
Informasjon om fisket og fangstrapportering  

Fangstrapportering  

All fangst av laks, vinterstøinger (vuorro), sjøørret, sjørøye, pukkellaks og regnbueørret 

(oppdrettsfisk) skal rapporteres til Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). TF oppfordrer også alle til å 

rapportere fangst av andre fiskearter som harr, sik, gjedde, lake, abbor elveørret.  

TF oppfordrer alle fiskere å rapportere via nettstedet https://tana.lakseelv.no/ 

Det er fortsatt fult mulig å rapportere på papir, enten på fangstskjemaene vedlagt denne konvolutten, 

eller på skjema der man oppgir én og én fisk. Fangstskjemaene i denne konvolutten er kun beregnet 

på laksebreveiere; altså fiskere med garnrettighet. 

Det er vedlagt to skjema og to frankerte konvolutter.  

• Rapport, del 1 dekker juni og skal leveres innen 8. juli. 

• Rapport, del 2 dekker resten av sesongen og skal sendes før 1. september.   

Rapport om sjøørretfangst fra Tanamunningen – Langnes i september måned sendes etter endt fiske.  

Fangstrapportene sendes, eller leveres til:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning, Deanugeaidnu 1780, 9845 Tana. 

Fiskere må rapportere selv om de ikke har fått fisk, eller ikke fisket i løpet av sesongen. Fiskere som 

ikke melder fangst må betale 300,- ekstra i gebyr for fiskekort den påfølgende sesongen.  

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 angitt på 

fangstskjemaene.  

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 

https://tana.lakseelv.no/


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.  

Endring i regler før sesong 2019: 

Trådtype: Trådtypen til laksegarn; drivgarn, stågarn og fangstanordningen i stengslene, er begrenset 

på samme måte som tidligere. Vi gjør særlig oppmerksom på at multimonofile/single twist garn er 

ulovlig. 

«Det er kun tillatt å bruke tråd av hamp, bomull, nylonbindetråd eller spunnet nylon (nylon, perlon, 

terylene). Ved bruk av spunnet nylon skal tråd ha tynnere enkeltfilamenter enn 8 denier. Det er ikke 

tillatt å bruke gjennomsiktig materiale, som monofilament nylon». 

Ledegarn: I ledeanordningene i stengselet; tverrstengsel (doaris), ledestengsel (čuollu) og ledegarn 

(vuojahat), skal maskevidden være minimum 58 mm. Trådtypebestemmelsen er lik som den 

fangstende delen av stengslene, men i tillegg skal tråden være minst 1,1 mm tykk (210/8x3, norsk 

tråd nr. 8). 

Utvida fisketid, garnfiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye: Fisketiden med småmaska 

garn i Tanaelva er utvidet med 5 dager. Fisket er åpent i perioden;  

• 20. mai til 15. juni i Tanaelva, 

• 20. mai til 20. august i Anárjohka, og 

• 20. mai til 15. august i Iešjohka og Kárášjohka opp til Bavvtajohkas munning.  

Fisket kan utøves seks dager i uka, men ikke i fredningsdøgnet (søndag kl. 1800 til mandag kl. 1800). 

Fisket kan kun utøves i egen fiskesone, samt i innsjøer. Det er ikke antallsbegrensning på garn etter 

andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye. Finn mer detaljert beskrivelse om blant annet trådtype, 

maskevidde osv. på www.tanafisk.no. 

Tanamunningen: Sesongen for stangfiske i Tanamunningen, opp til Langnes varer fra 23.6 til 15.9, 7 

dager i uka. Det utvida fisket (20.8-15.9) gjelder i år kun opp til Langnes.. 

Fiskeregler, generelt: Vi vil minne spesielt om at det er ulik fisketid for stengsel og stågarn/settegarn. 

Fisketiden for stengsel er tre dager i uka (mandag kl. 1800 – torsdag kl. 1800) i perioden 16.6-31.7. 

Stågarnsfiske avsluttes onsdag kl. 1800. I perioden 16.7-31.7 varer også fisketiden for stågarn i tre 

døgn, med avslutning torsdag kl. 1800. 

For drivgarnsfiske er fisketid to døgn i uka, fra mandag kl. 18.00 til onsdag kl. 18.00 i perioden 1. til 

15. juni. Vi vil spesielt minne om at også regler om avstand mellom bruk, og lengde på hvert driv 

følges opp.  

Les en samlet oversikt over fiskereglene for garnfiske og fiske med stang på vår hjemmeside 

www.tanafisk.no 
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