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Tana munning - Langnes (munningssonen) 250,- 100,-

Tana munning til Riksgrensen 500,- 800,- 100,-

Riksgrensen - Láksjohka 500,- 800,- *

Láksjohka - Luossnjargguoika 500,- 800,- *

Luosnjagguoika - Borsejohka 500,- 800,- *

Borsejohka - Ráidennjarga 500,- 800,- *

Anárjohka 500,- 800,- *

Anárjohka, øvre norsk del 500,- 100,-

Luovvtejohka/Luftjok 100,- 100,-

Máskejohka/Masjok 450,- 100,-

Buolmátjohka/Polmakelva 350,- 100,-

Lákšjohka 350,- 100,-

Leavvajohka/Levajok 350,- 100,-

Baisjohka 350,- 100,-

Válljohka 350,- 100,-

Kárášjohka nedenfor Skáidigeacci 450,- 650,- 100,-

Kárásjohka ovenfor Skáidigeacci 450,- 650,- 100,-

Iešjohka 450,- 650,- 100,-

Geaimmejohka 350,- 100,-

Goššjohka 350,- 100,-  
*Ungdom: Båt 400,-, strand 250,- 
 

Utsalgssted fiskekort (se kart) 

1) Karasjok camping   (tlf +47 97 07 22 25) 

2) Sport 1, Karasjok   (tlf +47 78 46 71 00) 

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

4) Tana Familiecamping, Skiippagurra  (tlf +47 78 92 86 30) 

5) Elva Hotel, Tana bru   (tlf +47 78 92 82 22) 

6) Rustefjelbma servicesenter  (tlf +47 78 92 70 44) 

 

Finske utsalgssteder som selger norske kort 

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

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

9) Tenon Lohituvat Utsjoki/Niemelä  tlf +358 (0) 405 879 097 

10) Vetsikon Leirntämökit, Vetsikko tlf +358 (0) 400 617 016  

11) Vetsituvat, Vetsikko  tlf +358 (0) 503 129 900  

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

13) Nuorgamin Lomakeskus, Nuorgam tlf +358 (0) 400 294 669 
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Laksefiske 

i TANAVASSDRAGET 
INFORMASJON TIL TILREISENDE FISKERE 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har forvaltningsansvaret for 
Tanavassdraget, og organiserer blant annet kortsalg, opplegg for 
fangstrapportering og oppsyn på norsk side. I denne folderen har vi 
samlet fiskereglene og den mest relevante informasjonen for deg som 
tilreisende fisker i Tanavassdraget. For mer fyldig informasjon; ta 
kontakt med våre kortselgere, eller besøk vår hjemmeside: 
www.tanafisk.no 
 

Fiskekort 

Tilreisende fiskere får bare kjøpe døgnkort. Fiskedøgnet starter kl. 
18.00 og varer i prinsippet et døgn. Fisket fra strand på 
riksgrensestrekningen starter kl. 22.00 og varer til kl. 15.00. 
Tilreisende fiskere med båtkort må ha lokal roer, men på 
riksgrensestrekningen er det tillatt å ro uten lokal roer mellom kl. 
06.00 og 18.00. 

Personer som ikke er fast bosatte i Norge har kun adgang til å fiske i 
Tanaelva, Anárjohka og nedre del av Kárášjohka opp til samløpet 
mellom Iešjohka og Kárášjohka (Kárášjohka nedenfor Skáidigeačči).  

Det er satt en øvre kvote på fiskekort for riksgrensestrekningen og på 
nedre norske del av Tanaelva. Disse kortene kan kjøpes på nett: 
https://tana.lakseelv.no/ 

Fiskere som er 18 år og eldre, som kjøper fiskekort fra den norske 
fiskekortkvoten for riksgrensen, eller kjøper kort i norske områder av 
Tanavassdraget må betale fiskeravgifta før de kjøper kort hos TF. 

http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/ 

Kort som er kjøpt på nett må aktiveres på et av våre utsalgssteder før 
fisket tar til. Denne ordningen skal sørge for at alle har desinfisert 
fiskeutstyret før de setter i gang fisket. 

Barn opp til og med 15 år fisker gratis i vassdraget, men vi ønsker at 
alle skal ha eget kort. For grenseelvstrekningen er det satt av en 
kvote på 330 fiskedøgn til barn. Kortene skal registreres på en 
voksen person i følget, og flere barn kan fiske på samme kortet, men 
ikke samtidig.   

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. 

 

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


Fangstrapportering 

Enhver fisker har lovpålagt plikt til å rapportere all fangst av laks, 
sjøørret, sjørøye, pukkellaks og regnbueørret. Gjenutsatt laks, 
sjøørret og sjørøye skal også rapporteres. TF har vedtatt at 
vinterstøing av laks skal rapporteres, og oppfordrer alle til å 
rapportere også fangst av andre fiskearter. Det skal også innmeldes 
nullfangst, og det skal meldes ifra dersom fiskekortet ikke ble 
benyttet. Fiskeren kan levere fangstrapport til kortselgere, eller på 
nett, senest én uke etter fiskekortet er utløpt. 

Fangstrapportering på internett 

Gå inn på https://tana.lakseelv.no/ og logg inn med fiskerID. Faste 
data er dato, art, vekt, fiskesone, og om fisken er fanget, eller 
gjenutsatt. Oppgi gjerne også kjønn og lengde.  

Stangfiskere må rapportere én og én fisk, med unntak av sjøørret-
fangst fra Tanamunningen, og fangst av andre arter som sik og harr. 
Da kan fangsten fra en dag kan rapporteres samlet. 

Gebyr 

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

Ta skjellprøve av fangsten  

TF oppfordrer fiskere til å ta skjellprøver av laks og sjøørret. 
Konvolutter er tilgjengelig hos utsalgsstedene. Skjellprøvene gir mye 
god kunnskap om fiskebestandene i Tanavassdraget. TF trekker 
gavekort på 2 500,- blant skjellprøvene som blir innlevert. 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! 

Forvaltningsgrense for laksefiske 

Det er øvre forvaltningsgrenser for laksefiske Tanavassdragets 
sideelver. Ovenfor disse grensene er det tilstrekkelig å kjøpe 
innlandsfiskekort fra Finnmarkseiendommen (FeFo), men det er ikke 
åpnet for laksefiske. Eventuell laks som fanges her skal derfor settes 
ut. Oversikt over lakseførende strekninger finnes på 
www.lakseregisteret.no. 

Forvaltningsgrensen mellom sjø og elv ble flyttet lenger utover i 
Tanamunningen i 2014. Hele tidevannssonen (estuariet) er nå med i 
elveområdet. Grensen er merket i vest med tre hvite påler på neset 
utenfor Sandbukta. Finn mer info på www.tanafisk.no. 

Tradisjonelt fiske 

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

Fiskeoppsyn 
TF har ansatt 12 oppsynsbetjenter i vassdraget. På grense-
strekningen mot Finland er det Statens Naturoppsyn (SNO) som har 
ansvaret. Fiskekort, fiskeravgiftskort, desinfeksjonsattest og 
legitimasjon skal fremvises til oppsynet ved forespørsel. 

Tips til oppsynet kan sendes til: post@tanafisk.no 

FISKEREGLER FOR TILREISENDE  

Fiskeområder 

1. Personer som er fast bosatte i Norge kan fiske på 
riksgrensestrekninga, 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 Kárášjohka opp til samløpet mellom 
Iešjohka og Kárášjohka.  

Fisketid 

3.  Fiskesesongen varer fra 10. juni til og med 10. august. I Tanaelva 
nedenfor Tana bru kan en fiske sjøørret frem til 15. September. På 
strekninga fra Langnes til Tanamunningen varer sesongen fra 23. juni 
til 15. september. All laks som fanges etter 10. august skal settes ut. 

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

5. Fisketiden i de norske sideelvene er som følger:  
 

Anárjohka øvre norske del 1.7-31.7 onsdag kl 18 - søndag kl 18

Luovvtejohka/Luftjok 10.6-10.8 mandag kl 18 - søndag kl 18

Máskejohka/Masjok 17.6-31.7 tirsdag kl 18 - søndag kl 18

Buolmátjohka/Polmakelva 10.6-10.8 mandag kl 18 - søndag kl 18

Láksjohka 17.6-31.7 onsdag kl 18 - søndag kl 18

Leavvajohka/Levajok 17.6-31.7 tirsdag kl 18 - søndag kl 18

Baisjohka 17.6-31.7 tirsdag kl 18 - søndag kl 18

Válljohka 10.6-10.8 mandag kl 18 - søndag kl 18

Kárášjohka nedenfor Skáidigeacci 24.6-31.7 onsdag kl 18 - søndag kl 18

Kárásjohka ovenfor Skáidigeacci 24.6-31.7 tirsdag kl 18 - søndag kl 18

Iešjohka 24.6-31.7 onsdag kl 18 - søndag kl 18

Geaimmejohka 24.6-31.7 tirsdag kl 18 - søndag kl 18

Goššjohka 17.6-31.7 tirsdag kl 18 - søndag kl 18
 

Forbudte metoder og områder 

6. Det er forbudt å fiske med reke, reketakle eller liknende redskap, 
og det er forbudt å bruke fisk eller mark som agn. Fiske med mark er 
tillatt på strekningen Langnes til Tanamunningen etter 15. juli. 
Krøking av fisk er forbudt. 

7. Det er forbudt å fiske innafor ledegarn i stengsel og i et område 
nærmere enn 50 m nedenfor eller 10 m til siden for et stengsel. Det 
samme gjelder nærmere enn 10 m fra settegarn. 

8. Det er forbudt å ta livet av laks, ørret eller røye mindre enn 30 cm. I 
den nedre norske delen av Tanaelva skal all sjørøye settes ut. All 
vinterstøing skal slippes ut. Oppdrettslaks og pukkellaks skal avlives.  

9. Det er forbudt å fiske med stang fra strand og fra båt på 
strekningen 50 m ovenfor og 200 m nedenfor utløpet av lakseførende 
sideelver.  

For sideelvene Lákšjohka, Leavvajohka og Akujohka (finsk) er 
strekningen nedenfor utløpet 300 m. Der sideelver renner inn i 
sideelver er strekningen nedenfor utløpet 100 m.  

På grense-strekningen er det tillatt å fiske fra strand fra motsatt 
bredd, og det er også tillatt å ro raskt rett igjennom forbudssonen, 
uten stans, med fiskeredskap ute, såfremt dette skjer mindre enn 10 
meter fra motsatt bredde (andre siden av Tanaelva). 

10. Fiske fra bru er ikke tillatt. 

11. TF har vedtatt følgende fredningssoner for stangfiske: 

• Nedre del av Lákšjohka, fra Tanaelva til et merket punkt 
500 meter over E6-brua (over Lásse/Bergkulpen).  

• Kulp i øvre del av Lákšjohka i henhold til merking i terreng  

• 50 meter opp- og nedstrøms fisketrappa Lákšjohka. 

• 200 meter opp- og nedstrøms i Šuorpmugorži i øvre 
Kárášjohka. 

Fiske fra strand 

12. Tilreisende fiskere kan fiske med flue uten dupp eller søkke i hele 
vassdraget. Barn under 16 år kan fiske med flue og dupp i hele 
fiskeområdet. 

13. Slukfiske fra strand er bare tillatt på følgende strekninger: 

• Tanamunningen til Langnes 
• Skiltet strekning på østsiden av elva ved Tana bru  
• Skiltet strekning ved øvre del av Storfossen  
• Ailestrykene opp til Levajok fjellstue  
• Ovenfor Matinköngäs i Anárjohka/Skiehččanjohka. 

På slukfiskestrekningene kan det også fiskes med flue og det er tillatt 
med dupp eller søkke. 

14. På grensestrekningen kan stangfiske foregå fra kl. 22.00 til kl. 
15.00. 

Fiske fra båt 

15. Ved båtfiske skal alle i båten som deltar i fisket ha gyldig 
fiskekort, inkludert den som ror. 

16. Det er bare tillatt å fiske fra båt som eies av personer som er fast 
bosatt i elvedalen. Båten skal ha registreringsskilt utstedt av 
lensmannen.  

17. Det er ikke tillatt å fiske fra oppankret båt, eller fra båt med 
motoren i gang. 

18. Ved fiske fra båt i den nedre norske delen av Tanaelva og i 
norske sideelver er det krav om lokal roer (minst 16 år gammel og 
fast bosatt i Tanaelvas fiskeområde).  

19. På riksgrensestrekninga er det krav om lokal roer fra kl. 06.00 til 

kl. 18.00 (norsk tid). 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. 

20. Det kan fiskes med inntil 3 stenger fra en båt. Hver stang kan ha 
én sluk eller én flue, med eller uten søkke eller dupp. 

 

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

