
INFORMASJON TIL TILREISENDE FISKERE
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har forvaltningsansvaret for de
helnorske delene av Tanavassdraget, og organiserer blant annet kortsalg
og oppsyn på norsk side.
I denne folderen har vi samlet fiskereglene og noe av den infor-
masjonen som er relevant for deg som tilreisende fisker i Tanavass-
draget. For mer fyldig informasjon; ta kontakt med våre kortselgere,
eller besøk vår hjemmeside: www.tanafisk.no

Tanavassdraget er beskrevet som Norges desidert viktigste laksevass-
drag. Vassdragets nedslagsfelt drenerer store deler av Finnmarksvidda
og har et totalt areal på 16 386 km2. Av dette er omtrent 70% i Norge,
resten i Finland. Totalt 1 200 km elv er tilgjengelig for laksen. Den lange
elvestrekningen gjør at vassdraget har et enormt produksjonspotensial.
Årlige elvefangster på 250 tonn er dokumentert. De senere årene har
det vært mindre oppgang. 
I vassdraget er det nærmere 30 unike laksestammer. Bestandsnivået til
flere av disse er langt under hva som er ønskelig. Vi ber derfor om at
fiskere viser måtehold ved fangs av laks.

TF oppfordrer fiskere til å sette ut hunnlaks større enn 80 cm i Tana-
vassdraget, og all laks over 60 cm i de mindre sideelvene som 
Láksjohka, Goššjohka og Váljohka. Det oppfordres også til å sette ut
all sjørøye. Finn råd om fang og slipp fiske på vår hjemmeside.

OBS: Forvaltningsgrensen mellom sjø og elv er flyttet lenger utover i
munningen før 2015-sesongen.

I vassdraget pågår det et tradisjonelt fiske med drivgarn, stågarn og
stengsel. Det forventes at tilreisende fiskere viser hensyn, og holder god
avstand til faststående bruk (se fiskereglene).

Det er ansatt 12 oppsynsbetjenter med begrenset politimyndighet. 
Fiskekort, fiskeravgiftskort, desinfeksjonsattest og legitimasjon skal
fremvises til oppsynet ved forespørsel.

Desinfeksjon av fiskeutstyr
Tilreisende fiskere må desinfisere fiskeutstyret før kjøp av fiskekort!
Dette for å forebygge smitte av bl.a. lakseparasitten Gyrodactylus salaris.
Desinfeksjon utføres på alle utsalgsstedene for fiskekort.

Laksefiske i
TANAVASSDRAGET

Stopp Gyrodactylus salaris
Ikke flytt levende fisk fra ett vassdrag til et annet

Sørg for at alt ditt fiskeutstyr og støvler/vadere er full-
stendig tørt før du begynner fisket i et nytt vassdrag

Never transport live fish between different river systems
Please dry your equipment completely before you start fishing

D
ag

fin
n 

H
an

se
ns

 T
ry

kk
er

i, 
99

00
 K

irk
en

es

2015

1

7

3

4

5
6

2

Fiskekort
Tilreisende fiskere får bare kjøpe døgnkort. Personer som ikke er fast
bosatte i Norge har ikke adgang til å fiske i norske sideelver, med unn-
tak av nedre del av Kárášjohka opp til møte mellom Iešjohka og
Kárášjohka (Kárášjohka nedenfor Skáidigeahči). Norske og finske
borgere må kjøpe døgnkort i sitt eget land for fiske på riksgrensestrek-
ningen. Ved fiske fra finsk strand, må fiskeravgiften betales i Finland. 
Fiskedøgnet starter kl 18.00.

Kortpriser pr. døgn i 2015

Utsalgssted fiskekort (se kart)
1 Karasjok camping (tlf +47 97 07 22 25)
2 Sport 1, Karasjok (tlf +47 78 46 71 00)
3 Levajok Fjellstue (tlf +47 78 92 87 14)
4 ČállidLágádus, Båteng (tlf +47 41 14 39 67)
5 Tana Familiecamping, Skiippagurra (tlf +47 78 92 86 30)
6 Elva Hotel, Tana bru (tlf +47 78 92 82 22)
7 Rustefjelbma servicesenter (tlf +47 78 92 70 44)
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Tana munning - Langnes (munningssonen) !""#$ !""#$ %"#$

Tana munning til Tana bru &""#$ '""#$ !""#$ %"#$

Tana bru- Riksgrensen &""#$ '""#$ !""#$ %"#$

Tanaelva fra riksgrensen til Levajok Fjellstue !""#$ (!"#$ &"#$ &"#$

Tanaelva/Storfossen: Boratbokca - Jalve !""#$ (!"#$ &"#$ &"#$

Tanaelva ovenfor Levajok Fjellstue !""#$ (!"#$ &"#$ &"#$

Anárjohka !""#$ (!"#$ &"#$ &"#$

Anárjohka ovenfor Matinköngäs )"#$ &"#$ &"#$

Luovvtejohka/Luftjok *""#$ *""#$ %"#$

Máskejohka/Masjok &""#$ '""#$ !""#$ %"#$

Buolmátjohka/Polmakelva (""#$ !""#$ %"#$

Láksjohka (""#$ !""#$ %"#$

Leavvajohka/Levajok (""#$ !""#$ %"#$

Baisjohka (""#$ !""#$ %"#$

Válljohka (""#$ !""#$ %"#$

Kárá!johka nedenfor Skáidigeacci &""#$ '""#$ !""#$ %"#$

Kárásjohka ovenfor Skáidigeacci &""#$ '""#$ !""#$ %"#$

Ie!johka &""#$ '""#$ !""#$ %"#$

Geaimmejohka (""#$ !""#$ %"#$

Go!!johka (""#$ !""#$ %"#$



Fangstrapportering
Enhver fisker har lovpålagt plikt til å rapportere fangst av laks, sjøørret
og sjørøye. Gjenutsatt fisk, ingen fangst, og ikke benyttet fiskekort skal
også rapporteres. Fiskerne kan rapportere fangsten på internett, via
SMS eller ved å levere fangstoppgaven til et av utsalgsstedene. Sjøørret-
fangst i Tanamunningen kan rapporteres på eget skjema.

Fangstrapportering på internett 
Gå inn på www.scanatura.no og velg «registrere fangst»

Fangstrapportering via SMS
Ved kjøp av fiskekortet vil du få en SMS med kortnr til fangs-
trapportering. Send én melding per fisk. Bruk mellomrom mellom hver
kode:
Kort nr.   vekt i kg     art   tatt opp/gjenutsatt
Kode for art: l = laks, s = sjøørret, j = sjørøye, p = pukkellaks
Kode for tatt opp/gjenutsatt fisk: c = tatt opp, r = gjenutsatt 

Eksempel ved fangst: Du har fått en laks på 5,3 kg, ditt fiskekortnr er
IN444/123, fisken ble tatt opp (ikke gjenutsatt): 
IN444/123 5,3 l c (Husk mellomrom hver kode)
Eksempel på null fangst: IN444/123 0 

Send meldingen til 41 71 60 30
(Utenlandske mobilabonnenter sender til +47 41 71 60 30) 

Gebyr
Personer som ikke rapporterer fangst vil bli pålagt en ekstraavgift på
300 kr neste gang de skal kjøpe kort i Tanavassdraget. 

Ta skjellprøver av fangsten
TF oppfordrer fiskere til å ta skjellprøver av laks og sjøørret. Prøvene
gir mye god kunnskap om laksebestandene i Tanavassdraget.
TF trekker gavekort på 2 500,- blant skjellprøvene som blir innlevert.
Skjellprøvekonvolutter fås av kortselger. Fyll ut all info som etterspørres
på konvolutten. Lever prøvene til kortselgere eller legg dem i merkede
postkasser ved elva. 
Fisk som gjennutsettes skal ikke tas skjellprøve av!

Øvre grense for fiske etter laks
Det er øvre forvaltningsgrenser for laksefiske Tanavassdragets sideelver.
Ovenfor disse grensene er det tilstrekkelig å kjøpe innlandsfiskekort
for Finnmarkseiendommen (fefo), men det er ikke åpnet for laksefiske
her. Eventuell laks som fanges her skal derfor settes ut.
Oversikt over grenser i noen sideelver:
•   Kárášjohka: Kartblad 1933 II, UTM 942 717, Lailagorži.
•   Iešjohka: Kartblad 1934 II, UTM 966 130, Iešjohkgorži.
•   Goššjohka: Kartblad 2032 IV, UTM 174 435, ved elvemøte.
•   Lákšjohka: (a) Deavkkehanjohka: Kartblad 2235 III, UTM 045 772,

ved Roavvevarri. (b) Gurtejohka: Kartblad 2235 III, UTM 072 848, 
ved utløp av Gurteluobbal.

•   Máskejohka: (a) Geassájohka (Sommerelva): Kartblad 2235 II, 
UTM 325 931, ved foss. (b) Uvjalátnja (Dunkratelva): Kartblad 
2235 II, UTM 279 887, ved foss.

FISKEREGLER FOR TILREISENDE 

Fiskeområder
1.   Personer som er fast bosatte i Norge kan fiske på riksgrensestrek-

ninga, i de norske sideelvene og i den nederste, norske delen av
Tanaelva.

2.  Personer som ikke er fast bosatte i Norge, kan ikke fiske i de norske
sideelvene, unntatt i Kárásjohka opp til samløpet mellom Iešjohka
og Kárášjohka. 

Fisketid
3.   Fiskesesongen varer fra 1. juni til og med 10. august. I Riksgrenser

slutter sesongen 20. august. Nedenfor Tanabru kan en fiske sjøørret
frem til 31. August. På den ca. 4 km lange strekninga fra Langnes
til Tanamunningen varer sesongen fra 15. juli til 31. august.

4.   Alt fiske er forbudt fra søndag kl 18.00 til mandag kl 18.00 (norsk
tid), unntatt på strekninga fra Langnes til Tanamunningen..

Særregler ved Storfossen
5.   På skiltet strekning fra Boratbokča til Jalve gjelder følgende 

begrensning ved fiske fra strand mellom 20. juni og 20. juli (se også
illustrasjon på neste side):

         • Det selges maksimum 35 kort pr døgn for norsk strand.
         • Det er bare tillatt å fiske fra kl 06.00 til kl 18.00. 
     Kortet for særsonen gjelder også for fiske fra strand hele fis-

kedøgnet på riksgrensestrekningen opp til Levajok.

Forbudte metoder og områder
6.   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. Mark er tillatt på strekningen Langnes til Tanamunn-
ingen.

7.  Det er forbudt å fiske innafor 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 settegarn.

8.   Det er forbudt å fange laks, ørret eller røye mindre enn 25 cm.
Vinterstøing skal slippes ut. 

9.   Det er forbudt å fiske med stang fra strand i hovedelva 50 m oven-
for og 50 m nedenfor utløpet av lakseførende sideelver.

10. Fiske fra bru er ikke tillatt.
11.Det er forbudt å fiske på strekninga fra 50 m ovenfor til 150 m

nedenfor Karigasniemi bru.
12.Det er forbudt å fiske i nedre del av Lákšjohka, fra Tanaelva til et

merket punkt 500 meter over E6-brua (over Lásse/Bergkulpen).
Det er også en fredningssone i øvre del av Lákšjoka, og det er en
fredningssone på 50 m opp- og nedstrøms fisketrappa.

13.Det er ikke tillatt å fiske fra Tanaelva til E6-brua over Leavvajokha.
14. Det er en fredningssone på 200 m opp- og nedstrøms i

Šuorpmugorži i øvre Kárášjohka.

Fiske fra strand
15. Fluefiske fra strand er tillatt i hele vassdraget, men ikke med dupp

eller søkke (altså bare med fluestang). Barn under 16 år kan fiske
med flue og dupp i hele fiskeområdet.

16. Slukfiske fra strand er bare tillatt på følgende strekninger:
         • fra Tanamunningen til Langnes
         • på skiltet strekning på østsiden av elva ved 
            Tana bru i tiden 1. juni til 31. juli 
         • på skiltet strekning ved øvre del av Storfossen (se illustrasjon)
         • fra Ailestrykene opp til Levajok fjellstue 
         • ovenfor Matinköngäs i Anárjohka/Skiehččanjohka.
     På slukfiskestrekningene kan du også bruke flue og det er tillatt med

dupp eller søkke.

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

elvedalen. Båten skal ha registreringsskilt utstedt av lensmannen. 
18. Det er ikke tillatt å fiske fra oppankret båt, eller fra båt med motoren

i gang.
19. Ved fiske fra båt i den nedre norske del av Tanaelva og i norske side-

elver er det krav om lokal roer (minst 16 år gammel og fast bosatt i
Tanaelvas fiskeområde). Også roer må ha fiskekort.

20. I Storfossen fra Bildanguoika i øvre del av Storfossen til nedenfor
Boratbokča ved Storfossen camping er det av sikkerhetsmessige
grunner alltid krav om lokal roer.

21. På riksgrensestrekninga utenom Storfossen, gjelder kravet om lokal
roer alle dager fra kl 13.00 til kl 20.00 (norsk tid).


