
 

 
*ranta 250,- vene 400,- 
 

Kalastuslupien myyntipaikat: 

1) Kaarasjoen leirintäalue   (puh. +47 97 07 22 25) 

2) Sport 1, Kaarasjoki   (puh. +47 78 46 71 00) 

3) AE Tapio, Sirma   (puh. +47 97 62 47 85) 

4) Tanan leirintäalue, Skiippagurra (puh. +47 78 92 86 30) 

5) Hotelli Elva, Tana bru  (puh. +47 78 92 82 22) 

6) Rustefjelbman palvelukeskus (puh. +47 78 92 70 44) 

 

Norjan kalastuslupien myyntipaikat Suomessa: 

7) Tenon Tunturituvat, Tanssjoki puh. +358 (0) 400 167 521  

8) Lomakylä Valle, Utsjoki  puh. +358 (0) 400 948 210  

9) Tenon Lohituvat, Utsjoki/Niemelä  puh. +358 (0) 405 879 097 

10) Vetsikon leirintämökit, Vetsikko puh. +358 (0) 400 617 016  

11) Vetsituvat, Vetsikko  puh. +358 (0) 440 678 805  

12) Tenon Lohiranta, Niittyranta puh. +358 (0) 406 715 800   

13) Nuorgamin Lomakeskus, Nuorgam puh. +358 (0) 400 294 669 
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Kalastus 

TENOJOELLA 
TIETOA MATKAILUKALASTAJILLE 
Kaikki esitteen ajat ovat Norjan aikoja. 

Tenon vesistön kalastushallinto - Tanavassdragets fiskeforvaltning 
(TF) vastaa kalastuslupien myynnistä ja tiedottaa kalastukseen 
liittyvistä asioista Norjan puolella Tenojokea. Tässä esitteessä 
kerrotaan Tenon kalastussäännöistä ja matkailukalastukseen 
liittyvistä asioista. Lisätietoja löytyy myös verkkosivuiltamme 
www.tanafisk.no. 

Kalastusluvat 
Matkailukalastajat voivat hankkia ainoastaan vuorokausilupia. 
Kalastusvuorokausi alkaa klo 18.00.  Venekalastuslupa on voimassa 
24 tuntia. Matkailukalastajan kalastaessa veneestä rajajokiosuudella 
kello 18.00 ja 06.00 välisenä aikana on veneessä oltava paikallinen 
soutaja.  Veneessä on aina oltava paikallinen soutaja 
matkailukalastajan kalastaessa Norjan puolella Tenojoen alemmilla 
osuuksilla. Rantakalastusluvat ovat rajajokiosuudella voimassa 
kalastusvuorokauden, joka alkaa kello 22.00 ja päättyy kello 15.00 
seuraavana päivänä.  

Ainoastaan Norjassa vakituisesti asuva voi ostaa kalastusluvan 
Norjan puoleisiin sivujokiin.  Ainoa poikkeus on Kaarasjoen alempi 
osuus (osuus Skáidigeaččilta alavirtaan Kaarasjokea). 

Matkailukalastajille on varattu tietty määrä kalastuslupia sekä 
rajajokiosuudelle että Tenojoen Norjan puolella virtaavalle alemmalle 
osuudelle. Nämä kalastusluvat voi ostaa verkosta: 
https://tana.lakseelv.no/ 

Norjan kalastonhoitomaksu vaaditaan 18-vuotiailta tai sitä 
vanhemmilta kalastajilta ennen kalastusluvan hankkimista Norjan 
kalastuskiintiöstä. Kalastonhoitomaksun voi ostaa verkosta: 
http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/ 

Sähköisesti ostetut kalastusluvat täytyy aktivoida paikallisessa 
kalastuslupia myyvässä yrityksessä Tenojoen laaksossa. Näin 
varmistetaan, että kaikki kalastonhoitomaksun hankkineet kalastajat 
ovat myös desinfioineet kalastusvälineensä ennen kalastuksen 
aloittamista.  

Kalastusvälineiden desinfiointi 
Finnmarkin ulkopuolelta tuleva matkailukalastaja ei voi ostaa 
kalastuslupaa Tenolle, jos kalastusvälineitä ei ole desinfioitu. 
Tarkoituksena on ehkäistä tartunnat, joita levittää esimerkiksi 
lohiloinen Gyrodactylus salaris. Kalastusvälineet voi desinfioida missä 
tahansa kalastuslupien myyntipisteistä.   

  

http://www.tanafisk.no/
https://tana.lakseelv.no/
http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/


Saalisilmoitukset 
Norjan lain nojalla on jokainen kalastusluvan hankkinut velvollinen 
ilmoittamaan saamansa saaliin mahdollisimman tarkasti.  Velvoite on 
voimassa, vaikka kalastaja ei saisikaan saalista tai kalastaisi 
ollenkaan. Saalisilmoitus tehdään pyydetystä lohesta, 
meritaimenesta, merinieriästä, kyttyrälohesta ja (kasvatetusta) 
kirjolohesta sekä talvehtineesta lohesta. Matkailukalastajien toivotaan 
myös ilmoittavan mahdollisesti saaliiksi saadut makeanveden lajit, 
kuten harjukset, ahvenet, hauet ja yleensäkin makeanveden kalat. 
Kalastaja voi ilmoittaa saaliinsa verkossa tai suullisesti missä tahansa 
kalastuslupien myyntipaikoista. 

Saalisilmoitukset verkossa 
Osoitteessa https://tana.lakseelv.no/ voi luoda kalastajaprofiilin tai 
kirjautua aikaisemmin luotuun profiiliin kalastajatunnuksella tai 
puhelinnumerolla. Seuraavien tietojen ilmoittaminen on pakollista: 
Päiväys, kalalaji, paino, kalastusalue ja ilmoitus siitä, onko saalis 
tapettu vai vapautettu takaisin. Kalan sukupuolen ja pituuden voi 
myös ilmoittaa.  

Ylimääräinen maksu 
Saalisilmoituksen tekemättä jättänyt kalastaja joutuu maksamaan 300 
NOK suuruisen ylimääräisen maksun seuraavalla kerralla ostaessaan 
kalastuslupaa Tenojoen vesistöön.   

Suomunäytteet lohista 
Tenon vesistön kalastushallinto toivoo kaikkien kalastajien ottavan 
suomunäytteen pyytämistään lohista ja meritaimenista. Kirjekuoria 
suomunäytteitä varten saa kaikista kalastuslupien myyntipaikoista. 
Näytteistä saadaan tärkeää tietoa Tenon lohikannoista.  Kaikkien 
suomunäytteiden palauttaneiden kesken arvotaan 2 500 NOK 
arvoinen lahjakortti. Lisätietoja löytyy suomunäytekuoresta. Takaisin 
veteen vapautettavasta kalasta ei tule ottaa suomunäytettä. 

Lohenkalastuksen rajoittaminen 
Lohenkalastukselle on Norjan sivujoissa asetettu ylin hoitoraja. Näistä 
rajoista alavirtaan kalastettaessa on kalastuslupa hankittava Tenon 
vesistön kalastushallinnolta ja suoritettava valtion 
kalastonhoitomaksu. Rajoista ylävirtaan kalastettaessa riittää 
sisävesikalastuslupa, joita myy Finnmarkin maita hallinnoiva 
Finnmarkseiendommen (FeFo).  Rajojen yläpuolella ei saa pyytää 
lohta, vaan mahdollisesti pyydykseen tarttunut lohi on siellä 
vapautettava. Rajat löytyvät täältä: www.lakseregisteret.no.  

Meren ja joen välistä hoitorajaa siirrettiin ylemmäksi Tenon 
jokisuualuetta 2014. Koko jokisuualue on nyt osa jokea. Raja meren 
ja joen välillä on merkitty kolmella valkoisella tolpalla jokisuun 
länsirannalla.  Lisätietoja löytyy osoitteesta www.tanafisk.no.  

Perinteinen kalastus ja kalastuksenoikeuksien haltijat 
Tenon vesistössä kalastetaan perinteisin kalastusmenetelmin 
käyttäen ajoverkkoa, seisovaa verkkoa ja patoa.  Matkailukalastajia 
pyydetään noudattamaan Tenon kalastussäännössä säädettyjä 
etäisyyksiä perinteisiin kalastusvälineisiin.    

Kalastuksenvalvonta 
Tenon vesistön kalastushallinnolla on 12 kalastuksenvalvojaa 
valvomassa kalastusta vesistössä. Rajajokiosuudella kalastusta 
valvoo Valtion luonnonvalvonta (SNO). Kalastajien on pyydettäessä 
esitettävä kalastuksenvalvojille kalastuslupa, todistus 
kalastonhoitomaksun suorittamisesta, desinfiointitodistus ja 
henkilötodistus. 

MATKAILUKALASTAJIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT 

Kalastusalueet 

1. Norjassa vakituisesti asuva henkilö saa kalastaa rajajokiosuudella, 
Norjan puoleisilla sivujoilla ja Tenojoen alimmilla osuuksilla Norjan 
puolella. 

2. Henkilö, joka ei asu vakituisesti Norjassa, saa kalastaa 
rajajokiosuudella ja Tenojoen alimmilla osuuksilla Norjan puolella. 
Hän ei saa kalastaa Tenon sivujoilla Norjan puolella, paitsi 
Kaarasjoen alimmilla osuuksilla Iesjoen ja Kaarasjoen 
yhtymäkohdasta alavirtaan.  

Kalastuskausi 

3. Kalastuskausi alkaa 10. kesäkuuta ja päättyy 10. elokuuta. 
Tenojoelle voi Tana brusta alaspäin hankkia kalastusluvan 
meritaimenen pyyntiin 15. syyskuuta saakka. Kalastuksessa ei saa 
kuitenkaan käyttää iskukoukkua ja 10. elokuuta alkaen pyydykseen 
tarttunut lohi on päästettävä vapaaksi. Kalastuskausi Tenojokisuulta 
Langnesiin alkaa 23. kesäkuuta ja päättyy 15. syyskuuta.  
Kalastuskausi Kaarasjoella alkaa 24. kesäkuuta ja jatkuu 
31.heinäkuuta saakka. 

4. Jokaiselle Norjan sivujoelle on määritetty oma kalastuskautensa.  

5. Kaikki kalastus on kielletty jokaisella viikolla sunnuntaista klo 18.00 
alkaen maanantaihin klo 18.00 saakka, paitsi Tenojokisuulta 
Langnesiin ulottuvalla osuudella. 

Kielletyt kalastustavat ja alueet 

6. Syöttinä ei saa käyttää katkarapuja, kalaa tai matoa. 
Jokisuuvyöhykkeellä (välillä Langnes- Tenojokisuu) saa syöttinä 
käyttää matoa aikavälillä 15.–25. syyskuuta. 

7. Koukkupyydystä ei saa tahallisesti käyttää siten ja sellaisissa 
tilanteissa, että se tarttuu kalaan suun ulkopuolelta.  Kalan tulee itse 
aktiivisesti tarttua pyydykseen.  

8. Vapakalastus on kielletty lähempänä kuin 50 metriä perinteiseen 
kalastukseen käytettävän padon alapuolella taikka 10 metriä sen 
sivulla tai 10 metriä seisovaa verkkoa lähempänä.  

9. Lohi, meritaimen ja merinieriä, joka on alle 30 senttimetriä, on 
laskettava takaisin veteen. Tenojoen alemmalla Norjan puoleisella 
osuudella pyydetyt merinieriät on laskettava takaisin. Talvikko on aina 
laskettava takaisin veteen. Kasvatettua lohta ja kyttyrälohta ei saa 
koskaan vapauttaa takaisin.  

10. Tenon vesistöön on annettu erityismääräyksiä lohipitoisten 
sivujokien suualueille. Kalastus on lohipitoisen sivujoen suusta 
kokonaan kielletty veneestä ja rannalta alavirtaan 200 metriä ja 
ylävirtaan 50 metriä.  

Kyseinen raja Akujoen, Laksjoen ja Levajoen suulla on 300 metriä 
sivujoen alapuolella ja 300 metriä vastarantaan päin. Kahden Norjan 
puoleisen sivujoen välinen rauhoitettu vyöhyke on aina 100 metriä 
sivujoesta alavirtaan ja 50 metriä ylävirtaan. 

Vapakalastaja voi kalastaa Tenojoen Norjan puoleiselta joenrannalta, 
jos sivujoki on Suomen puolella.  

Ripeä soutaminen suoraan rauhoitetun vyöhykkeen läpi pysähtymättä 
on sallittua alle 10 metrin etäisyydellä jokisuun vastakkaisesta 
rannasta.   

 
Kuva: Rauhoitettu vyöhyke sivujokisuulla. 

11. Kalastus sillalta on kielletty. 

Rantakalastus 

12. Rannalta saa kalastaa perholla ilman kohoa tai heittopainoa koko 
vesistön alueella.  Alle 16-vuotiaat saavat kalastaa myös perholla ja 
koholla. 

13. Ainoastaan seuraavilla alueilla rannalta saa kalastaa uistimella, 
kuten lipalla, lusikalla ja vaapulla:  

• Tenojokisuulta Langnesiin. 
• Kyltein merkityllä alueella Tana brun itärannalla. 
• Kyltein merkityllä alueella Alakönkään yläosissa. 
• Yläkönkäältä Levajoen tunturituvalle (Levajok fjellstue).  
• Inarijoella Matinkönkäältä ylöspäin ja koko Kietsimäjoella. 

Perhokalastuksessa niillä alueilla, joilla sallitaan uistimet, saa käyttää 
myös kohoa tai heittopainoa.  

14. Kalastuslupa on rajajokiosuudella voimassa ainoastaan klo 
22.00–15.00 välisenä aikana. 

Venekalastus 

16. Venekalastuslupa oikeuttaa käyttämään veneessä 
samanaikaisesti enintään kolmea vapaa, joissa kussakin saa olla yksi 
uistin tai perho. 

17. Venekalastuksessa saa käyttää ainoastaan paikallisen 
omistamaa venettä. Veneessä on oltava merkki Tenojoen vesistön 
venerekisteriin kuulumisesta. 

18. Kalastettaessa veneestä Tenojoen alaosilla ja Norjan puoleisilla 
sivujoilla on veneessä aina oltava paikallinen soutaja. Paikallisen 
soutajan on oltava yli 16-vuotias ja asuttava vakinaisesti Tenojoen 
jokilaaksossa. Myös soutajalla on oltava kalastuslupa. 

19. Rajajokiosuudella veneessä on oltava paikallinen soutaja kello 
18.00 ja kello 06.00 välisenä aikana.  Veneessä on turvallisuussyistä 
aina oltava paikallinen soutaja Alakönkään alueella Boratbokcán ja 
Bildanguoikan välillä.  

20. Kalastus veneestä moottorin käydessä tai virtaan paikoilleen 
ankkuroidusta veneestä on kielletty. 

https://tana.lakseelv.no/
http://www.lakseregisteret.no/
http://www.tanafisk.no/

