
Tanavassdragets fiskeforvaltning  Deanučázádaga guolástanhálddahus 

Adresse:   Tlf: 78 89 10 28  E-post: post@tanafisk.no   
Ringveien 41  Faks:78 92 62 51  Org.nr: 996 898 741 
9845 Tana    Mobil: 92 40 09 35   IBAN: NO94 4930 1436 598 

 

 

 
 
Deres ref: Vår saks nr: 26/2012(For_2010)  Deatnu/Tana: 25.04.2012 

 
 

 
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 sportsfiske for tilreisende fiskere i Tanaelvas fiskeområde, Finnmark (15. 

april 2010). 

 

 

Tilreisende fiskere  

Til § 1. Fiskesesong  

Tilreisende fiskere kan fiske fra og med 1. juni til og med 10. august, (fisketidene for 

sjøørret forblir uendret): 

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. 

2. I Tanaelva, nedenfor brua ved Tana bru, 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. 

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

 

  

Til § 3. Fiskekortpriser  

3. Ellers i Tanavassdraget ved fiske bare fra strand kr 250 pr. døgn.  

4. Ellers i Tanavassdraget ved fiske fra båt med opptil 2 stenger kr 400 pr. døgn, og 

kr. 600 pr. døgn ved fiske med 3 stenger. Dette fiskekortet er også gyldig ved 

fiske fra strand, men ikke fra strand på strekningen og tidsrommet som er nevnt i 

§ 4.  

5. Ektefelle/samboer løser fiskekort som etter punktene 3 og 4. Kortet gjelder for 

fiske fra båt og fra strand, men ikke fra strand på strekningen og tidsrommet som 

er nevnt i § 4.  

6. For ungdom mellom 16 - 18 år er prisen kr 50 pr. døgn. Kortet er ikke gyldig fra 

strand på strekningen og tidsrommet som er nevnt i § 4.  
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Til § 4. Begrensningssoner  

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:  

1. Det selges maksimum 35 kort pr. døgn fra ett salgssted på norsk side.  

2. 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. På oppmerkete strekninger i Seidastryket og Skiippagurrastryket settes det 

begrensninger på antall stangdøgn fra strand. I hvert område selges det hvert 

døgn opptil 5 døgnkort til kr. 300 pr. døgn og opptil 30 ½-døgnskort til kr. 200 pr. 

stk. ½-døgnskort gjelder fra 18-06 og 06-18.  

 

Til § 5. Begrensninger i fiske fra båt  

2. Ved fiske fra båt i de helt norske delene av vassdraget kan det maksimalt benyttes 3 

stenger med maksimalt ett fiskeredskap (sluk, wobbler eller flue) på den enkelte stang 

uansett om det i båten er med flere personer eller person som bor i elvedalen.  

 

Andre bestemmelser: 

 

Gjenutsetting av hunnlaks:  

All fanget hunnlaks 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. 


