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Fiskeregler i Tanavassdraget vedtatt av Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 

På norsk side av Tanavassdraget reguleres fisket av tre ulike forskrifter for henholdsvis 

grenseelvstrekningen, nedre norske del av Tanaelva og de norske sideelvene. I tillegg kan TF begrense fisket 

ytterligere jf. Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, Finnmark (Tanaforskriften) § 

10:   

Dersom hensynet til fiskebestandene eller utøvelsen av fisket tilsier det, kan Tanavassdragets 

fiskeforvaltning innskrenke adgangen til fisket ut over det som følger av regler gitt i eller i medhold 

av lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. eller overenskomsten med Finland 

av 24. februar 1989. Innskrenkningen kan gis virkning for alle eller for bestemte grupper i de norske 

sidevassdragene og på den nedre norske delen av vassdraget. 

Tanavassdragets fiskeforvaltning kan på samme vilkår og i de samme områdene, begrense salget 

av fiskekort. 

Fiskeforskriftene for fiske i den nedre norske delen av Tanavassdraget og for fiske i de norske sideelvene 

tillater TF å utvide fisket på enkelte spesifikke punkter. I Forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, 

Anárjohka og Skieččanjohka § 11, 5. ledd heter det at:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning kan utvide fisketiden for fiske etter andre arter enn laks, sjøørret 

og sjørøye i spesifiserte områder dersom hensynet til innlandsfiske tilsier det og fisket ikke er til 

skade for laks, sjøørret eller sjørøye.  

I forskrift om Tanavassdragets nedre norske del § 6, 3. ledd heter det at: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning kan åpne for fiske etter sjøørret fra 23. juni til 15. september fra 

grensen mellom sjø og elv til Langnes.  

Tilreisende fiskere har i utgangspunktet kun tillatelse til å fiske med flue uten dupp og søkke når de fisker 

fra land. TF kan vedta avvik fra regelen jf. forskrift om Tanavassdragets nedre norske del § 7, 6. ledd, og 

forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skieččanjohka § 8, 5. ledd:  

Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette områder der slukfiske og fiske med flue med dupp 

eller søkke er tillatt for tilreisende fiskere.  

Tilreisende fiskere må ha med en lokal roer under fiske fra båt. På grenseelvstrekningen kan de ro uten 

lokal roer fra kl. 0600 til kl. 1800. I den nedre norske delen av Tanavassdraget og i de norske sideelvene kan 

TF vedta unntak fra regelen, se forskrift om fiske i nedre norske del av Tanavassdraget § 16, 3. ledd: 

Ved fiske fra båt skal tilreisende fiskere ha med en roer som bor fast i Tanadalen (lokal roer). 

Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette regler som avviker fra dette kravet.   

  



Gjeldendene fiskeregler vedtatt av TF:   

 

1) Frednings-/fiskeforbudssoner for stangfiske vedtatt i henhold til Tanaforskriftens § 10:  
 

• Nedre del av Lákšjohka (fra Lásse/Bergkulpen og ned til munningen av Lákšjohka) (TF-sak 6/2014).  

• Kulp i øvre del av Lákšjohka (90 graders sving, ca. 1 km nedenfor elveskillet) (TF-sak 23/2015). 

• 200 m sone over og nedenfor Šuormpugorži i Kárášjohka (TF-sak 23/2015).  
 

2) Øvre grense for båt- og garnfiske vedtatt i henhold til Tanaforskriftens § 10:  
 

• Øvre grense for garnfiske etter laks, sjøørret og sjørøye i Kárášjohka (Stuorragorži) og Iešjohka 
(Iešjotbrua), (TF sak 23/2015). 

• Øvre grense for båtfiske i Kárášjohka (Buksaluhččenguoika) (TF sak 23/2015). 
 

3) Forlenget fisketid for strekningen Langnes – Tanamunningen jf. forskrift i nedre norske del av 
Tanavassdraget § 6, 3. ledd: 
 

• Fiskesesongen for fiske etter sjøørret på strekningen Langnes- Tanamunningen er utvidet til 
perioden 23. juni til 15. september for lokale og tilreisende fiskere (TF-sak 10/2018).   
 

4) Tilreisende fiskere har anledning til å fiske med slukredskaper og flue med dupp eller søkke på 
følgende strekninger i henhold til Forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del § 7, 6. ledd:  
 

• På østsida av Tanaelva ved Tana bru; fra 150 m nedenfor brua til ca. 100 m ovenfor brua (TF-sak 
35/2017 og 10/2018). 

• Fra Tanamunningen til Langnes (TF-sak 10/2018) 
 

5) Tilreisende fiskere har anledning til å fiske med slukredskaper og flue med dupp eller søkke på 
følgende strekninger vedtatt i henhold til forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, 
Anárjohka og Skieččanjohka § 8, 5. ledd og TF-vedtak 23/2020: 
 

• 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 

• Innsjøen Soavveljávre med stillerennende elveområde fra merket punkt UTM sone 33 N7829575, 

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

• Sideelva Váljohka (omfatter ikke Váljohkas sideelv Ástejohka). 

• Kárášjohka fra Ráidenjárga (samløpet med Anárjohka) til Fastemohkki (nedenfor Ráitegorži) 

• Ved innsjøene Šuoššjávre og Ajotluobbal i Iešjohka. 

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

Gastejávre.  

• Sideelva Goššjohka. 

• Øvre norske del av Anárjohka. 

 



6) Fisket er åpent på følgende strekninger året rundt i henhold til forskrift om fiske i norske 
sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skieččanjohka § 11, 5 og TF-vedtak 23/2020. All laks, 
sjøørret og sjørøye som eventuelt fanges må settes ut: 
 

• 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. 

 

7) TF har gjennom egne vedtekter også regler for laksebrev, og § 15 omhandler utøvelse av garnfiske 

– hustandsmedlem, medhjelper, deltaker: 

Laksebreveier, eller den som leier garnfiskerett, skal selv eller hustandsmedlem sette ut garnbruk 

til fiske med settegarn og stengsel. Et hustandsmedlem eller en medhjelper kan bistå under 

arbeidet med stengsel, settegarn eller røkting av garn. Disse skal ha gyldig fiskekort og må være 

fast bosatt og registrert i folkeregistrert i en av elvedalens kommuner. 

Dersom laksebreveier eller hustandsmedlem har uforutsett kortere fravær fra fisket etter at 

garnbruk er satt ut, kan et hustandsmedlem eller en medhjelper utpekes til å røkte garnene eller 

til å trekke opp garnbruk innen fredningstidspunktet inntrer. Sonestyret kan også forespørres om 

bistand.  

Laksebreveier eller hustandsmedlem avgjør selv hvem drivgarnfisket skal utøves sammen med. 

Forutsetningen er at utpekt deltaker har gyldig fiskekort og er fast bosatt og registrert i 

folkeregisteret i en av elvedalens kommuner. Laksebreveier eller hustandsmedlem kan i tillegg til 

deltaker ha med et nært familiemedlem som er barn, barnebarn, forelder eller søsken, uavhengig 

om vedkommende er bosatt i eller utenfor elvedalen. Vedkommende, unntatt tilreisende barn 

under 16 år, må ha gyldig fiskekort. Barn bosatt i elvedalen har rett til gratis fiske fra båt og fra 

strand inntil fylte 16 år.  

Under sak 82/2019 ble følgende presisering vedtatt: Det tradisjonelle samfisket mellom to eller 

flere laksebreveiere skal ikke begrenses. Dagens praksis videreføres. Det forutsettes at samtlige 

rettighetshavere i et samfiske har laksebrev, og at de har fått tildelt garnfiskeplass i en sone, og at 

de har innløst sesong fiskekort. Samfisket kan forgå med maksimus ett garnrbruk pr. Laksebreveier. 

 

o Miljødirektoratet vedtok et unntak til den allmenne munningsfredningen for sideelva Sáđejohkas 

munning til Iešjohka i 2017 etter anmodning fra TF. 


