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Fiskebestämmelser och prisen på fisketillstånd 2019
Fiskebestämmelser som gäller Tana älv för icke-ortsbor
För Tana älvs gränsälvssträckning gäller ett avtal från 2017 mellan Finland och Norge om fiske i
Tana älv och den fiskestadga som utgör en del av avtalet. Fiskestadgan gäller fiske på
gränsälvssträckningen i huvudfåran av Tana älvs vattendrag.
Allmänna bestämmelser
Bestämmelserna i fiskestadgan tillämpas på de delar av Tana älv, Enare älv och Skietshamjokka
älv som hör till Finland och Norge och till den del som dessa älvar utgör riksgräns mellan Finland
och Norge.

Vid fiske på gränsälvssträckningen tillämpas på skyldigheten att betala fiskevårdsavgift det lands
lagstiftning, från vilkets tillståndsbutik fisketillståndet har köpts. Detta innebär att det för tillstånd
som köpts i Finland ska betalas finländsk fiskevårdsavgift (18–64-åriga). För ett fiskekort som ger
rätt att fiska från båt och strand och som köpts i Norge uppbärs norska statens fiskevårdsavgift
(krävs inte av personer under 18 år).

Fisketurister får fiska från den 10 juni till slutet av den 10 augusti.
Ett fiskedygn vid fiske från strand börjar kl. 23 och slutar följande dag kl. 16 finsk tid. Ett tillstånd
att fiska från strand är i kraft endast i det land där det köpts. Med ett tillstånd att fiska från
strand som köpts i Finland får man således endast fiska inom den fiskezon som det finländska
tillståndet ger rätt till.

Ett fiskedygn vid fiske från båt börjar kl. 19 och slutar följande dag kl. 19 finsk tid. Vid fiske från båt
ska det mellan kl. 19–07 finnas en lokal roddare med i båten. I Alaköngäs i området mellan
Boratbokca och Bildanguoika ska det alltid finnas en lokal roddare med i båten när man fiskar. Det
är inte tillåtet att fiska från strand med tillstånd för fiske från båt!
Veckofredning är i kraft under hela fiskesäsongen från söndag klockan 19 till måndag klockan 19
finsk tid.
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Fiske är tillåtet endast med spö och bete. Användning av räkor, fisk och mask som bete är
förbjuden.

Minimimått för lax, laxöring, sjöröding och harr är 30 cm. Fiskens längd mäts från fiskens käkspets
till stjärtfenans yttersta ända. Fisk under minimimåttet ska omgående släppas tillbaka i vattnet
oberoende av om fisken är levande eller död.

Vraklax är mager lax i dålig kondition som lekt i älven hösten innan och som vandrar tillbaka mot
havet. Vraklaxen är fridlyst och ska omgående släppas tillbaka i vattnet.
Främmande arter som fåtts i fångst – t.ex. puckellax och regnbågsforell – ska genast dödas.
Fredade områden vid biälvsmynningarna
Spöfiske är förbjudet från båt och strand framför de laxrika bilälvarna på ett område, vars gränser
fastställs per älv enligt följande:
Laksjoki/Lákšjohka älv(NOR); ett område som sträcker sig 50 meter från biälvens mynning
uppströms och 300 meter nedströms från biälvens närmaste stränder tvärs över huvudfåran från
Forsholmen till väst.
Vetsijoki och Utsjoki älv (FIN); området som sträcker sig 50 meter från biälvens mynning
uppströms och 200 meter nedströms från biälvens närmaste stränder tvärs över huvudfåran ända
till djupfarleden.
Kuoppilasjoki älv (FIN); ett område som sträcker sig 50 meter från biälvens mynning uppströms
och 150 meter nedströms från biälvens närmaste stränder tvärs över huvudfåran ända till
djupfarleden.
Levajoki/Leavvajohka (NOR); ett område som sträcker sig 50 meter från biälvens mynning
uppströms och 100 meter från biälvens närmaste stränder tvärs över huvudfåran. Spöfiske är tillåten
från stranden på den motsatta sidan av biälvens mynning.
Paisjoki/Báišjohka älv(NOR); ett område som sträcker sig 50 meter från biälvens mynning
uppströms och 100 meter nedströms från biälvens närmaste stränder tvärs över huvudfåran.
Nilijoki älv (FIN); ett område som sträcker sig 50 meter från biälvens mynning uppströms och 200
meter nedströms från biälvens närmaste stränder tvärs över huvudfåran. Spöfiske är tillåten från
stranden på den motsatta sidan av biälvens mynning.
Valjojoki/Váljohka älv (NOR); ett område som sträcker sig 50 meter från biälvens mynning
uppströms och 150 meter nedströms från biälvens närmaste stränder tvärs över huvudfåran.
Akujoki älv (FIN); ett område som sträcker sig 50 meter från biälvens mynning uppströms och 200
meter nedströms från biälvens närmaste stränder tvärs över huvudfåran. Spöfiske är tillåten från
stranden på den motsatta sidan av biälvens mynning.
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Kaarasjoki/Kárášjohka älv (NOR) (Enare älvs och Kaarasjoki/Kárášjohka älvs sammanflöde): ett
område som sträcker sig 50 meter från bägge biälvarnas mynning uppströms och 200 meter
nedströms i Tana älv och tvärs över älvfåran.
Karigasjoki älv (FIN); ett område som sträcker sig 50 meter från biälvens mynning uppströms och
100 meter nedströms från biälvens närmaste stränder tvärs över huvudfåran.
Iskurasjoki/Iškorasjohka älv (NOR); området som sträcker sig 50 meter från biälvens mynning
uppströms och 100 meter nedströms från biälvens närmaste stränder tvärs över huvudfåran.
Goššjohka älv (NOR); ett område som sträcker sig 50 meter från biälvens mynning uppströms och
100 meter nedströms från biälvens närmaste stränder tvärs över huvudfåran.
Enare älv/Anárjohka älv (NOR), Enare älv/Anárjohka älvs och Kietsimäjoki/Skiehččanjohka älvs
sammanflöde; ett område som sträcker sig 50 meter från biälvens mynning uppströms och 100 meter
nedströms från biälvens närmaste stränder tvärs över huvudfåran.

Flugfiske från stranden
Tillstånd för fiske från strand berättigar till fiske med spö eller fluga utan flöte eller kastvikt, dvs.
med redskap som är avsedda för flugfiske. På gränsälvssträckningen är flugfiske från stranden
tillåtet utmed hela älven med undantag för de fredade områdena av ovan nämnda biälvar. Tillstånd
för fiske från stranden gäller inom en fiskezon och endast i det landet där tillståndet har köpts.
Fiskare under 16 år får fiska från stranden även med fluga eller flöte, dvs. använda dragredskap
för att kasta fluga.
Kastfiske från stranden
Fiske med drag från stranden är tillåtet i Enare älv från Matinköngäs uppströms och i hela
Kietsimäjoki. Dessutom är kastfiske tillåten enligt skyltarna i terrängen på särskilda områden i
Alaköngäs, Yläköngäs och Matinköngäs. I alla områden för kastfiske är det också tillåtet att fiska
med fluga med hjälp av flöte och kasttyngd.
Fiske från båt
Det är möjligt att bedriva laxfiske från roddbåt på hela gränsälvssträckningen förutom i de ovan
nämnda biälvarnas mynningar. Ett tillstånd att fiska från båt är i kraft inom en fiskezon på bägge
ländernas område, dvs. fiske från roddbåt kan bedrivas utmed hela älven.
Vid fiske från båt ska det mellan kl. 19–07 finnas en lokal roddare med i båten. I Alaköngäs i
området mellan Boratbokcá och Bildanguoika ska det alltid finnas en lokal roddare i båten.
Vid fiske från båt får det samtidigt användas högst tre spön och vart och ett får ha en lina eller ett
bete.
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Andra begränsningar i fiske från strand och båt
1. Det är förbjudet att fiska och att lägga ut fiskeredskap från båt med motorn igång och från en båt
som är förankrad i ström.
2. Fiske är förbjudet innanför patornas ledarmar samt på ett område som ligger närmare än 50
meter nedanför patan och närmare än 10 meter från dess sida.
3. Det är förbjudet att fiska på närmare än 10 meter från stående nät.
4. Det är förbjudet att fiska från bro.

Fiskare är skyldiga att anmäla sin fångst. Fångstanmälan ska göras även i det fallet att man inte
fått någon fångst. Om fångsten inte anmäls, leder det till att personen inte kan köpa fisketillstånd i
webbaffären.

För fiskebestämmelserna redogörs noggrannare i broschyren Tana info 2019, så fort den blir klar.
Fisketillstånd
Alla som fiskar eller deltar i fiske (även roddare) inom Tana älvs, Enare älvs och Skietshamjokka
älvs fiskeområde ska ha ett fisketillstånd. Fisketillstånd kan köpas från Finlands eller Norges
webbutiker på adresserna www.tenonkalaluvat.fi och https://tana.lakseelv.no/welcome.php. På
webbutikens webbplats finns också närmare anvisningar om hur man köper ett fisketillstånd.
Tillstånd som köpts från tillståndsbutiken skrivs ut på plats på tillståndskontoren vid Tana älv med
hjälp av den kod som fås i samband med köpet. Tillstånd som köpts från den norska webbutiken
kan skrivas ut vid vissa tillståndskontor på finska sidan. Tillstånd som köpts åt en fiskekamrat
skrivs också ut på tillståndskontoren.
Fisketillståndet är personligt och det kan inte säljas vidare eller överföras på en annan fiskare. För
utskrivning av tillstånd som köpts från tillståndsbutiken i Finland uppbärs ett arvode på 3 euro per
tillståndsdygn i samband med att tillståndet skrivs ut.

Tillstånden för fiske från båt och strand är kvoterade per vecka och i fiskezoner. Den exakta
fiskedagen väljs först när tillståndet skrivs ut vid tillståndskontoret. Det innebär att du då kan välja
vilken dag som helst den valda veckan.
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Till en början kan man köpa högst 4 tillstånd per fiskare per fiskevecka och högst 20 tillstånd för
hela fiskeperioden från tillståndsbutiken i Finland. Från och med den 1 juni slopas kvoterna per
fiskare och om tillstånd finns tillgängliga kan man köpa flera.
Fisketillstånd för unga under 16 år
Det är möjligt att foga en eller flera fisketillstånd för barn till ett tillstånd för fiske från strand och från
båt. Fisketillstånd för barn berättigar ett namngivet barn under 16 år att fiska med högst ett spö
eller metrev åt gången. Fisketillståndet för barn inräknas inte i tillståndskvoten. Fisketillståndet för
barn kryssas i på tillståndet vid köptidpunkten och personuppgifterna ifylls senare. En innehavare
av tillstånd för fiske från båt och för fiske från strand, till vilket det fogats ett eller flera fisketillstånd
för barn, är skyldig att rapportera barnens fångst.
Desinficering av fiskeredskapen
I samband med att ett tillstånd skrivs ut granskas det på tillståndskontoret att fiskeredskapen är
desinficerade och rena enligt de krav som gäller i Tana älvs vattendrag. Det är mycket viktigt att
redskapen är rena, så att man också framöver kan förhindra att den ödesdigra laxparasiten
Gyrodactylus salaris sprider sig till Tana älvs vattendrag.
Priserna på tillstånd för fiske från båt i euro 2019
Period

10.6–16.6
17.6–23.6
24.6–30.6
1.7–7.7
8.7–14.7
15.7–21.7
22.7–28.7
29.8–4.8
5.8–10.8

Nuorgam

80
80
80
80
80
80
80
60
60

Vetsikko

60
60
80
80
80
60
60
60
60

Utsjoki

65
65
85
85
85
65
65
65
65

Outakoski
och Enare
älv
60
60
80
80
80
60
60
60
60

Tillståndet för fiske från båt gäller både i Finland och Norge, vilket innebär att det ger rätt att fiska
utmed hela älven inom den aktuella fiskezonen. Tillstånd för fiske från båt ger inte rätt att fiska från
strand.
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Priserna på tillstånd för fiske från strand i euro 2019

Period

Nuorgam Vetsikko

Utsjoki

10.6–16.6

50

50

Outakoskis Enare älv
huvudfåra
55
50
25

17.6–23.6

50

50

55

50

25

24.6–30.6

50

50

55

50

25

1.7–7.7

50

50

55

50

25

8.7–14.7

50

50

55

50

25

15.7–21.7

50

50

55

40

25

22.7–28.7

50

50

55

40

25

29.8–4.8

50

50

55

40

25

5.8–10.8

50

50

55

40

25

Priset på fisketillstånd för 16–18-åringar
Avvikande från ovan stående priser uppbärs för ett tillstånd att fiska från båt, vilket ingår i
tillståndskvoten och som inlöses av en person under 18 år, men som är över 16 år, en avgift på 40
euro och för ett tillstånd att fiska från strand 25 euro.
Annullering av fisketillstånd
Då ett fisketillstånd annulleras tillämpas följande bestämmelser:
De två första veckorna efter att tillståndet köps kan det annulleras avgiftsfritt, vilket innebär att
priset för tillståndet automatiskt återbetalas på det konto från vilket det betalats. För fisketillstånd
som annulleras efter det återbetalas hälften av tillståndets pris.

Om betalningssystemet inte har avtal med det betalningssätt som du använder, kan systemet
skicka e-post, där det ber dig bekräfta det kontonummer, på vilket avgiften ska återbetalas. Om
bekräftelse inte inlämnas, kan pengarna inte återbetalas på kontot. Avgifter återbetalas fram till
slutet av september, varefter återbetalningarna upphör.
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Tillståndskontor vid Tana älv, där fisketillstånd som köpts från webbutiken kan skrivas ut
Tillståndskontor

Telefon

•

Kalastajan Majatalo Karigasniemi

040 484 8171

•

Tenon Tunturituvat Ky Tanssijoki

040 753 3818, 0400 167 521

•

Tenon Kalastus- ja Eräpalvelu Yläköngäs,

0400 998 150

•

Lomakylä Valle Utsjoki,

0400 948 210

•

Uulan Säästö Utsjoki

(016) 677 105

•

Tenon Lohituvat, Niemelä

040 587 9097

•

Pub Restaurant Rastigaisa, Utsjoki

040 700 8154

•

Vetsituvat Vetsikko

0440 678 805

•

Vetsikos campingstugor Vetsikko,

0400 617 016

•

Tenon Lohiranta Niittyranta,

040 671 5800

•

Nuorgamin Lomakeskus Nuorgam,

0400 294 669

