver av fiskekort som har ett eller flere barnekort knyttet til seg, er pliktig til å levere 

fangstrapport for barns fiske. 

Til Kapittel 7 Forhånds avtalte tiltak 

Til §§ 34 – 35 Forutsetninger for anvendelse av forhånds avtalte tiltak og Forhånds avtalte 

tiltak rettet mot de enkelte laksebestandene 

TF foreslår at kapittel 7 her oppheves. §§ 34-35 revideres og endres til en bestemmelse og 

flyttes til § 8 Fiskesesong for stang og håndsnøre siste avsnitt med flere.   

 

Til § 8, ny fjerde avsnitt, Avkortning av fiskesesongen; 

Fiskesesongen for stangfiske kan avkortes for resten av sesongen, og/eller også for påfølgende 

sesong. Mulig avkortning av sesongen gjelder kun ved ekstraordinær bestandssituasjon, for å 

sikre for tilstrekkelig oppgang av gytelaks til de ulike delene av vassdraget. 

Eventuell avkortning av sesongen kunngjøres, med minimum __ dagers varsel. 

Begrunnelse:  

Det viser seg at forhånds avtalte tiltak ikke er beregnet for tiltak i pågående/samme 

fiskesesong. Da er benevnelsen for kapittelet og ordlyden i bestemmelsens overskrift 

viledende og misvisende. Tiltakene er først regnet for året etter, og da er det ikke lenger 

behov for kapittel om forhånds avtalte tiltak. Dette vil bidra til at fiskereglene blir ryddigere 

og mer brukervennlige. 

Forhånds avtalte tiltak jf. § 34, 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. 

  
I ettertid viser det seg at oppgangen av laks til Tanaelva ikke er en av indikatorene til å utløse 

evt. tiltak. Dette er en alvorlig svakhet med hele kapittelet. I perioden 2018 – 2020 er 

oppgangen halvert, før det var oppgangen i 2017 allerede på et lavt nivå.  Hvis forhånds 

avtalte tiltak skal ha noe mening, så bør mulige tiltak utløses av betydelig nedgang av 

oppgangen av laks til Tanaelva, slik det har vært i de 4 siste sesongene. 

Etter 4 sesongers erfaring, så viser det seg bruk av §§ 34-35 i fiskereglene etter gjeldende 

indikatorer, er uegnet verktøy til å løse problemene i Tanavassdraget. Dette har vært med på å 

skape «falskt trygghet», at forvaltningen liksom har verktøy for å gripe inn ved ekstraordinære 

tiltak. I de syv siste årene har det vært en svært tydelig tendens på at oppgangen av laks til 

Tanavassdraget har gått dramatisk ned. Bare de tre siste sesongene er oppgangen halvert, uten 

at noen fiskebegrensende tiltak er iverksatt. 

Avtalepartene har allerede adgang til å fravike fiskereglene, jf. art. 6 første ledd. 

1. Dersom det er nødvendig for å sikre fiskebestandenes levedyktighet, for å verne eller gjen-  

fiskebestander som er svekket eller står i fare for å bli svekket, eller dersom fiske-bestandenes  
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tilstand tillater det, kan regjeringene eller de av disse utpekte myndigheter, innen rammene av  

hver parts nasjonale lovgivning, avtale bestemmelser som fraviker fiskereglene,  

for å oppnå formålet i artikkel 1 i denne avtale. 

 

Avtalepartene har årlig brukt denne muligheten, og har årlig fra 2017 foretatt 

endringer/justeringer av konkrete bestemmelser i forskriften. 

TF foreslår at eventuelle detaljbestemmelser til en del av gjeldende bestemmelse (her til § 8), 

legges ved i et vedlegg til forskriften. 

2. Hvis det viser seg at det blir behov for å innføre begrensende tiltak eller stenge vassdraget 

for fiske for en eller to fiskergrupper, må partene samtidig etablere sikringsfond hver for seg. 

Sikringsfondet skal brukes til å dekke kostnadene ved å refundere for fiskekort som er kjøpt 

før sesongen startet, og for å dekke for løpende kostnader som de to forvaltningene har i 

sesongen. 

 

Vedtak: 
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II Forslag til endring av forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del 

 

Til forskrift 11. mai 2017 nr. 558 om fiske i Tanavassdragets nedre norske del 

 

Saksfremstilling: 

Til § 2 Fiskekort fjerde ledd foreslår TF:  

Det kan knyttes ett eller flere barnekort til alle kategorier av fiskekort nevnt i første ledd. 

Fiskekort gir et navngitt tilreisende barn under 16 år rett til å fiske med inntil én stang eller ett 

håndsnøre av gangen. Fiskekort for barn inngår i kortkvoten i tredje ledd.  

 

Til § 6 Fiskesesong for stang og håndsnøre, forslag til kvoter 

Forslag til endring fra TF: 

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 15. juni til 5. august.  

 

For tilreisende fiskere er fiske tillatt fra 24. juni til 31. juli. Unntatt fra dette er fiske fra 

grensen mellom elv og sjø til Langnes, der fisket starter 23. juni til 15. september. 

 

Ny fjerde ledd: 

Det innføres kvoter på fiske med stang for lokale fiskere. For sesongen kan fiskeren i nedre 

norsk del fange i alt 8 laks, fordelt på 4 smålaks opptil 3 kg, 2 laks mellom 3 – 7 kg og 2 laks 

over 7 kg. For sesongen kan fiskeren samlet i vassdraget inklusive i sideelvene fange i alt 15 

laks. 

 

Ny femte ledd; 

Det innføres kvote på en laks i døgnet. For sesongen kan fiskeren fange i alt 7 laks, fordelt på 

3 smålaks opptil 3 kg, 2 laks mellom 3 – 7 kg og 2 laks over 7 kg. Sesongkvoten i hele 

vassdraget for tilreisende fiskere er 7 laks, jf. fordeling over. 

 

Til §§ 9 – 12 Fisketid med garnredskaper og antallsbegrensninger, forslag om endring til 

en bestemmelse 

TF foreslår at garnfisketidene med antalls begrensning settes inn i en bestemmelse, slik de var 

etter 1990 forskriften. 

4. Fisketid for drivgarn 

5. Fisketid for settegarn etter laks, sjøørret og sjørøye 

6. Fisketid med stengsel 

 

Ved fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med drivgarn, settegarn eller stengsel, kan den enkelte 

fiskerettshaver bare bruke ett redskap om gangen. 

 

 

Begrunnelse:  
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TF ser behov for å gjøre fiskereglene ryddigere og mer brukervennlige. De tekniske 

bestemmelsene til hvert redskap er spesifisert i senere bestemmelser. 

 

 

Til § 13 Fisketid for fiske med settegarn etter andre arter enn laks foreslår TF: 

Garnfiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye er tillatt fra isgangen til og med 

15. juni. 

 

Fra 1. august til 31. august er det tillatt å fiske med garn fra Langnes til riksgrensen 

v/Polmak. 

 

Til § 18 maskevidde og trådtype i garnredskaper for fiske etter laks og sjøørret annet ledd 

foreslår TF:  

I garn nevnt i første ledd er det bare tillat å bruke tråd av hamp, bomull, nylonbindetråd eller 

spunnet nylon (nylon, perlon, terylene). Ved bruk av spunnet nylon skal tråd ha 

enkeltfilamenter som er 8 denier eller tynnere. Det er ikke tillatt å bruke gjennomsiktig 

materiale, som monofilament nylon.  

 

Til § 19 Stengsel annet ledd foreslår TF:  

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 spunnet nylon (tråd med enkeltfilamenter som er 

8 denier eller tynnere) som er minst 1,1 mm tykk (210/8x3, norsk tråd nr. 8). Det er ikke tillatt 

å bruke garn av et gjennomsiktig materiale, som monofilament nylon.  

 

Til § 22 Garnredskaper for fiske etter andre arter første ledd foreslår TF:  

Settegarn til fangst av andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye kan være et inntil 3 meter dypt 

bunngarn, som består av garn med én line, uten pose, laget av monofilamenttråd av inntil 0,20 

mm tykkelse.  

 

Forslag til endring i andre ledd første setning; Maskevidden i settegarn og kastenot kan være 

mellom 29 mm opptil 40 mm, målt fra knutes midtpunkt til knutes midtpunkt når redskapet er 

vått. 

 

Til § 27 Fangstoppgave fjerde ledd foreslår TF:  

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. Fastboende fiskere skal i tillegg levere elektronisk 

fangstrapport innen 6. juli for fiske utført før uke 27.  

 

§ 27 sjuende ledd: Innehaver av fiskekort som har ett eller flere fiskekort knyttet til seg, er 

pliktig til å levere fangstrapport for barns fiske.  

 

Vedtak: 
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III Forslag til endring av forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, 

Anárjohka og Skiehččanjohka  

 

Forskrift 11. mai 2017 nr. 559 om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og 

Skiehččanjohka  

 

Saksfremstilling: 

 

Til § 2 Fiskekort fjerde ledd foreslår TF:  

Det kan knyttes ett eller flere barnekort til alle kategorier av fiskekort nevnt i første ledd. 

Fiskekort gir et navngitt tilreisende barn under 16 år rett til å fiske med inntil én stang eller ett 

håndsnøre av gangen. Fiskekort for barn inngår i kortkvotene i tredje ledd.  

 

Til § 7 Fisketider for fiske med stang og håndsnøre, TF foreslår;  

 

For fastboendes fiske med stang og håndsnøre gjelder følgende fisketider: 

Elv Fiskesesong for fastboende fiskere 

Máskejohka 15.06.–05.08 

Luovvtejohka 1.06.–31.08 

Buolbmátjohka 15.06.–5.08 

Lákšjohka Det åpnes ikke for stangfiske 

Leavvajohka 15.06–05.08 

Báišjohka 15.06–31.07. 

Váljohka 15.06–05.08 

Kárášjohka nedenfor Skáidegeači 15.06–31.07. 

Geaimmejohka 15.06–31.07. 

Kárášjohka ovenfor Skáidegeači 15.06–31.07. 

Bavvtajohka 15.06–31.07. 

Iešjohka 15.06–31.07. 

Goššjohka 15.06–31.07. 

Anárjohka øvre norske del 15.06–31.07. 

 

Lákšjohka, Kárášjohka nedenfor Skáidegeači, Geaimmejohka, Kárášjohka ovenfor 

Skáidegeači, Bavvtajohka og i Iešjohka åpnes det ikke for tilreisendes fiske. Ordningen bør 

gjelde i første omgang for tre år  

 

For tilreisende fiskere er fiske med stang og håndsnøre tillatt fra 24. juni til 31. juli i alle de 

andre fiskesonene, utenom de elvene i ledet ovenfor.. 

 

Ny fjerde ledd: 
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Det innføres kvoter på fiske med stang for lokale fiskere. For sesongen kan fiskeren i 

seidelvene fange i alt 4 smålaks opptil 3 kg, 2 laks mellom 3 – 7 kg og 2 laks over 7 kg. For 

sesongen kan fiskeren samlet i vassdraget inklusive i sideelvene fange i alt 15 laks. 

 

Ny femte ledd; 

Det innføres kvote på en laks og en smålaks under 3 kg i døgnet i de områdene som er åpne 

for tilreisende fiskere. For sesongen kan fiskeren fange i alt 7 laks, fordelt på 3 smålaks opptil 

3 kg, 2 laks mellom 3 – 7 kg og 2 laks over 7 kg. Sesongkvoten i hele vassdraget for 

tilreisende fiskere er 7 laks, jf. fordeling over. 

 

 

Til §§ 9-10 Fisketid for fiske med stengsel og settegarn etter laks og sjøørret i Kárášjohka og 

Iešjohka med garnredskaper og antallsbegrensninger  

TF foreslår at garnfisketidene med antalls begrensning settes inn i en bestemmelse, slik de var 

etter 1990 forskriften. 

Første ledd: I Kárášjohka og Iešjohka åpnes det ikke for fiske med stengsel og settegarn i 

2021. Ordningen bør gjelde i første omgang for tre år. 

 

 

Begrunnelse:  

TF ser behov for å gjøre fiskereglene ryddigere og mer brukervennlige. De tekniske 

bestemmelsene til hvert redskap er spesifisert i senere bestemmelser. 

 

Til § 11 Fisketider for andre arter, annet ledd foreslår TF:  

Fiske med bunnsatte settegarn etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye er tillatt fra 

isgangen til 15. juni. I Kárásjohka nedenfor Bávttajohkas munning og i Iešjohka er fiske med 

bunnsatte settegarn tillatt fra isgangen til og med 31. august.  

 

Til § 15 Maskevidde og trådtype i garnredskaper for fiske etetr laks og sjøørret annet ledd 

foreslår TF:  

I garn nevnt i første ledd er det bare tillatt å bruke tråd av hamp, bomull, nylonbindetråd eller 

spunnet nylon (nylon, perlon, terylene). Ved bruk av spunnet nylon skal tråd ha 

enkeltfilamenter som er 8 denier eller tynnere. Det er ikke tillatt å bruke gjennomsiktig 

materiale, som monofilament nylon. 

  

Til § 16 Garnredskaper til fiske etter andre arter første ledd foreslår TF:  

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 3 meter dypt og det skal være laget av monofilamenttråd 

av inntil 0,20 mm tykkelse. 

 

Forslag til endring i tredje ledd;  
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I settegarn kan maskevidden være mellom 29-40 mm, målt fra knutes midtpunkt til knutes 

midtpunkt når redskapet er vått. 

 

Til § 17 Stengsel annet ledd foreslår TF:  

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 spunnet nylon (tråd med enkeltfilamenter som er 

8 denier eller tynnere) 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.  

 

Til § 23 Fangstoppgave fjerde ledd foreslår TF:  

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. 

Disse fiskerne skal for fiskesesongen 2020 i tillegg levere elektronisk fangstrapport innen 6. 

juli for fiske utført før uke 27.  

 

Til § 23 sjuende ledd: Innehaver av fiskekort som har ett eller flere fiskekort for barn knyttet 

til seg, er pliktig til å levere fangstrapport for barns fiske. 

 

Vedtak: 
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IV Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, Finnmark  FOR 

2011-02-04 nr 119 

 

Saksfremstilling: 

Etter forskriftens § 3. Fiskeberettigede tredje ledd; 

«Er bare ett medlem i hver husstand fiskeberettiget. Dette er ikke til hinder for at et 

annet husstandmedlem kan utøve fisket. Når særlige grunner foreligger, kan 

Tanavassdragets fiskeforvaltning samtykke i at retten for en begrenset tid utøves av en 

annen enn et husstandsmedlem».  

 

Forslag til endring av TF praksis for kommende tre år: 

TF vil ikke gi samtykke til utleie av garnfiskerett i de tre kommende sesongene. 

 

Etter forskriftens § 3 sjette ledd, kan utleie for en sesong registreres, såfremt leieforholdet er 

godkjent i den enkelte sone, sitat:        

«Retten til å fiske med garnredskaper garn kan leies bort i inntil ett år til personer 

bosatt i elvedalen når alle de fiskeberettigede i en sone er enige om dette. 

Utleieforhold skal rapporteres til Tanavassdragets fiskeforvaltning.»  

  

Forslag til endring av utleie praksisen for kommende tre år: 

TF vil anbefale at fiskesonene inntil videre ikke godkjenner utleie av garnfiskerett for en 

sesong om gangen. 

 

Begrunnelse: 

Det er dokumentert svake gytebestander i hoveddeler av vassdraget, som gjør det nødvendig å 

innføre inngripende tiltak i en del år fremover. Oppgangen av laks til Tanavassdraget er 

halvert i løpet av de tre siste fiskesesongene (2018-20). Det er en tendens fra de syv siste 

årene, at oppgangen av laks til Tanavassdraget årlig siden 2017 har gått nedover, og at 

bestandene er nå på et historisk lavt nivå. 

 

 

Vedtak: 
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Sak 10/2020: Fiskekortpriser 2021 

 

Direktørens innstilling: 

Grenseelvstrekningen  Antall  Pris    

Døgnkort fiske fra båt              2 573                 800  2 058 240  

Døgnkort 16-17 år                 55                 400  22 000  

Døgnkort fiskekort fra strand             1 129                 450  507 885  

Døgnkort 16-17 år                155                 200  30 960  

Fiskekort barn 13-15 år                 65   100, 50              5 000   

Sum salg i grenseelvdelen        

Sum antall kort             3 976       

     

Norsk del med sidelver     

Døgnkort strand norsk del                310  450 139 455  

Døgnkort Máskejohka                250  500 125 000  

Døgnkort båt 3 stenger                 40  800 32 000  

Døgnkort Váljohka + L.johka                 46  300 13 800  

Døgnkort båt sjøørretfiske                750  250 187 500  

Fiskekort barn 13-15 år                 60  50 3 000  

Sum salg nedre norsk del 
m/sideelver             1 456       

     Pris    

Sesongkort pr. kommune             1 042  450 469 050  

Sesongkort hele vassdraget                291  700 203 700  

Sesonkort ungdom 16-17 år                 26  200 5 200  

Sesongkort barn 13-15 år                 31  50 1 550  

Sum salg sesongkort             1 391       

     

Beregnete salgsinntekter fiskekort        

     
Forutsetninger:     

1) Det er beregnet mindre døgnkortkvote, 3,5 uke kortere fiskesesong, med 10% mindre 
døgnkortsalg enn tilsvarende periode i fjor, både for fiske fra båt og fiske fra strand. 
  
2) For nedre norsk del og i sideelvene beregnes det 4,5 ukes kortere fiskesesong  
     Det åpnes ikke for stangfiske i Lákšjohka. Det åpnes ikke for stangfiske for tilreisedne fiskere i  
     Anárjohka, Kárášjohka og Iešjohka.    
     
     

 Fratrekk uker Båt Stang  

 24-25, 2021                    205                       95   

 29-30, 2021                    554  
                   

421   

 Solgte kort                    759  
                   

516   
 

 

Vedtak: 
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Sak 11/2020: Forslag til TF budsjett 2021 

 

 Årsbudsjett TF 2021     
      

 Årsbudsjett 2021 F.regn. 2020 Bud. 2020  

        
 Salg av fiskekort 3 804 000 4 975 250 5 650 000  
 Salg tjenester 480 000        495 000   
 Refusjon av prosjektutgifter 720 000    1 914 055  1 620 000  
 Annen driftsrelatert inntekt 1 200 000 480 065 0  

 Driftsinntekter 6 204 000 7 369 370 7 765 000  

        
 Driftskostnader:       
 Lønnskostnader 2 961 800 3 506 560 3 850 000  

 

Driftskostander med 
avskrivninger 2 327 000 1 434 332 2 585 982  

 Sum andre driftskostnader 918 950 1 096 715 1 324 825  
        

 Sum driftskostnader 6 207 750 6 037 607 7 760 807  

 Budsjettert driftsresultat -3 750   4 193  

 Netto finansposter     
      
Forutsetninger:      
1) Det forutsettes at kvoten til hvert land settes ned, og at fiskeseongen forkortes med 3.5  
    uke og med 4,5 uke i sideelvene.     
2)  Det åpnes ikke for stangfiske i Lákšjohka. Det åpnes ikke for stangfiske for tilreisedne   
     fiskere i Anárjohka, Kárášjohka og Iešjohka.    
3) Salg av tjenester i fiskeoppsynet videreføres.    
4) Feltprosjekter inkluderer tilskudd til drift av oppgangstellere, skjellprøveprosjekt, predator  
     prosjekt, innsamling av genetikk, overvåkingsprosjekt, ferdigstilling av sjøørretrapport og   
     turistrapport.     
5) Prosjektmedarbeider engasjeres og finansieres av prosjektmidler   
6) Fiskeoppsynet foreslås redusert med over ett årsverk,    
    øvrige lønnskostnader budsjetteres med økning på 3 %.    
6) TF medlemmenes honorarer og godtgjørelser videreføres. Det er planlagt 6 TF  
     møter i året. Deltagelse i eksterne arbeidsgrupper godtgjøres eksternt.   
7) Avskrivninger er beregnet på 2020 nivå     
8) Leie datasalgsprogram videreføres etter avtale                                                                                                                                                     
9) Avtaler med utsalgssteder om ustedelser av fiskekort videreføres   
10) Sum kostnader lokaler og vedlikehold utstyr budsjetteres redusert   
11) Kjøp av tolketjenester er ikke budsjettert     
12) Møte- og reiseutgifer er budsjettert  økt      
13) Provisjonskostnader til utsalgsstedene er budsjettert redusert  etter lavere buddsjetert salg  
14) Honorar til juridisk bistand foreslås økt.     

 

 

Vedtak: 
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Sak 12/2020: Åpne laksemøter 2021 

 

Saksfremstilling; 

Ved Tf møte i desmeber ble årets laksemøter i Karasjok og Tana berammet  til 26. og 27. 

oktober. 

 

Etter at TF har fått finansiert prosjektet kartlegging av andre arter i Tanavassdraget, og 

prosjekt oppstart planlegges til ca. 15. april, kan det være god grunn til å flytte de åpne 

møtene til før oppstart av prosjektet og før fiskesesongen starter. 

 

Nå på nyåret har Overvåknings og forskningsgruppa (OFG) lagt frem Statusrapport I-2020 for 

Tanavassdraget. Det kan være god grunn til å presentere statusrapportens hoveddeler med 

status for de enkelte bestandene. 

 

Direktørens innstilling: 

De åpne laksemøtene for 2021 avholdes 27. april i Karasjok og 28. april i Tana. 

 

Vedtak: 


