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Dato: Deatnu/Tana: 14.05.2020 

 

Tilrettelegging for fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye i om fiske i norske 
sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka  
 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har ved møte 29. april 2020 vedtatt endringer til forskrift 

11. mai 2017 nr. 559 om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka: 

 

Vedtak:  

1. Tanavassdragets fiskeforvaltning åpner for fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye året 

rundt på følgende lokaliteter innen det lakseførende området i norske sidevassdrag til Tanaelva, 

Anárjohka og Skiehččanjohka: 

• I følgende innsjøer i Máskejohka: Máskejávre Vuoksajávre og Máskeluobbal. Området 

omfatter ikke området som er nærmere enn 100 m fra utløpet til Geasis, eller innløpet til 

Máskejohka, i Máskeluobbal. 

• Norsk del av Polmakvann 

• Innsjøen Soavveljávre med stillerennende elveområde fra merket punkt UTM sone 33 

N7829575, Ø965880 (nedre) til punkt N7828860, Ø964340 (øvre) i Lákšjohkas sideelv 

Gurtejohka. 

• I alle stilleflytende i Váljohka, med innsjøene fra Geavrejávri og til Valjok munningen mot 

hovedelva. 

• Šuoššjávre og Ajotluobbal i Iešjohka. 

• Følgende innsjøer i sideelva Bavvtajohka; Bajit og vuolit Áhkašjávri, og Gastejávre og Bajit 

Gastejávre.  

• Følgende innsjøer i øvre norske del av Anárjohka; Mánnebaijávre, Báktejávre og Šuojajávre. 

 

2. Samtlige strekninger inngår i et eget innlandsfiskekort som lokale fiskere kan registrere (gratiskort). 

Strekningene selges hver seg som døgnkort for tilreisende fiskere, med døgnpris på 100,- for voksne 

og 50,- for ungdom (16-18 år). Fiske med innlandsfiskekort innebærer at all laks, sjøørret og sjørøye 

som eventuelt fanges, må gjennutsettes.   

 
3. TF åpner for slukfiske for tilreisende fiskere på følgende strekninger: 

 

• I følgende innsjøer i Máskejohka: Máskejávre, Vuoksajávre og Máskeluobbal. Området 

omfatter ikke området som er nærmere enn 100 m fra utløpet til Geasis, eller innløpet til 

Máskejohka, i Máskeluobbal. 

• Sideelva Luovvtejohka/Luftjok. 

• Sideelva Polmakelv og norsk del av Polmakvann 
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• Innsjøen Soavveljávre med stillerennende elveområde fra merket punkt UTM sone 33 

N7829575, Ø965880 (nedre) til punkt N7828860, Ø964340 (øvre) i Lákšjohkas sideelv 

Gurtejohka. 

• Váljohka utenom sideelva Ástejohka. 

• Ved innsjøene Šuoššjávre og Ajotluobbal i Iešjohka. 

• Kárášjohka fra munningen (Ráidenjárga) til Fásttimohkki i Kárášjohka(nedenfor Ráiti). 

• Følgende innsjøer i sideelva Bavvtajohka; Bajit og vuolit Áhkašjávri, og Gastejávre og Bajit 

Gastejávre.  

• Goššjohka, fra Ruksesbákti og oppstrøms. 

• Øvre norske del av Anárjohka. 

 


