
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE

Muu asiaMnrovvvvom det protokoll som avses i artiklarna 6 och 7 i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag Utgiven i Helsingfors den 30 april 2021

30/2021
(Finlands författningssamlings nr 358/2021)

Statsrådets förordning
om det protokoll som avses i artiklarna 6 och 7 i avtalet med Norge om fisket i Tana 

älvs vattendrag

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Det i Helsingfors den 28 april och i Oslo den 28 april 2021 undertecknade protokoll som

avses i artiklarna 6 och 7 i avtalet mellan Republiken Finlands regering och Konungariket
Norges regering om fisket i Tana älvs vattendrag (FördrS 41 och 42/2017) träder i kraft
den 1 maj 2021 enligt vad som har avtalats.

2 §
Bestämmelserna i protokollet ska gälla som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.

Helsingfors den 29 april 2021

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste
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Bilaga Översättning till nordsamiska

 
Stáhtaráđi ásahus 

guolástusas Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuša 6 ja 7 artihkkalis oaivvil-
duvvon beavdegirjjis  

Stáhtaráđi mearrádusa mielde mearriduvvo: 
 

1 § 
 

Guolástusas Deanu čázádagas Suoma dásseválddi ráđđehusain ja Norgga gonagasgotti ráđđe-
husa gaskkas dahkkon soahpamuša (SopS 41 ja 42/2017) 6 ja 7 artihkkalis oaivvilduvvon 
Helssegis ja Oslos cuoŋománu 28 beaivve 2021 vuolláičállon beavdegirji boahtá fápmui mies-
semánnu 1 beaivve 2021 dego das lea šihttojuvvon. 
 

2 § 
 

Beavdegirjji mearrádusat leat ásahussan fámus. 
 

3 § 
 

Dát ásahus boahtá fápmui miessemánnu 1 beaivve 2021. 
 
 
Helssegis cuoŋománu 29 beaivve 2021 

 
 
 
 
 

Eana- ja meahccedoalloministtar Jari Leppä 
 
 
 
 

Ráđđádalli virgeolmmoš Tapio Hakaste 
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PROTOKOLL 

 

Protokoll mellan det finska jord- och skogsbruksministeriet och det norska klimat- och 

miljödepartementet grundat på artiklarna 6 och 7 i avtalet mellan Finland och Norge om fisket i 

Tana älvs vattendrag av den 30 september 2016 (Fiskeavtal för Tana älv) om avvikelser från 

avtalets bilaga 2 – Fiskestadgan för Tana älvs vattendrag. 

 

De av regeringarna bemyndigade myndigheterna har i enlighet med artikel 6 i fiskeavtalet för Tana älv 
enats om följande bestämmelser som avviker från Fiskestadgan för Tana älvs vattendrag som utgör 
bilaga 2 till avtalet:  
 
1. Avvikelse från 5 § med ny paragraftext 
 
Det maximala antalet tillstånd för fiske från strand per fiskesäsong är 16 000 fiskedygn, som fördelas 
lika mellan Finland och Norge. Vardera parten får meddela närmare föreskrifter om användningen av 
tillstånden. 
 
2. Avvikelse från 6 §  

 
Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte. 

i 2 och 3 mom. görs följande ändringar: 

Tillåtna fångstredskap för fiske efter annat än lax och havsröding är 

1) stående nät,  

2) spö och konstgjort bete. Vid användning av spö och konstgjort bete ska krokarna vara hullinglösa 
eller också ska hullingarna tryckas in. Ett konstgjort bete får ha högst en trekrok eller högst tre 
enkelkrokar. 

3) katsa,  

4) lakkrok vid fiske på isen,  

5) not i insjöar i Enare älv ovanför Matinköngäs. 

De som har ett i 4 § 1 punkten avsett allmänt fisketillstånd för lokala fiskare får använda de redskap 
som avses i 2 mom. Övriga fiskare får endast använda spö och konstgjort bete. 

 

3. Avvikelse från 8 § 
 

För personer som är fast bosatta i älvdalarna vid Tana älv är det med i 4 § 1 och 2 punkten avsedda 
fisketillstånd tillåtet att fiska med spö och konstgjort bete (spöfiske) från den 10 juni till den 10 augusti.  

För personer med i 4 § 4 punkten avsedda fisketillstånd är spöfiske tillåtet från den 14 juni till den 31 
juli.  
 
4. 9 § ändras enligt följande:  

Tillstånd för fiske från båt och tillstånd för fiske från strand är personliga.  
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Tillstånd för fiske från strand [för fångst av andra fiskarter än lax och havsröding] berättigar till att 
använda ett (1) spö. Tillståndet gäller i den stat där tillståndet har köpts. Tillståndet gäller i ett fiskedygn, 
som börjar kl. 19 (18).  
 
 
5. 10 § ändras enligt följande: 

 
Tillstånd för fiske från strand berättigar till fiske med fluga utan flöte eller kastvikt. Barn upp till 16 

år med tillstånd för fiske från strand får fiska med fluga med flöte.  
 

6. Avvikelse från 11 § 2 mom. 
 
Ett spöfisketillstånd som avses i 4 § 4 punkten berättigar till att fiska med ett (1) spö med användning 
av högst klass #5 enhands flugfiskeredskap. Tafsen får ha en maximal tjocklek på 0,20 mm och kroken 
får vara högst av storlek 10. Det är inte tillåtet att använda tubfluga, och fiskeflugor (och tafsar) får 
inte vara försedda med sänke. Fluglinan måste vara flytande, och en (1) enkelkrok får användas. 
Endast håv får användas som hjälpmedel för att lyfta en fisk som har fastnat i redskap upp på land. 
 

 
7. Avvikelse från 12 § 4 punkten 
 
Spöfiske från strand är förbjudet vid älvmynningen i följande älvar: Buolbmátjohka/Pulmankijoki, 
Lákšjohka/Laksjoki, Veahčajohka/Vetsijoki, Ohcejohka/Utsjoki, Goahppelašjohka/Kuoppilasjoki, 
Leavvajohka/Levajoki, Baišjohka/Baisjoki, Váljohka/Valjoki, inom ett område som sträcker sig 50 
meter uppströms och 100 meter nedströms från biälvens närmaste stränder fram till djupådran. 
 
Fiske är förbjudet vid alla andra biälvsmynningar inom följande områden: 
 
Nilijoki (FIN); ett område som sträcker sig från biälvens mynning 50 meter uppströms och 200 meter 
nedströms från biälvens närmaste stränder fram till djupådran.  
 
Akujoki (FIN); ett område som sträcker sig från biälvens mynning 50 meter uppströms och 200 meter 
nedströms från biälvens närmaste stränder över huvudfåran fram till djupådran. 
 
Kárášjohka (NOR) (Enare älvs och Kárášjohka sammanflöde); i båda älvarna ett område som sträcker 
sig från vardera älvmynningen 50 meter uppströms och 200 meter nedströms Tana älv och över 
älvfåran.   
 
Karigasjoki (FIN); ett område som sträcker sig från biälvens mynning 50 meter uppströms och 100 
meter nedströms från biälvens närmaste stränder över huvudfåran.  
 
Iškorasjohka (NOR); ett område som sträcker sig från biälvens mynning 50 meter uppströms och 50 
meter nedströms från biälvens närmaste stränder över huvudfåran.  
 
Goššjohka (NOR); ett område som sträcker sig från biälvens mynning 50 meter uppströms och 100 
meter nedströms från biälvens närmaste stränder över huvudfåran.  
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Anárjohka (NOR); Enare älvs/Anárjohka och Kietsimäjokis/Skiehččanjohka sammanflöde; ett område 
som sträcker sig 50 meter uppströms och 100 meter nedströms från biälvens närmaste stränder över 
älvfåran.  
 

8. Avvikelse från 17 § 
 
Fiske med nät efter andra fiskarter än lax eller havsröding är tillåtet från islossningen fram till den 15 
juni. I Enare älv och Kietsimäjoki är fiske tillåtet från islossningen fram till den 31 augusti. 
 
 
9. Avvikelse från 25 § 1 mom. 
 
Stående nät för fiske av andra fiskarter än lax och havsröding får vara högst 2 meter djupa bottennät 
som består av enkel nätduk utan påse (grimm) tillverkad av entrådig nylon (monofil) med en maximal 
tjocklek på 0,20 millimeter.  
 
 

10. Avvikelse från 29 § 
Lax, havsöring och havsröding som är mindre än 30 centimeter ska släppas tillbaka i vattnet.  
Fiskens längd mäts från spetsen av överkäken till stjärtfenans yttersta spets. År 2021 ska lax och 
havsröding släppas tillbaka i vattnet oberoende av fiskens längd. Fiskens längd mäts från spetsen av 
överkäken till stjärtfenans yttersta spets. Det är förbjudet att fånga fisk som övervintrat och fisk som 
inte uppfyller minimimåttet.  
Fisk ska alltid släppas tillbaka i vattnet om den fångats 
1) utanför tillåten fisketid, 
2) med förbjudet fiskeredskap eller förbjuden fiskemetod. 
 
 

 
11. Avvikelse från 30 § med följande tillägg: 

 
Fångst av andra fiskarter än de som nämns i 1 mom. ska rapporteras inom en månad från det att 
fiskesäsongen avslutats. Dessutom ska för sådant fiske efter dessa arter som skett före vecka 27 
lämnas in en elektronisk fångstanmälan eller en fångstanmälan i pappersform senast den 6 juni. 
Rapporteringen ska omfatta mängden och totalvikten för fångsten av varje art, men 
fiskerimyndigheterna har möjlighet att precisera kravet på fångstanmälan i fråga om andra arter i det 
fall att detta behövs med hänsyn till organiseringen av kontrollen av fångstuppgifterna.  
 
 
12. Avvikelse från 38 § 1 mom. 1 punkten 
 
Den behöriga myndigheten får i enskilda fall bevilja dispens från bestämmelserna i fiskestadgan när 
det gäller fångst av fisk för vetenskaplig forskning, praktiska prov och fiskodlingsåtgärder. 
 
Dessa avvikelser, som antagits med stöd av artikel 6 i Fiskeavtalet för Tana älv och som har 
antecknats i detta protokoll i enlighet med artikel 7 i avtalet, tillämpas till och med den 31 december 
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2021 om inte något annat anges, och de ska tas in i vardera avtalspartens nationella lagstiftning så att 
de nationella bestämmelserna kan träda i kraft senast den 1 maj 2021. 
 
Protokollet har upprättats och undertecknats i två exemplar på norska och på finska. Båda 
språkversionerna är likvärdiga.  
 
 

Helsingfors/Oslo 

 
 
 
 
För jord- och skogsbruksministeriet:  
Avdelningschef  Tuula Packalen 
 
 
 
För klimat- och miljödepartementet:  
Ministerråd   Tom Rådahl 
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PROTOKOLL 

 

Protokoll mellom det norske Klima- og miljødepartementet og det finske Jord- og 

skogbruksdepartementet etter Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 

30. september 2016 (Tanaavtalen) artikkel 6 og 7 om fravikelser fra avtalens Vedlegg 2 – 

Fiskeregler for Tanavassdraget). 

 
De av regjeringene utpekte myndigheter har, med hjemmel i artikkel 6 i Tanaavtalen, avtalt følgende 
bestemmelser som fraviker fiskereglene i Tanaavtalens vedlegg 2: 

 
1. Fravik fra § 5 med følgende nytt innhold: 

Det maksimale antallet strandfiskekort per fiskesesong er 16 000 fiskedøgn, som fordeles likt mellom 
Finland og Norge. Begge parter har anledning til å utarbeide nærmere bestemmelser for anvendelse av 
fiskekortene. 
 
 

2. Fravik fra § 6: 

Første ledd gjelder ikke. 

Andre og tredje ledd med følgende tillegg: 

Tillatte redskap for fiske av andre fiskearter enn laks og sjørøye er: 

1) settegarn  

2) stang og håndsnøre. Ved bruk av stang og håndsnøre må krokene være uten mothaker etter mothakene 
må klemmes ned og lukkes. Sluken skal ha høyest én treblekrok eller opptil tre enkeltkroker.  

3) teine  

4) lakekrok ved fiske på isen  

5) kastenot i innsjøer i Anárjohka ovenfor Matinköngäs. 

De som har generelt fiskekort for lokale fiskere, jf. § 4 punkt 1, kan bruke redskap nevnt foran i andre 
ledd. Andre fiskere kan bare bruke stang og håndsnøre. 

 
3. Fravik fra § 8: 

For personer fast bosatt i Tanadalen, med fiskekort angitt i § 4, punkt 1 og 2, er fiske med stang og 
håndsnøre (stangfiske) tillatt fra 10. juni til 10. august.  
For personer med fiskekort angitt i § 4, punkt 4 er stangfiske tillatt fra 14. juni til 31. juli. 
 
 

4. § 9 skal lyde:  

Båtfiskekort og strandfiskekort er personlig. 
Strandfiskekort [for fiske av andre fiskearter enn laks og sjørøye] gir rett til å bruke én stang. 
Fiskekortet gjelder i den staten hvor strandfiskekortet er kjøpt. Fiskekortet gjelder i ett fiskedøgn som 
begynner kl. 18 (19) 
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5. § 10 skal lyde:  

 

Personer med strandfiskekort kan fiske med flue uten dupp eller søkke. Barn opp til 16 år med 
strandfiskekort kan fiske med flue og dupp. 
 
 

6. Fravik fra § 11 andre ledd: 

Stangfiskekort nevnt i § 4 punkt 4 gir rett til å fiske med én stang og bruke enhånds fluefiskeutstyr 
inntil klasse #5. Den maksimale fortomstykkelsen er 0,20 mm og den maksimale krokstørrelsen er 10. 
Bruk av rørfluer er ikke tillatt, og fluene (eller fortommen) skal ikke være vektet. Det skal brukes 
flytende fluefiskesnøre og maksimalt én enkel krok. Det er kun tillatt å bruke håv som hjelpemiddel for 
å løfte en fisk som har satt seg fast i redskap, opp på land.  

 

7. Fravik fra § 12 punkt 4): 

Stangfiske er forbudt  fra strand utenfor elvemunningen til elvene Boulbmatjohka/Pulmankijoki, 
Láksjohka/Laksjoki, Veahčajohka/Vetsijoki, Ohcejohka/Utsjoki,Goahppelajohka/Kuoppilasjoki, 
Leavvajohka/Levajoki, Baišjohka/Baisjoki, Váljohka/Valjoki, i et område som strekker seg 50 m 
oppstrøms og 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og ut til djupålen. 

For øvrige sideelvsmunninger er fisket forbudt i følgende områder: 

Njiljohka (FIN): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas 
nærmeste elvebredder og ut til djupålen; 

Áhkojohka (FIN): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas 
nærmeste elvebredder og ut til djupålen; 

Kárásjohka (NOR) (samløpet mellom Anárjohka og Kárásjohka): et område som strekker seg 50 m 
oppstrøms i begge disse elvene, og 200 m nedstrøms i Tanaelva og på tvers av elveløpet; 

Gáregasjohka (FIN): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas 
nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva; 

Iškorasjohka (NOR): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 50 m nedstrøms fra sideelvas 
nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva; 

Goššjohka (NOR): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas 
nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva; 

Anárjohka (NOR) der Anárjohka/Inarinjoki munner ut i Skiehččanjohka/Kietsimäjoki: et område som 
strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers 
av elveløpet. 

 
 

8. Fravik fra § 17: 

Garnfiske etter andre fiskearter enn laks og sjørøye er tillatt fra isgangen til 15. juni. I Anárjohka og 
Skiehččanjohka er fisket tillatt fra isgangen til 31. august. 
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9. Fravik fra § 25 første ledd: 

Settegarn til fangst av andre fiskearter enn laks og sjørøye kan være et inntil 2 meter dypt bunngarn 
som består av garn med én line, uten pose, laget av nylon monofilamenttråd av inntil 0,20 mm 
tykkelse. 

 
10. Fravik fra § 29: 

Laks, sjøørret og sjørøye som er mindre enn 30 cm skal settes ut igjen.  Lengden på fisk måles fra 
snutespissen til enden av halefinnen. 2021 skal laks og sjørøye settes ut igjen uansett lengde. Det er 
forbudt å fange vinterstøing og fisk som er mindre enn minstemålet.  

fisk skal alltid gjenutsettes i vannet, hvis den er fanget: 

1) utenom lovlig fisketid 

2) med forbudt redskap eller fiskemåte. 

 
11. Fravik fra § 30 med følgende tillegg: 

Fangst av andre fiskearter enn de nevnt i første ledd skal rapporteres senest en måned etter endt 
fiskesesong. I tillegg skal det leveres elektronisk fangstoppgave eller rapport på papir for disse artene 
innen 6. juli for fiske utført før uke 27. Rapporteringsplikten omfatter antall og totalvekt for hver art, 
men partenes ansvarlige myndigheter har anledning til å spesifisere rapporteringskrav av andre arter 
dersom det er nødvendig for oppfølging av fangstdata.  
 
 

12. Fravik fra § 38 første ledd første punktum: 

Ansvarlig myndighet kan i enkelttilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene i fiskereglene når 
formålet er å fange fisk til vitenskapelig undersøkelse, praktiske forsøk eller fiskekulturtiltak. 

 
Disse fravikelsene, som er vedtatt med hjemmel i Tanaavtalen artikkel 6 og nedfelt i denne særskilte 
protokollen, i henhold til avtalens artikkel 7, skal gjelde til og med 31. desember 2021, dersom ikke 
annet er nevnt, og skal inntas i hver parts nasjonale lovgivning slik at de nasjonale reguleringene kan 
tre i kraft senest 1. mai 2021. 

Undertegnet i to eksemplarer på norsk og finsk, der begge språk er likeverdige 

 

Helsingfors/Oslo 

 
 
For Jord- og skogbruksdepartementet  
Departementsråd      Tuula Packalen 
 
 
 
For Klima- og miljødepartementet  
Departementsråd      Tom Rådahl 
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BEAVDEGIRJI 

Suoma eana- ja meahccedoalloministeriija ja Norgga dálkkádat- ja birasministeriija gaskasaš 
s guollebivddus Deanu 

lá artihkkala 7 ja artihkkala  
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4.
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RÄTTELSE
Tillfogats som rättelse 10.5.2021.
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