Fiskeregler for tilreisende fiskere i norske sideelver til Tanavassdraget
1. Fiskekort, sesonglengde og fredningstid
− Alle som fisker i norske sideelver til Tanavassdraget må ha med fiskekort for den aktuelle
fiskesonen, kvittering for fiskeravgift til staten og ID.
− De norske sideelvene er kun åpne for personer som er fast bosatt i Norge. Nedre del av
Kárášjohka, opp til samløpet med Iešjohka er også åpen for fiskere bosatt utenfor Norge.
− Sesonglengden for de ulike sideelvene varierer. Finn info på www.tanafisk.no.
− Alt fiske er forbudt fra søndag kl. 1800 til mandag kl. 1800. I flere sideelver er det flere
fredningsdøgn i uka.
− Fiskereglene for laksefiske i sideelvene til Tanavassdraget gjelder i lakseførende strekning.
Oversikt over lakseførende strekning finnes her: www.lakseregisteret.no.
2. Lovlige redskaper
- Tilreisende fiskere har kun anledning til å fiske med flue uten dupp og søkke ved fiske fra land.
3. Forbudte områder
− Det er forbudt å fiske med reke, reketakle, fisk og mark som agn. Tilreisende fiskere kan heller
ikke fiske med sluk og slukredskaper når de fisker fra strand.
− Det er forbudt å fiske innenfor ledegarn i stengsel og i et område nærmere enn 50 m nedenfor
eller 10 m til side for stengsel. Det er forbudt å fiske nærmere enn 10 m fra stågarn.
− Det er forbudt å fiske med stang fra strand og båt innenfor en strekning på 100 m nedstrøms og
50 m oppstrøms utløp av lakseførende sideelver til andre lakseførende sideelver.
− Det er forbudt å bruke krokredskaper på en slik måte og under slike forhold at fisken kan krøkes.
− Fiske fra bru er forbudt.
4.
−
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Begrensninger i fiske fra båt
Alle i båten som deltar i fisket må ha fiskekort, inkludert den som ror.
Det selges båtfiskekort kun for følgende norske sideelver; Kárášjohka og Iešjohka.
Ved fiske fra båt skal tilreisende fiskere ha med en roer som bor fast i Tanadalen (lokal roer).
Det er bare tillatt å fiske fra båt som eies av folk som er fast bosatt i Tanaelvas fiskeområde.
Båten skal være registrert i båtregisteret for Tanavassdraget og være skiltet deretter.
− Det kan fiskes med inntil tre stenger samtidig fra båt.
− Hver stang kan kun ha ett fiskeredskap (sluk, wobler eller flue).
− Det er ikke tillatt å fiske fra oppankra båt eller fra båt med motoren i gang. Det er heller ikke lov
å ha motoren i gang mens snøret slippes ut.
5. Barns fiske
− Barn og ungdom frem til fylte 16 år kan fiske gratis i norske deler Tanavassdraget, men må ha
fiskekort. Dette skrives ut fra utsalgssteder på norsk side.
− Barn og ungdom inntil fylte 16 år kan fiske med flue og dupp.
6.
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Utsettingsplikt og minstemål
All laks og sjøørret mindre enn 30 cm skal slippes ut igjen.
All sjørøye og vinterstøing av laks skal slippes ut igjen.
Pukkellaks (russerlaks) og oppdrettslaks skal ikke gjennutsettes.
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Fishing rules for visiting anglers in the Norwegian tributaries of the Tana Watercourse
1. Fishing license, season length and fishing time
- All anglers fishing from the Norwegian shore or from boat with a Norwegian fishing license must
have their license for the specific fishing zone, Norwegian fishing fee and ID.
- In the Norwegian tributaries, only persons living permanently in Norway can buy a license. In the
lower part of Kárášjohka, below the junction between Kárášjohka and Iešjohka, all anglers can
buy a license.
- The length of the fishing season varies among different tributaries. More info at www.tanafisk.no
- Fishing is prohibited from Sunday 1800 to Monday 1800 (Norwegian time). In several tributaries,
there are fewer open days each week.
- The fishing rules for salmon fishing in Norwegian tributaries apply for the salmon bearing stretch
of the tributary. Find an overview here: www.lakseregisteret.no.
2. Legal fishing methods
− Visiting anglers may only fish with fly without a floater from shore.
3. Forbidden methods and areas
− Prohibited baits: prawns, shrimps, fish and earthworms. Visiting anglers are not allowed to use
lures (spoons, spinners, wobblers) when fishing from shore.
− Rod fishing is prohibited within the guide-nets of the weirs, within 50 m downstream of the net,
and 10 m to either side. Fishing is also prohibited within a 10 m distance from gill nets.
− There are protected areas 100 m downstream and 50 m upstream every river mouth where a
salmon bearing tributary is running into another salmon bearing tributary. All fishing from boat
and shore is forbidden in these areas.
− Using the fishing gear to “hook” the fish is not allowed. The fish should actively attack the bait.
− Fishing from bridges is forbidden
4. Fishing from boat
- All the persons that are taken part in the boat fishing, including the rower/oarsman, must have a
valid fishing license,
- Visiting anglers must be accompanied with a local fisherman or oarsman when fishing from a
boat in the Norwegian parts of the Tana watercourse.
- A maximum of 3 rods are allowed when fishing from a boat in the Norwegian tributaries of the
Tana river. This is regardless of the presence of one or more locals in the boat. It is only allowed
to use one lure (spoons, spinners, wobblers or fly) on each rod.
− Any boat used when fishing in salmon bearing stretches of the Tana watercourse must be
registered and marked with a number plate. Only local persons may own and register a boat.
− The boat should not be anchored during fishing activity, and it is not allowed to fish while the
boat engine is running.
5. Fishing rules for children
- Children younger than 16 years old may fish for free in the Norwegian parts of the Tana
Watercourse, but they must have a fishing license. They may fish with fly and floater.
6.
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Minimum size, and duty to release salmon kelt
All salmon and Sea trout smaller than 30 cm must be released.
All arctic char and salmon kelt must be released.
Pink salmon (russerlaks) and farmed salmon should never be released.
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