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I Allmän presentation
av området
Tana älv är en 250 km lång subarktisk gränsälv
mellan Finland och Norge. Islossningen i älven
sker i slutet av maj. Efter islossningen följer en
kraftig vårflod på grund av att flodområdet saknar större insjöbassänger som skulle utjämna flödestoppen. Vattenytans snabba växlingar är karaktäristiska för Tana älv: på våren fördröjer de
laxfiskets början och under sommaren försvårar
de den lokala fångsten av lax med pata.
Laxbeståndet i Tana älv förökar sig naturligt och
det bevaras och utvecklas med fiskeriets regleringsmetoder.Tana älv är den största och mest
producerande naturliga laxälven i Nordeuropa,
vilket gör att älv- och kustfiske fortfarande i betydande grad är möjligt i älven. Laxfångsten i
Tana älv har de senaste åren varit 15-20 % av den
totala laxfångsten i de europeiska älvarna. De
bästa laxfångsterna i Tana älvs vattendrag (250
ton) fick man åren 1975 och 2001. Laxbestånden
i Tana vattendrag varierar naturligt och på samma sätt som i andra nordliga laxälvar.
Laxbestånden i Tana varierar regelbundet och en
god fångst får man med 8-9 års mellanrum. Efter
år 2003 har laxfångsterna dock varit mindre än
den genomsnittliga fångsten på lång sikt (127 t),
och inget klart rekordår har statistikförts för laxfångsten. Restriktioner för havsfiske och minskat fiske på lax har lett till att en betydande del
av den lax som produceras i Tana älv redan kan
fångas i älven. Laxen från Tana älv vandrar till
ett utbrett område i Nordatlanten. Största delen
av lax med många havsår växer i Norska havet,
en del i området vid Färöarna och en liten del så
långt borta som vid Grönlands östkust.

Pärmbild: Suvi Pekki
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Laxen i Tana älv är en mångformad ädelfisk som
under tusentals år anpassat sig till vattendraget.
Laxen tillbringar i medelsnitt sina fyra första
år i älvmiljön, därifrån den vid 17 centimeters
längd och 30 grams vikt vandrar ut i havet som
s.k. smolt. I havet ökar laxen snabbt i vikt, på ett
år ökar laxens vikt till 1–2 kilo och fisken kallas
”tidde”, efter två år har de nått 3–7 kilo och kallas
”luossajuolgi” och efter tre år väger de omkring tio
kilo och har en längd på en meter och kallas ”luossa” (lax). Havslaxarnas ålder är 1–5 år. Andelen
laxar som återvänder för att leka har märkbart ökat
på 2000-talet och var 7 % år 2012. Trots intensivt
fiske förekommer det över 10 år gamla individer
i laxbeståndet. Årligen fångas det ett flertal laxar
med en vikt på över 20 kilo i Tana älv.
Tanadalen är ett område med urgammal samekultur. Områdets ekonomi har sedan gammalt grundat
sig på naturnäringar: fiske och renskötsel. Under
århundradenas lopp har samerna i älvdalen utvecklat näringar som kompletterar varandra och är i
harmoni med naturen och årscykeln. Ännu idag
skaffar sig många av invånarna i Tanadalen sin utkomst från flera olika källor. En övergång till servicenäringar kan dock spåras: i stället för att sälja
laxar säljs det laxfiske och vid sidan om ripbröst
säljs det ripjakt.
Under 1950-talet förbättrades förbindelserna till
Tana älvdal väsentligt, vilket även innebar att fisketurismens betydelse ökade. Laxen är fortfarande
en betydelsefull inkomstkälla för befolkningen
i området även om ingen längre lever enbart på
försäljning av laxkött. Laxen är dock en mycket
viktig husbehovsfisk i många lokala matlag och
laxfisket har immateriella värden som inte kan
mätas i pengar. För många fisketurister har Tana
älv blivit en tradition, nästan som en “sjukdom”,
som varje sommar bryter ut med åtminstone ett
“anfall”. Fisketuristens önskedröm är att få en lax,
men för många räcker det redan med “risken att få
den där stora”. Den psykiska avkopplingen i en annorlunda atmosfär och den fysiska ansträngningen
vid laxrodden har allt oftare blivit sinnebilder för
de positiva känslorna laxfisket i Tana älv väcker
och därmed orsaker till att återkomma.
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II Fiskevårdsavgiften
Fiskevårdsavgiften är 24 € per kalenderår och den
gäller för hela landet (med undantag för landskapet
Åland). Fiskevårdsavgift kan även betalas för en sju
dygn lång fiskeperiod. Avgiften är då 7 €. Fiskevårdsavgiften är personlig. Betalningsskyldiga är
personer mellan 18–64 år.
Fiskevårdsavgiften ska betalas på eget initiativ innan
fisket inleds. Behändigast betalar man avgiften i den
webbutik som finns bakom en länk på på jord- och
skogsbruksministeriets webbplats (www.mmm.fi).
För fiske i Tana älv måste alla fiskare (= roddare och
alla som deltar i fisket) utöver fiskevårdsavgiften
även skaffa ett särskilt fisketillstånd för Tana älv.
Fiske från stranden på den norska sidan av Tana
älv förutsätter att norsk fiskevårdsavgift betalas till
norska staten.

Fiskeövervakare i Tana älv
Jorma Harlin
Juha Valle
Niilo Aikio
Niilo Rasmus

+358 (0)40 843 9093
+358 (0)40 180 1588
+358 (0)40 861 9052
+358 (0)40 843 9094

Broschyren Tana Info finns även på:
www.ely-keskus.fi/lappi
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III Bestämmelser för
utsocknes personer inom
Tana älvs fiskeområde
För Tana älvs fiskeområde gäller en överenskommelse från år 1989 mellan Finland och Norge angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde och den därtill anslutna fiskeristadgan
(Fördragsserien 94/1989), i vilka vissa bestämmelser godkänts genom en lag (1197/1989).
Fisket

Bestämmelserna tillämpas i till Finland hörande
delar av Tana älv, Enare älv och Skietshamjokka
älv inom de områden dessa älvar utgör riksgräns
mellan Finland och Norge.
Fiske är tillåtet från den 1 juni till utgången av den
20 augusti.
Fiskedygnet inleds klockan 19.00 finsk tid.

Veckofredning är i kraft från söndag klockan 19.00
till måndag klockan 19.00.
Fiske är tillåtet endast med spö och lockbete.

Användning av räkor eller räktackle och lockbeten
som efterliknar dessa är förbjuden. Även användning av betesfisk och mask är förbjuden.

Minimimått för lax, laxöring och sjöröding är 25
cm. Minimimått för harr är 30 cm. Undermålig
fisk skall ofördröjligen åter utsläppas i vattnet. Lär
i synnerhet unga fiskare att släppa ut undermålig
fisk i vattnet.
Vraklax är lax som hösten innan lekt i älven och
övervintrat, är mager och i dålig kondition. Den
vandrar i början av sommaren mot havet. Vraklaxen är fridlyst och skall ofördröjligen åter utsläppas
i vattnet.

Fiskekort
Alla som fiskar eller deltar i fiske (även roddare)
inom Tana älvs fiskeområde skall lösa fiskekort.
Medborgarna i Finland och Norge bör lösa fiskekortet för Tana älv i sitt eget hemland.
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1. I Enare älv uppåt från Matinköngäs och i Skietshamjokka älv, inklusive Matinköngäs, kostar kortet för fiske från båt och strand 10 €/dygn.
2. I Tana älv och Enare älv (nedåt från Matinköngäs) kostar kortet för fiske från båt och strand 40
€/dygn.
3. I Tana älv och Enare älv (nedåt från Matinköngäs) kostar kortet för fiske enbart från strand 25
€/dygn.

4. Fiskekort för maka/make (Maka/make till person som löst fiskekort i punkterna 1-3 kan delta i
fisket) 5 €/dygn.
5. Ungdomskort Under 18-åringar 5€/vecka.

Försäljningsställen för fiskekort: Se på sista sidan.

Fiske i de biälvar och bäckar som flyter ut i Tana
älv är förbjudet för icke ortsbor om inte fiskelagen
säljer särskilda fiskekort för dessa vattendrag.
A. Flugfiske från stranden

I Tana älvs huvudflodbädd inom det gemensamma
gränsområdet är flugfiske från stranden tillåtet
utmed hela älven med undantag för mynningsområdet för de biälvar (intill 50 meters avstånd),
i vilka laxen stiger. Dessa älvar är:
På finska sidan i Tana älv: Vetsikkojoki, Utsjoki,
Kuoppilasjoki, Nuvvusjoki, Niljoki, Akujoki
I Enare älv: Karigasjoki, Vuomajoki

På norska sidan i Tana älv: Laksjoki, Borse, Levajoki, Baisjoki, Valjoki, Karasjoki
I Enare älv: Iskurasjoki, Gorzejoki

Fiske är förbjudet inom området, som börjar 50
meter ovanom Karigasniemi bro och sträcker sig
150 meter nedanom bron.

Flugfiske är tillåtet med fluga utan kasttyngd (se
även punkterna B och C). Utöver detta är det til�låtet för barn under 18 år att fiska från stranden
med fluga eller flöte, med undantag av Boratbokca
området.
B. Flugfiske inom Boratbokca-området
För fisket inom Boratbokca område, nedanom
Alaköngäs från stugorna vid Ala-Jalve ända till
Galdujokka mynning på norska sidan är fiske från
stranden tillåtet endast mellan klockan 07.00–
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19.00 under tiden 20.6–19.7. Området är markerat
i terrängen med skyltar.
För stranden på den norska sidan gäller Boratbokcas tillståndskvot ännu och under kvottiden kan en
finländsk fiskare inte skaffa sagda tillstånd.
Utanför ovannämnda områden är fiske från stranden tillåtet endast med fluga utan kasttyngd (för
personer under 18 år är fluga och flöte tillåtet).

C. Kastfiske från stranden
är tillåtet i Enare älv uppåt från Matinköngäs,
i Skietshamjokka i hela älven, samt i Matinköngäs, Yläköngäs och Alaköngäs. Området för fisket
i Alaköngäs är uppdelat i två delar sålunda, att
det räknat från nedre delen av Köngäs uppströms
sträcker sig ett 600 m långt område inom vilket det
endast är tillåtet att fiska med fluga utan kasttyngd.
Områdena är markerade med skyltar i terrängen.

Inom områden för kastfiske är fiske från stranden
tillåtet med fluga med flöte och kasttyngd.
D. Fiske från båt
Det är möjligt att bedriva laxfiske från roddbåt inom hela älvområdet förutom i ett område i
Alaköngäs som sträcker sig från Bildam till nedanom Boratbokca, inom detta område skall roddaren
alltid vara en person som är fast bosatt på orten och
minst 16 år gammal.
Vid fiske från båt får samtidigt användas högst
tre spön och vart och ett får ha en lina och ett
bete. Denna regel gäller även då fisketuristens roddare är en person från orten.
Det är förbjudet att fiska inom områden som är
närmare än 50 meter från mynningen av de biälvar
(se punkt A på föregående sida) där laxen stiger.
E. Båtfiske i Boratbokca
Det är förbjudet för utsocknes personer att fiska
från båt mellan klockan 07.00–19.00 under hela
fiskesäsongens tid vid Boratbokca inom ett område
som börjar vid s.k. Vauhtikaris övre del och som
fortsätter 600 meter nedströms mot Storfossen semesterby på norska sidan och motsvarande punkt
på finska sidan. Området är markerat med skyltar
i terrängen.
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Användning av lokal roddare
Fiske från båten utan en lokal roddare är tillåtet
från måndag till söndag mellan kl. 21.00 och kl.
14.00. Under andra tider är det förbjudet att fiska
utan en lokal roddare som är fast bosatt i Tana älvs
fiskeområde och som fyllt 16 år.
Fiske är förbjudet
1. från båt när motorn går samt från i ström
ankrad båt
2. på inre sidan av dammledare och inom områden som är närmare än 50 meter från dammens mynning eller närmare än 10 meter från
dess sidonät
3. närmare än 10 meter från stående nät
4. fiske från bro är förbjudet
5. från båt eller stranden närmare än 50 meter
från mynningsområdet för de biälvar där laxen
stiger.

Fisketidtabell för Boratbokca flugfiskeområde 20.6. – 19.7. slutet av dagen.

Bild. Övre delen visar den tidtabell för laxrodd och båtfiske som fisketuristen
skall följa under veckan och dygnet vid fisket på Tana älv under fiskesäsongen.
Nedre delen visar vecko- och dygnstidtabellen för flugfisket inom Boratbokcaområdet under fiskesäsongen. 20.6.–19.7.
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IV Fångst INFO
Tana älv besöks årligen av cirka 9 000 fisketurister.
Fiskesäsongen 2014 besöktes Tana-Enare älv av
cirka 7 800 fisketurister och cirka 900 fiskeentusiaster under 18 år som inlöst ungdomskort. Sammanlagt köptes 32 850 fiskedygn, varav ungefär
hälften var dygn för fiske från båt. En fisketurist
fiskade i medeltal i 4,2 dygn vid Tana älv.
På Finlands sida av gränsen löste ortsborna in omkring 750 fiskekort för Tana. Ortsborna har även
rätt att fiska med traditionella fångstmetoder: fiske
med drivgran, stående laxnät och pata.
Tana älvs laxfångst är i medeltal 127 ton
Sommaren 2014 fångades cirka 99 ton lax i Tana
älv, vilket var betydligt mindre än statistikperiodens (åren 1974-2014) fångst i medelsnitt. 46 % av
hela vattenområdets statistikförda fångst fångades
med traditionella, lokala fiskesätt, de finska och
norska fisketuristerna fick 29 % som spöfångst och
ortsborna fångade 25 % som spöfångst.
Laxfångsten som fiskats på den finska sidan av
Tana älv var sammanlagt 54,7 ton. Den delades av
fisketuristerna (26,1 ton) och ortsborna (26,1 ton)
samt av övriga fiskare från annan ort, från annan
ort utanför biälvarna (2,5 ton).
Tana älvs laxstam som lever i naturliga förhållanden sköts genom fiskereglering.
De internationella avtalen, i fiskeavtalen för vattendragen mellan Finland och Norge och av organisationen för bevarande av laxen i Nordatlanten
(NASCO) förpliktigar till insamlandet av uppföljningsuppgifterna. I Finland ansvarar Vilt- och
fiskeriforskningen för insamlandet av undersökningsuppgifterna. Fiskeristatistiken är en viktig
del av forskningen i laxbeståndet och värdefulla
uppgifter samlas in om fångsten men även om förändringar i laxfisket.
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FISKEOMRÅDENAS INDELNING

1 Området Nuorgam
Från riksgränsen till ”Renkku”
2 Området Vetsikko
Från övre delen av ”Renkku” till
Lohikoski
3 Utsjoki kyrkbys område
Från övre delen av Lohikoski till
Patokosteensuvanto
4 Området Outakoski / Tana älv
Från övre delen av Patokosteensuvanto till Karasjoki mynning
5 Outakoski område / Enare älv
Från övre delen av Karasjoki mynning
till Ylä-Kuolna (kommungränsen vid
Enare älv)
6 Outakoski område / Enare älv
Från Ylä-Kuolna (från kommungränsen) till nedan om Matinköngäs
7 Övre delen av Enare älv och Skietshamjoki
Från Matinköngäs till Skietshamjoki
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Du kommer väl ihåg att returnera
dina fångstuppgifter!
På nedre delen av varje fiskekort finns ett
fångstmeddelande som ska returneras.

• Fångs- och fiskeuppgifterna returneras och sp
ras vid Tana älvs och Enare älvs försäljningspunkter för fiskekort innan ett nytt fiskekort
inköps eller fisket avslutas.
• Meddelandet är alltid bundet till fiskekortet,
anonymt och bara streckkodsindexet binder det
vid fiskekortet fiskaren i fråga införskaffat.
• Meddelandet kan returneras till vilket som helst
av Tana älvs fiskekortsförsäljningsställen.
• Meddelandet kan även lämnas i lådan för
meddelanden ifall hemfärden är brådskande eller avfärden sker tidigt på morgonen.
• OBS! Kom ihåg att PER TILLSTÅND även
meddela om du inte fått någon fångst.
Muistathan
palauttaa
Modell
försaalistietosi!
ifyllande

av fångstmeddelandet för

tillståndetalaosassa
för fiske
från båt saalisilmoitus
Jokaisen kalastusluvan
on palautettava

tillståndets
num•Saalis- På
ja fiskekortets
kalastustiedot meddelande
palautetaan ja har
tallennetaan
Teno-Inarijokivarren
luvanmyyntipisteissä
aina ennen jatkoluvan
ostoa tai kalastuksen päättyessä.
mer, tillståndstyp
(Båt-Strand-Ungdom-Enare/
•Palaute Skietshamjoki)
on aina lupakohtainen,
vain giltighetstid
viivakoodi-indeksi
sitoo sen ko.
och nimetön,
tillståndets
färdigt
kalastajan ostamaan lupaan.
fyllts
i.
•Palautteen voi antaa mihin tahansa Tenojoen luvanmyyntipisteeseen.
•Palautteen voi pudottaa myös palautelaatikkoon, jos kotiinlähtö on kiireellinen tai
lähtöajankohta aamuvarhainen.
• Fiskaren meddelar sitt huvudsakliga fiskeområdet (med ett kryss)
Malli venekalastusluvan
saalispalauteosasta
Fiskeområdena
är av administrativa skäl i huvudsak
indelade
enligt andelslagen (Nuorgam, VetKalastusluvan palauteosaan on kirjautunut valmiiksi luvan numero, lupatyyppi (Venesikko, Utsjoki kyrkby,
Outakoski
och Enare älvs
Ranta-Puoliso-Nuoriso-Inari/
Skietshamjoki)
ja luvan voimassaoloaika.
mindre delområden).
FÅNGSTMEDDELANDE – Returneras till försäljningsstället.
Se instruktionerna för ifyllning och kartan på baksidan.
FXX000XXX Båttillstånd för 2 dygn under tiden 10.6.2011 19:00 – 12.6.2011 18:59
Huvudsakligt fiskeområdet

Jag fick ingen laxfångst

Nuorgam

Laxarnas individuella vikter (kg), t.ex. 2,4

Vetsikko

Ensam från båt

Utsjoki kyrkby

Tillsammans med kompis, maka/
make eller familjemedlem från båt

Outakoski Tana älv

Roddtjänst eller lokal bekant,
fångsten DELADES

Enare älvs nedre del

Roddtjänst eller lokal bekant,
fångsten DELADES INTE

Enare älvs mellandel

Fiske från strand

Enare älv Skietshamjoki
Övrig fångst sammanlagt (kg)
Harr

Havsöring

Antal vandringslaxar som släppts lös (st.)

Puckellax

•Kalastaja ilmoittaa pääasiallisen kalastusalueensa (rasti)
Kalastusalueet ovat hallinnollisista syistä pääosiltaan osakaskuntakohtaisia (Nuorgam,
Vetsikko, Utsjoen kirkonkylä, Outakoski ja Inarijoen pienemmät osa-alueet).
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• Fiskaren meddelar även ifall ingen fångst
fåtts, ”Jag fick ingen laxtfångst” (kryss)
Vad gäller fångsten tolkas ett tomt meddelande
som ”inga uppgifter”. ”Jag fick ingen laxfångst”
garanterar att uppgifterna och tolkningen är korrekta.
• Fiskaren meddelar de fångade laxarnas vikter
Laxarnas individuella vikter meddelas som laxens
helhetsvikt, gärna med 0,1 kilos noggrannhet.

• Fiskaren meddelar ifall de fångade laxarna är ”egna” eller om de fångats ”i grupp”
De fångade laxarna meddelas alltid per tillstånd
och per person. Även om fångsten som fås vid
fiske från båt oftast är “gruppfångst” tillsammans
med en annan fiskare, ska båda fiskarna meddela
fångsten. Fångsten fördubblas inte i statistiken
eftersom den personliga laxfångsten som fås från
den delade fångstens kilogrammängd används för
uträkningen av helhetsfångsten. I fångstmeddelandet är det alltså viktigt att rätt rad ifylls då det gäller ”gruppfångst”:
-- fångst tillsammans med en kompis, make/maka
eller familjemedlem
-- fångst tillsammans med roddtjänst eller lokal
bekant
-- fisketuristens egen fångst som ingår i roddtjänsten
• Annan fångst (harr, havsöring osv.) meddelas
som helhetsvikt per art

• Antalet laxar som släppts tillbaka skall meddelas
Att släppa ut fångad lax är en ny kultur som kommit till Tanadalen och som följs upp. I det här
sammanhanget behöver man inte meddela t.ex.
de vraklaxar som fångats under våren, fiskar som
lekt, och som enligt fiskereglerna ofördröjligen bör
utsläppas i vattnet.
Tana älvs statistikföring över laxfångsten är en
värdefull undersökning av naturresurserna. För
att den laxfångst som fångas av fisketuristerna år
2014 skall kunna utvärderas och att de oklarheter
som berör turismen skall kunna förminskas, hoppas vi att den stora majoriteten av fiskarna ger uppgifter om sin fångst eller bristen på fångst redan
vid Tanadalen. Vi siktar på en respons på 99 %, vi
garanterar förtrolighet och får en trovärdighet för
fisketuristernas laxfångster.

13

V Fiskeseder
Båtfisket i Tana älv har under tidernas förlopp
blivit uppdelat i roddområden, s.k. pooler. De är
inte utmärkta på något särskilt sätt utan respektive
område bildas av något visst lugnvatten i älven, en
hölja eller ett fors- eller strömavsnitt. Traditionellt
samlas sportfiskarna i den övre ändan av roddområdet. Därifrån startar sedan båtlagen i tur och
ordning sin fiskefärd. Särskilt under rusningstid på
vattnen är principen med fiskestart i tur och ordning den enda möjligheten att ge alla tillfälle att
fiska. Den fiskare som kommer först till vänteplatsen får börja som den första på älven. Det finns
även andra “gentlemannaregler” förknippade med
laxrodden på Tana älv som det är skäl att höra sig
för innan fisket inleds.
Vid fiske från båt används så gott som alla typer av
lockbete. De oftast använda är fluga och wobbler.
Det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid hur lång
lina man har ute. Cirka 15 meter är tillräckligt. Då
kan man få lockbetet att så exakt som möjligt flyta
förbi de förmodade platserna för hugg. Vid fiske
från båt är det alltid en god idé att följa med de erfarnares arbete på älven en stund. I problematiska
situationer på älven kan laxroddare som ror för
första gången be husbonden på logiplatsen om råd.
Den populäraste flugfiskeplatsen är Alaköngäs,
men det finns fina platser för flugfiskare även på
annat håll än vid Alaköngäs.
Vid kast från stranden under trängseltider gäller
samma regler för uppträdande som vid roddfisket.
Var och en fiskar i tur och ordning på respektive
kastplats, i regel cirka 15 minuter åt gången.
• Respektera andra fiskares och den lokala befolkningens rättigheter och traditioner. Kom ihåg att
bara du kan med ditt uppträdande inverka på din
egen och andra människors trivsel. Glöm onödig
brådska och njut av Tanaälvdalens exceptionella
landskap, urgamla samiska kulturtradition samt
laxfiske!
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• Till de många fisketraditionerna i Tana älv har i
Finland hört att strandfiskaren väjer för den som
fiskar från båt. Vid fiske från strand skall man
undvika att vada i onödan, speciellt vid populära
roddlinjer för fiske från båt. Laxen hugger många
gånger alldeles vid stranden. Även de som fiskar från båt måste då de ror och då de stiger upp
längs älven med båten respektera strandfiskarnas
rättigheter och undvika onödig störning.
• Stränderna längs Tana älv är huvudsakligen privatägda och de allmänna regler som berör rätten
att röra sig fritt i ett område måste beaktas. Hemfriden för älvdalens invånare måste respekteras,
vilket bl.a. innebär att man inte utan tillstånd får
gå över en gårdsplan.

• Alla fiskare ombeds följa principen om måttlighet och bära sitt ansvar i skyddet av laxbestånden. Framför allt stora laxhonor bör
sparas.

VI Överskridande av gränsen mellan
Finland och Norge
En fisketurist kan ta i land med båt på den norska
stranden för att sträcka på benen i väntan på den
egna roddturen. Att slå läger är dock inte tillåtet
utan tillstånd.

Fiske från den norska stranden förutsätter utöver
ett fiskekort även att norska statens fiskevårdsavgift erlagts. Fiskekort för Tana älvs fiskeområde
som inköpts i Finland gäller såväl på finsk som
på norsk sida inom de gemensamma älvavsnitten,
med undantag av Boratbokca flugfiskeområde på
norska sidan.
Krav för desinfektion av fiskeredskap i Norge

Fiskeredskap och annan utrustning (båtar, byxor
för vadande osv.) som möjligen sprider ut fiskesjukdomar och har använts i något annat land än i
Norge eller i något annat vattendrag med konstaterade eller misstänkta fiskesjukdomar, ska desinficeras eller vara torra. Desinficeringen ska bevisas.
Desinficeringsbevis kan nås bl. a. vid alla försäljningsställen för Tana älvs fiskekort på finska sidan.
Beviset är personligt. Desinficeringsbeviset ska
man ha till och med då när man med båt tar i land
på den norska sidan för att vänta på sin roddtur.
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VII Stoppa laxparasiten
Gyrodactylus salaris
Parasiten Gyrodactylus salaris utgör inte något
problem för Östersjölaxens del, men för laxbestånden i de älvar som rinner ut i Atlanten är den
ett stort hot som inom ett par år kan förstöra den
naturliga produktionen av lax. I Norge påträffades
den här parasiten för första gången år 1975. Efter
det har laxbestånden ödelagts i omkring 40 älvar.
Parasiten är en på fiskar förekommande ektoparasit, som inte är mer än 0,5 mm lång och därför
inte kan ses med blotta ögon. I första hand skadar
parasiten stirren och det vandrande laxynglet. Den
förstör laxynglets skinn och exponerar på så sätt
ynglet för bakterie- och svampangrepp. Parasiten
sprider sig genom direkt beröring från fisk till
fisk, men också genom förmedling av vatten och
fångstredskap.
Det är ytterst viktigt att förhindra laxparasiten från
att sprida sig och därför behövs alla laxfiskares
hjälp (JSM/förordning 1376/2004).

I Finland är det obligatoriskt att desinficera alla
redskap och all utrustning som använts för fisket,
ifall de inte är helt torra.
A. Medför inte levande eller döda fiskar från andra
vatten till området.
B. Det är förbjudet att använda betesfisk då du metar, pilkfiskar eller fiskar med spö i vattenområden i övre Lappland.
C. Fiska bara med rena redskap. Försäkra dig om
att dina fiskeredskap är helt torra eller desinficerade innan användningen.
Desinficeringsplatser:
– alla platser där fiskekort för Tana älven säljs
(se baksidan).
– Fiskehamnen i Enare
– Neste-servicestationen i Enare
– Seo-bensinstationen i Ivalo (Kerttuoja)
– Sevetin baari (Sevettijärvi)
– Rajamotelli (Näätämö)
D. Rensa fisken vid det vattendrag, där den fångats. Kasta inte rensavfallet från fiskar i älven
eller på stranden.

Försäkra dig som gäst vid den nordliga laxälven
om att du inte bär laxparasiten med dig!

VIII Försäljning av fiskekort till Tana älv
Försäljare/företag

Försäljnings- Telefonnummer
stället

• Arvi Torikka
Angeli
• Kalastajan
Majatalo
Karigasniemi
• Juha
Lohi
Seitala
• Tenon
Tunturituvat ky
Tanssijoki
• Tenon Kalastusja Eräpalvelu
Yläköngäs
• Lomakylä Valle
Utsjoki
• Uulan Säästö
Utsjoki
• Tenon
Lohituvat
Niemelä
• Pub Restaurant
Rastigaisa
Utsjoki
• Vetsituvat
Vetsikko
• Vetsikon
leirintämökit
Vetsikko
• Tenon
Lohiranta
Niittyranta
• Tenon luonnontuote/
Tenon lohikellari
Boratbokca
• Nuorgamin
Lomakeskus
Nuorgam

+358 (0)400 413 061
+358 (0)40 484 8171
+358 (0)16 676 405
+358 (0)400 894 114
+358 (0)40 753 3818
+358 (0)400 167 521
+358 (0)400 998 150
+358 (0)400 948 210
+358 (0)16 677 105
+358 (0)16 677 138
+358 (0)40 587 9097
+358 (0)40 700 8154
+358 (0)440 678 805
+328 (0)400 617 016
+358 (0)40 671 5800
+358 (0)400 396 318
+358 (0)400 294 669

IX Respekt för naturen och miljön
Allemansrätten tillåter att man rör sig i naturen men
inom dess nordliga områden förnyas växtligheten och
trädbeståndet ytterst långsamt. Omkring 90 % av områdena ifråga är i privat ägo. Därför måste lov från
jordägaren skaffas för att slå läger eller eld.

• Var artig och beakta andra både på vatten och
på land
• Kom ihåg allemansrätten och –plikterna

Trivsamma stunder vid Tana!

Erweko oy

• Lämna inte kvar skräp i naturen

