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Endringer av fiskeregler i Tanavassdraget for 2012  
 

 

Med hjemmel i Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget av 2. 

februar 2011 §§ 9-10, har Tanavassdragets fiskeforvaltning den 11. april 2012 vedtatt 

følgende endringer i lakseførende deler av Tanavassdraget på norsk side.  

 

Dersom annet ikke går fram av vedtaket nedenfor gjelder bestemmelsene fastsatt i 

Forskrift om fisket i de norske sidevassdragene til Tanaelva og om fiskekortpriser i den 

del av Tanaelva som ikke danner riksgrense (gitt ved Kgl.res. 6. april 1990).  

 

Innenbygdsfiskere (lokale fiskere)  

Til § 2. Fiskekort  

Fast bosatte i Tanavassdragets elvedaler skal betale kr. 200,- pr. kalenderår.  

 

Til § 3a. I Iesjohka og i Karasjohka nedenfor Bavtajohkas munning  

A. Med de begrensninger som fremgår av disse forskriftene, har de som er 

fiskeberettiget ifølge kgl.res. av 4. februar 2011 rett til å bruke følgende redskaper 

ved fangst av laks, herunder også pukkellaks:  

 

4) Kastenot ikke tillatt. 

 

Til § 4. Årsfredning  

Fiske etter alle fiskearter er kun tillatt fra og med 20. mai til og med 10. august 

(fisketidene for sjøørret forblir uendret), med følgende unntak:  

1) 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. 

 

I Tanaelva, nedenfor brua ved Tanabru, kan det 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. 

 

For stangfiske fra 1. – 10. august er det nattfredning mellom kl. 18.00 – 06.00 

 

2) Fiske med stengsel og settegarn er tillatt i tiden 10. juni – 10. august.  



Side 2 av 2 

 

3) Drivgarn er kun tillatt å bruke i tiden fra og med 20. mai til og med 15. juni, fra 

mandag kl. 18.00 til onsdag kl. 18.00.  

4) Kastenot etter laks er ikke tillatt i 2012.  

 

Til § 5. Ukefredning  

Alle fiskearter er fredet mot bruk av alle redskaper, unntatt stang og handsnøre, i tiden 

fra torsdag kl. 18.00 til mandag kl. 18.00. I ovennevnte tidsrom skal garn i doaris 

(tverrstengsel), čuollu (ledestengsel), og vuojahat i stengsler være opphengt over 

vannet eller tatt på land. Alle andre bundne redskaper, herunder joddu (krokgarn) og 

meardi (ruser) i stengsler, skal være tatt på land.  

 

For drivgarn er det ukefredning fra onsdag kl. 18.00 til mandag kl. 18.00.  

 

Alle fiskearter er fredet mot bruk av stang og handsnøre fra søndag kl. 18.00 til mandag 

kl. 18.00.  

 

Til § 11. Antall redskaper  

Stengsel, settegarn eller drivgarn, kan bare brukes av den som er fiskeberettiget ifølge 

Forskrift av 4. februar 2011 om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget.  

 

Det er tillatt å fiske med 1 stengsel eller 1 settegarn om gangen ved fangst av laks.  

 

Det kan bare brukes ett drivgarn samtidig pr. fiskeberettiget.  

 

 

 

Andre bestemmelser: 

 

Gjenutsetting av hunnlaks:  

All fanget hunnlaks på stang større enn 80 cm gjenutsettes (hunnlaks over 5 kg) i 

følgende deler av Tanavassdraget:  

Máskejohka med sideelver, Hovedelva nedre norsk del, Kárášjohka med sideelver og 

Iešjohka med sideelver.  

 

All fanget hunnlaks gjenutsettes i følgende elver: Buolbmátjohka, Lakšjohka med 

sideelver, Leavvajohka og Váljohka med sideelver. 


