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Generelle fiskeregler for tilreisende fiskere i Tanavassdraget 
 

1. Fiskeområder 

 Personer som er fast bosatt i Norge kan fiske på riksgrensestrekningen, i de norske sideelvene og 

i den nederste, norske delen av Tanaelva. 

 Personer som ikke er fast bosatt i Norge kan fiske i den nederste, norske delen av Tanaelva, 

riksgrensestrekninga og i Kárášjohka opp til samløpet mellom Iešjohka og Kárášjohka. De kan 

ikke fiske i de norske sideelvene ellers. 
 

2. Fredningstid 

 Fiske er forbudt fra søndag kl 1800 til mandag kl 1800 (norsk tid), unntatt på strekningen fra 

Tanamunningen opp til Langnes, hvor sesongen varer fra 15. juli til 31. august. 
 

3. Utsettingsplikt 

 All laks, ørret og røye mindre enn 25 cm skal slippes ut igjen. 

 Vinterstøinger skal slippes ut. 

 

4. Forbudte metoder og områder  

 Det er forbudt å fiske med reke, reketackle eller liknende redskap, og det er forbudt å bruke fisk 

eller mark som agn. Krøking av fisk er forbudt. Fiske med mark er tillatt fra Langnes til 

Tanamunningen. 

 Det er forbudt å fiske innenfor ledegarn i stengsel og i et område nærmere enn 50 m nedenfor 

eller 10 m til side for stengsel. Det samme gjelder nærmere enn 10 m fra stågarn. 

 Det er forbudt å fiske med stang fra strand og båt innenfor 50 m fra utløp av lakseførende 

sideelver. Fiske fra bru er forbudt. 

 Det er forbudt å fiske på strekningen fra 50 m ovenfor til 150 m nedenfor Karigasniemi bru. 

Området er merket med skilt på begge sider av elva. 
 

5. Barns fiske 

 Det er tillatt for barn inntil fylte 16 år å fiske fra strand med flue og dupp. Barn under 16 år 

trenger ikke fiskekort for Tanavassdraget, men må tilreisende barn må desinfisere utstyret før 

fisket tar til. 
 

6. Begrensninger i fiske fra båt 

 Ved fiske fra båt kan det maksimalt benyttes 3 stenger med maksimalt ett fiskeredskap (sluk, 

wobler eller flue) på den enkelte stang uansett om det er med flere personer eller personer som 

bor i Tanaelvas fiskeområde i båten. 

 Det er bare tillatt å fiske fra båt som eies av folk som er fast bosatt i Tanaelvas fiskeområde. 

Båten skal være registrert i båtregisteret for Tanavassdraget og være skiltet deretter.  

 Det er ikke tillatt å fiske fra oppankra båt eller fra båt med motoren i gang. 
 

Fiskeregler for tilreisende fiskere i riksgrensestrekningen 
 

1. Fiskesesong 

Tilreisende fiskere kan fiske fra og med 1. juni til og med 20. august i riksgrensestrekningen av 

hovedelva. 
 

2. Begrensning av fiskekort ved fiske fra strand  

På en oppmerket strekning fra nedenfor Boratbokča til Jalve gjelder følgende begrensninger ved 

fiske fra strand fra og med 20. juni til og med 20. juli: 

 Det selges maksimum 35 kort pr. døgn  på norsk side. 

 Fra strand er det bare tillatt å fiske fra og med kl. 0600 til kl. 1800. Utenom det oppmerkede 

området gjelder dette fiskekortet også for fiske fra strand hele fiskedøgnet på 

riksgrensestrekningen fra Nuorgam og opp til utløpet av Leavvajohka. 
 

3. Slukfiskeområde for fiske fra strand 

Det er tillatt å fiske med sluk på følgende strekninger: 

 fra Ailestrykene opp til Levajok Fjellstue, området er oppmerket. 

 fra ca. 200 m ovenfor Jalve opp til Bildán, området er oppmerket. 
 

4. Fiske fra båt  

 I området fra Bildánguoika (øvre del av Storfossen, Alaköngäs) til nedenfor Boratbokča 

(nedenfor Storfossen campingplass) er det bare tillatt å fiske fra båt hvis det er med en lokalkjent 

roer som er fast bosatt i Tanaelvas fiskeområde og som er minst 16 år gammel i båten. 

 I nedre del av strekningen er det avmerket et område på 600 m, hvor det kun er tillatt med 

båtfiske i den tid det ikke fiskes fra strand; fra kl 1800-0600 norsk tid, respektive kl 1900-0700 

etter finsk tid. 

 På riksgrensestrekninga utenom Storfossen, gjelder kravet om lokal roer alle dager fra kl 1300 til 

kl 2000 (norsk tid). 
 

Fiskeregler for tilreisende fiskere i de helt norske delene av Tanavassdraget  
 

1. Fiskesesong  

 Tilreisende fiskere kan fiske fra og med 1. juni til og med 10. august i den nedre norske delen av 

Tanaelva og norske sideelver. 

 I Tanaelva, nedenfor brua ved Tana bru, kan det imidlertid fiskes etter sjøørret til og med 31. 

august. Det er i perioden 10.-31. august ikke tillatt å bruke klepp. Dersom villaks fanges i 

perioden 10.-31. august skal den behandles skånsomt og settes ut i elva så fort som mulig.  

 På strekningen fra Tanamunningen til Langnes er fiske med stang og handsnøre kun tillatt i tiden 

fra og med 15. juli til og med 31. august. 
 

2.  Slukfiskeområde for fiske fra strand 

Det er tillatt å fiske med sluk på følgende strekninger:  

 Fra strand på østsiden av elva ved Tana bru, fra 150 m nedenfor brua til ca. 100 m ovenfor brua, 

i perioden fra 1. juni til og med 31. juli. Strekningen er merket med skilt.  

 Fra Tanamunningen til Langnes 

På slukfiskestrekningene kan du også bruke flue og det er tillatt med dupp eller søkke. 
 

3. Begrensninger i fiske fra båt  

 Ved fiske fra båt i den nedre norske del av Tanaelva og i norske sideelver er det krav om lokal 

roer (minst 16 år gammel og fast bosatt i Tanaelvas fiskeområde).  
 

4. Forbudte områder 

- Det er ikke tillatt å fiske fra Tanaelva til E6- brua over Leavvajohka. 

 Det er ikke tillatt å fiske på følgende strekning av Lákšjohka; 1) munningen til 500 meter ovenfor 

E6, 2) 50 meter over- og nedenfor fisketrappa, 3) 90
0
 sving nedenfor elveskillet (skiltet). 

 Det er ikke tillatt å fiske på følgende steder i Kárášjohka: strekning på 200 m på over- og nedsida 

av Šuorpmugorži. 
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