Luvanmyynti kalastukseen Tenon vesistön Norjan puoleisille osuuksille
Tenon vesistön Norjan puoleisille osuuksille on vielä saatavana kalastuslupia. Tässä
ohjeita siihen, miten Norjan kalastuskiintiöstä voi ostaa lupia rajajokiosuudelle ja vesistön
kokonaan Norjan puolella oleville osuuksille.
Kalastusluvat Tenon vesistön Norjan puoleisille osuuksille
Kalastusvyöhykkeet rajajokiosuudella Tenolla ja Inarijoella ovat samanlaiset sekä Suomen
että Norjan puolella. Vyöhykkeiden rajat kulkevat jokien poikki. Norjan kalastusluvat
rannalle maksavat 500 NOK ja veneeseen 800 NOK (luettelo alla).
Muualla kuin Norjassa vakituisesti asuvilla on mahdollisuus ostaa seuraavia lupia Tenon
Norjan puoleisille osuuksille:
•

Vuorokausilupa Tenojoen alemmille osuuksille Norjan puolella oikeuttaa
kalastamaan Suomen ja Norjan rajalta (Pulmanki/Nuorgam) Tenojokisuulle. On
kuitenkin huomattava, että Langnesin alapuolella saa kalastaa vasta 23. kesäkuuta
lähtien.

•

Vuorokausilupa Tenojokisuulle (Langnes-Tenojokisuu), josta saa ajoittain hyvin
meritaimenta, mutta harvoin lohia. Luvan hinta on tämän vuoksi muita Tenon lupia
alhaisempi. Kalastuskausi jokisuulla on 23.6–15.8.

•

Vuorokausilupa Kaarasjoen alemmille osuuksille; Kaarasjoen ja Iesjoen
yhtymäkohdasta Kaarasjoen ja Inarijoen yhtymäkohtaan. Kalastuskausi 24.6.–31.7.

Tenon alemmille osuuksille Norjan puolella on kiintiö, johon kuuluvia lupia voi ostaa
verkossa. Kalastuslupia Tenojokisuulle ja Kaarasjoen alemmille osuuksille voi ostaa
ainoastaan norjalaisilta myyntipaikoilta.
Vuorokausilupien hinnat
•

•

Tenojokisuu - Langnes (jokisuuvyöhyke)
o Ranta- ja venekalastus

250,-

o Nuorisolupa (16-18-vuotiaat)

100,-

o Lapsilupa alle 15-vuotiaille

0,-

Tenojokisuulta valtakunnanrajalle

•

•

•

•

•

•

o Rantakalastus

500,-

o Venekalastus, 3 vapaa

800,-

o Nuorisolupa (16-18-vuotiaat)

100,-

o Lapsilupa alle 15-vuotiaille

0,-

Valtakunnanraja - Laksjoki
o Rantakalastus

500,-

o Venekalastus, 3 vapaa

800,-

o Nuorisolupa (16-18-vuotiaat)

*

o Lapsilupa alle 15-vuotiaille

0,-

Laksjoki - Luossnjargguoika
o Rantakalastus

500,-

o Venekalastus, 3 vapaa

800,-

o Nuorisolupa (16-18-vuotiaat)

*

o Lapsilupa alle 15-vuotiaille

0,-

Luosnjagguoika - Borsejoki
o Rantakalastus

500,-

o Venekalastus, 3 vapaa

800,-

o Nuorisolupa (16-18-vuotiaat)

*

o Lapsilupa alle 15-vuotiaille

0,-

Borsejoki - Ráidennjarga
o Rantakalastus

500,-

o Venekalastus, 3 vapaa

800,-

o Nuorisolupa (16-18-vuotiaat)

*

o Lapsilupa alle 15-vuotiaille

0,-

Inarijoki
o Rantakalastus

500,-

o Venekalastus, 3 vapaa

800,-

o Nuorisolupa (16-18-vuotiaat)

*

o Lapsilupa alle 15-vuotiaille

0,-

Kaarasjoki Skáidigeaccin yläpuolella
o Rantakalastus

450,-

o Venekalastus, 3 vapaa

650,-

o Nuorisolupa (16-18-vuotiaat)

100,-

o Lapsilupa alle 15-vuotiaille

0,-

*Puoleen hintaan vene-/rantaluvista
Kalastusluvan ostaminen
Norjan kalastonhoitomaksu (fiskeravgift/Fishing Fee) on maksettava ennen kuin Norjan
kalastuskiintiöstä voi ostaa kalastusluvan rajajokiosuudelle tai Tenojoen Norjan puoleisille
osuuksille. Kalastonhoitomaksun voi maksaa täällä: http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/.
Alle 18-vuotiaiden ei tarvitse maksaa kalastonhoitomaksua.
Kalastusluvan Tenon vesistöön voi ostaa verkosta: https://tana.lakseelv.no/
Sisään pääsee kirjautumaan viime vuoden tunnuksilla. Jos tunnus on hukassa, voi
puhelinnumeron ilmoittamalla saada salasanan sisältävän tekstiviestin. Uutuutena tänä
vuonna on mahdollisuus kirjautua sekä Google- että Facebook-tilillä. Uudet käyttäjät luovat
oman kalastajaprofiilin Fortunaan. Käyttäjä valitsee toivomansa kalastusalueen ja
ajankohdan kalastukselle. Yhteen kalastuslupaan voi valita useamman vuorokauden.
Kalastusluvan voi itsensä lisäksi ostaa myös kalakaverilleen. Kalastuslupaa tälle vuodelle
ostaessaan joutuu maksamaan ylimääräiset 300 NOK, jos kaikkea saalista vuodelta 2017
ei ole ilmoitettu.
Kalastuslupa ei ole voimassa ennen kuin se on aktivoitu käymällä yhdessä paikallisista
myyntipaikoista. Myyntipaikassa tarkistetaan sekä kalastonhoitomaksun suoritus että
kalastusvälineiden desinfiointi. Kalastuslupia voi lisäksi ostaa myös suoraan paikallisilta
myyntipaikoilta.
Kalastuslupien myyntipaikat
Kaarasjoen leirintäalue

(puh. +47 97 07 22 25)

Sport 1, Kaarasjoki

(puh. +47 78 46 71 00)

AE Tapio, Sirma

(puh. +47 97 62 47 85)

Tanan leirintäalue, Skiippagurra (puh. +47 78 92 86 30)
Hotelli Elva, Tana bru

(puh. +47 78 92 82 22)

Rustefjelbman palvelukeskus

(puh. +47 78 92 70 44)

Suomalaiset myyntipaikat, joista voi ostaa/tulostaa kalastuslupia Norjan puolelle
TenonTunturituvat, Tanssjoki

puh. +358 (0) 400 167 521

Lomakylä Valle, Utsjoki

puh. +358 (0) 400 948 210

TenonLohituvat Utsjoki/Niemelä

puh. +358 (0) 405 879 097

Vetsikon Leirintämökit, Vetsikko

puh. +358 (0) 400 617 016

Vetsituvat, Vetsikko

puh. +358 (0) 440 678 805

Tenon Lohiranta, Niittyranta

puh. +358 (0) 406 715 800

Nuorgamin Lomakeskus, Nuorgam

puh. +358 (0) 400 294 669

Kalastavat lapset
Lapsikalastajille on varattu yhteensä 330 kalastusvuorokautta rajajokiosuuden
molemmin puolin kesälle 2018. Lupavuorokausi kirjataan vanhemman nimellä.
Kalastusluvan voi hankkia useammalle lapselle, mutta ainoastaan yhdelle vavalle.
Toisin sanoen ainoastaan yksi lapsi voi kalastaa yhdellä luvalla/vavalla kerrallaan.
Lapseksi lasketaan tässä tapauksessa alle 16-vuotiaat. Lasten kalastuslupia voi
varata lähettämällä sähköpostia osoitteeseen post@tanafisk.no.
Myyntiehdot
Ostamansa kalastusluvan voi perua 14 vuorokauden sisällä luvan ostamisesta
verkossa. Kalastuslupa mitätöidään ja koko rahasumma palautetaan takaisin
pankkitilille, jolta se on maksettu. Suoraan myyntipaikalta ostettua kalastuslupaa
ei sen sijaan voi perua.
Ota yhteyttä Tenon vesistön kalastushallintoon, jos haluat perua ostamasi
kalastusluvan: post@tanafisk.no
Saalisilmoitus
Tenon vesistön kalastushallinnolle on ilmoitettava kaikki kauden aikana pyydetyt
lohet, meritaimenet, merinieriät, kyttyrälohet/Venäjän lohet ja (kasvatetut)

kirjolohet. Myös pyydyksiin tarttuneet talvikot (talvehtineet lohet) ilmoitetaan
omassa luokassaan. Tenon vesistön kalastushallinto ottaa myös mielellään
vastaan tiedon pyydetyistä sisävesikaloista, kuten siika, harjus, hauki jne.
Saalisilmoitus on tehtävä myös takaisin veteen vapautetuista kaloista ja
nollasaaliista.
Saaliin ilmoittamatta jättämisestä joutuu maksamaan ylimääräiset 300 NOK
ostaessaan uutta lupaa myöhemmin.
Toivomme kalastajien ilmoittavan saaliinsa ensisijaisesti profiilissaan Fortunassa:
https://tana.lakseelv.no/. Saalisilmoituksen voi myös antaa Tenojokilaakson
myyntipaikoilla.

