Informasjon om fisket og fangstrapportering
Fangstrapportering
All fangst av laks, sjøørret, sjørøye, pukkellaks og regnbueørret (oppdrettsfisk) skal rapporteres til
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). TF har vedtatt at også vinterstøinger (vuorro) skal rapporteres,
og oppfordrer fiskerne til å rapportere fangst av andre fiskearter som harr, sik, gjedde og abbor.
TF oppfordrer alle fiskere å rapportere via nettstedet https://tana.lakseelv.no/
Det er imidlertid fortsatt mulig både for stang- og garnfiskere til å levere skriftlig fangstrapport til TF.
Fangst-skjemaene som er vedlagt i denne konvolutten er laget for garnfiskere (laksebreveiere). Det er
et eget rapporteringsskjema for lokale stangfiskere. Fangstdagboka kommer i år i to deler. Del én kan
leveres etter uke 26 (1. juli), mens del to leveres når fiskesesongen er avsluttet.
Rapportene kan innleveres til et av TF sine utsalgssteder, eller sendes til Tanavassdragets
fiskeforvaltning, Deanugeaidnu 1780, 9845 Tana.

Siste frist for rapportering er lørdag 1. september!
Det vil likevel være et unntak for fiskere som skal fiske sjøørret i nedre del av Tanaelva. Fisket er åpent
frem til 15. september, og rapport må leveres straks fisket er avsluttet.
Fiskere må sende inn rapport selv om de ikke har fått fisk, eller ikke fisket i det hele tatt. Fiskere som
ikke sender inn fangstrapport må betale 300,- ekstra i gebyr for fiskekort den påfølgende sesongen.
Fangstrapporteringen er en svært viktig del av kunnskapsinnhentingen om tanalaksen og -sjøørreten.

Utfylling av rapportskjema
Fangstskjemaene er satt opp på samme vis som fangstdagboka alltid har vært. Her følger instruksjon
om hvordan skjemaene skal fylles ut.

Uke/dato
Disse feltene er utfylt på forhånd. Du vil i tabellen se at noen datoer (mandag-torsdag) er gitt med to
linjer. Dette for å gi mulighet til å fylle ut separat fangst dersom du har fisket med både stang og
garn, eller dersom du har fisket i to ulike rapporteringssoner innenfor samme døgn.

Sted
Det er viktig at fangststed oppgis. Dette gjøres ved hjelp av følgende tallkoder:
1 Tanaelva: Tanamunning - Tana bru

10 Kárášjohka ovenfor Skáidigeahči

19 Lákšjohka: Gurtejohka

2 Tanaelva: Tana bru - riksgrensen (Nuorgam)

11 Bávttajohka

20 Lákšjohka: Deavkkehanjohka

3 Tanaelva: riksgrensen - Lákšjohka

12 Geaimmejohka

21 Buolbmátjohka/Polmakelva

4 Tanaelva: Lákšjohka - Luosnárguoika

13 Iešjohka

22 Máskejohka/Masjok

5 Tanaelva: Luosnárguoika - Borsejohka

14 Válljohka

23 Máskejohka: Geasis

6 Tanaelva: Borsejohka - Raidenjárga

15 Válljohka: Ástejohka

24 Máskejohka: Uvjalátnjá

7 Anárjohka

16 Baisjohka

25 Máskejohka: Ciikujohka

8 Goššjohka

17 Leavvajohka/Levajok

26 Luftjohka/Luovvtejohka

9 Kárášjohka nedenfor Skáidigeahči

18 Lákšjohka
Koder for redskap:

F = Fiskestang

S = Stengsel

D = Drivgarn

G = Stågarn

Redskap
Fangstredskap er en viktig del av statistikken, både som dokumentasjon på fiskeutøvelse, kultur og
fangst. Bruk følgende koder: F=fiskestang, S=Stengsel, D=Drivgarn, G=Stågarn/settegarn.

Fangst
Fangsten må oppgis i ulike størrelsesgrupper: smålaks (diddi) (laks under 3 kg), mellomlaks
(luosjuolgi) (laks mellom 3-7 kg) og storlaks (luossa) (laks større enn 7 kg). Fangsttabellen har
separate kolonner for størrelsesgruppene.
Sjøørret oppgis i egen kolonne. Fangst av eventuell annen anadrom fisk, som sjørøye, pukkellaks,
oppdrettslaks eller regnbueørret skal føres opp i merknadsfeltet. Her kan du også skrive inn andre
opplysninger du mener vil være av interesse. Fangst av vinterstøing kan føres på en egen linje, men
det må fremgå tydelig at det er snakk om vinterstøing.
Fangst av ferskvannsstasjonære arter (harr, gjedde, abbor, sik osv.) kan også føres i merknadsfeltet.

Eksempel, utfylling av fangst
Du fanger 4 smålaks under 3 kg, med total, rund vekt på 10,3 kg. Fangstene føres i kolonnen «Laks
under 3 kg» med «Antall» = 4, og «Vekt» = 10,3 (altså totalvekta for størrelsesgruppa). Den samme
fremgangsmåten bruker du også for de andre størrelsesgruppene av laks; 3-7 kg, laks over 7 kg, og
for sjøørret. Se eksempel øverst på andre side av fangstdagboka.

Fiskeforskriftene
Før sesongen 2017 ble det etablert nye fiskeforskrifter for Tanavassdraget. Det er tre ulike forskrifter
som dekker henholdsvis
•
•
•

Grenseelvstrekninga av Tanavassdraget
Nedre norske del av Tanaelva
Norske sideelver

Alle forskriftene er tilgjengelig på vår hjemmeside: http://tanafisk.no/lover-og-forskrifter/forskrifter
Merk at Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) i tillegg kan vedta begrensninger i fisket i forhold til
fiskeforskriftene. Dette er i henhold til forskrift om forvaltning av Tanavassdraget, Finnmark (2011) §
10. TF har tidligere vedtatt en øvre grense for garnfiske i Storfossen (Stuorragorži) i Kárášjohka og
ved Iešjotbrua i Iešjohka. Det er også vedtatt en fredningssone nedenfor Šuorpmugorži i øvre del av
Kárášjohka, og to fredningssoner i Lákšjohka i henhold til skilt i terrenget. På strekningen ovenfor
Buksaluohžženguoika i Kárášjohka er det ikke tillatt å fiske fra båt.

Endringer i fiskeforskriftene før 2018
I løpet av vinteren 2017/18 har lokale og sentrale myndigheter fra Norge og Finland bearbeidet
fiskeforskriftene. Dette har resultert i enkelte justeringer. For garnfisket er følgende endring mest
aktuell:
§ 21 annet ledd annen setning skal lyde:
Når det brukes garn i slike ledeanordninger, skal maskevidden være minst 58 mm, og det er kun
tillatt å benytte tråd av spunnen nylon (tråd med tynnere enkeltfilamenter enn 8 denier) som er
minst 1,1 mm tykk (210/8x3, norsk tråd nr. 8). For fiskesesongen 2018 gjelder ikke spesifikasjonen
om norsk tråd nr. 8.

