Fiskeregler for Statens grunn i Kvænangselva 2021
FISKEKORTET
Alle som fisker på Statens grunn i Kvænangselvas lakseførende del skal ha gyldig fiskekort og betalt
fiskeavgift for fiske etter anadrom fisk. Kortet skal framvises på forlangende fra oppsynspersonell.
Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.
Fiskekortet er gyldig i det tidsrom kortet er utfylt for, og innenfor gnr./bnr. 32/1,2 og 33/1. (Statskogs
eiendommer)
Private strekninger er avmerket langs elvebredden, og for fiske her kreves grunneiers tillatelse.
FANGSTRAPPORTERING
Det er krav om fangstrapportering, til alle kort. Det er innført midtveisevaluering, hvor det skal
rapporteres inn fangst, innen 20.juli.
Det er viktig at rapportering av fiske skjer innen 20.juli.
Dette gjelder alle typer kort: døgn-/uke- -og sesongkort.
Fangsten rapporteres på www.inatur.no
NB! Alle rapporter er like viktige, enten det er 0 eller 100 kg. Manglende rapportering kan føre til
utestengelse fra fiske i elva neste sesong.
DESINFISERING
Har du fisket i andre vassdrag eller i utlandet, skal fiskeutstyr, vadere, håv etc. desinfiseres før du gis
adgang til fiske.
Desinfisering utføres på Bjørkenes camping og er underlagt et eget gebyr. Attest for utført
desinfisering skal medbringes under fisket og forevises på forlangende.
Fiskekort uten medfølgende desinfiseringsattest betraktes som ugyldig!
Fiskekort uten medfølgende desinfiseringsattest betraktes som ugyldig!
SKJELLPRØVER
For å få best mulig data til vårt overvåkingsprogram vedr. rømt oppdrettsfisk, ber vi om at alle som
fanger fisk i Kvænangselva leverer inn skjellprøver. Konvolutter til dette formålet utleveres av
kortselger, og prøvene overleveres også til kortselger. Ved sesongslutt vil det bli trukket ut 5 navn til
premiering. Påfør derfor ditt navn, evt. fiskekortnummer på skjellkonvoluttens bakside.

FISKEREGLENE
Soner
Elva er inndelt i 2 soner:
Sone 1: Fra sjøen og opp til laksetrappa
Sone 2: Ovenfor laksetrappa.
Fiskekortene gjelder i begge sonene, men det er viktig at det ved fangstrapporteringen påføres hvilke
soner fisken er tatt.
Fisketider:
Fiskestart 1.juli - sluttdato 31.august.
Timefredning i tidsrommet kl. 0200 - 1000. hver dag. (dvs. fiskedøgnet går fra kl.1000 til kl. 0200)
Redskaper:
Generelt forbud mot fiske med reke eller agnfisk. Det er ikke lov å benytte søkker. Ellers gjelder de
generelle bestemmelsene for fiskeredskaper jfr. Lakseloven.
• Bare stangfiske er tillatt. Passivt fiske (stå snøre) tillates ikke.
• Fiskeredskap kan ha inntil 3 kroker. En treblekrok regnes som 3
kroker. Største tillatte krokgap er 12 millimeter. (Krok nr. 1/0)
• Lovlig fiskeredskap er flue, sluk, spinner og wobbler (NB! ant. kroksett). Alt
• annet er forbudt.
• Fra og med 1.august er det kun tillatt å fiske med flue.
• Som hjelperedskap ved landing av lovlig fanget fisk er kun håv tillatt. Bruk
eller forsøk på bruk av nevnte redskaper til fangst av fisk er forbudt.
• Fiske fra bruer over elva er ikke tillatt.
• I fisketrappa, herunder også renner som er sprengt ut for å lette oppgangen for
anadrom laksefisk, og ei strekning på 50 m ovenfor og nedenfor denne er alt
fiske forbudt.
• Fiske er forbudt i kulpen under Finnfossen.
• Det er fra og med 2018 innført fiskeforbud ved elvemunningen. Nedre grense
for fiske er merket på land.

Kvoter:
•
•

Det er en kvote på 2 (to) villaks pr fisker pr døgn.
Tilbake settings påbud gjennom hele sesongen – all vill holaks større enn 5 kg/80cm(teller
ikke på kvoten)

• Det er fra 2021 satt en "bag limit"/sesongkvote på 10 laks.
Sjørøye er fredet gjennom hele sesongen og skal tilbakesettes. Vinterstøinger skal også
tilbakesettes.
Gjenutsatt holaks større en 5kg/80cm og vinterstøinger teller ikke på døgnkvoten. Annen
gjenutsatt laks teller på kvoten.

For at alle som fisker skal ha størst mulig glede og utbytte av fisket og oppholdet ved elva, gjør vi
oppmerksom på noen vanlige ”kjøreregler”:
▪

Dersom flere fisker i samme området, er det god sportsfisker ånd å rullere på
de beste standplassene.
Søppel/brukte snører etc. tas med hjem i stedet for å etterlates eller graves
ned. Fiskeslo graves godt ned eller brennes.
Bålbrensel hentes fra nedfallsvirke og rekved slik at skader på stående skog
unngås. Benytt i størst mulig grad eksisterende gruer/bålplasser.
Husk skogbrannfaren!
Vis hensyn og aktsomhet ved all ferdsel og rasting, og hold tilbørlig avstand
til bolighus når du velger deg teltplass.

▪
▪
▪
▪

Vi ønsker alle et fint og minnerikt opphold ved Kvænangselva, og skitt fiske!!
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Adresse:
Statskog SF, Region Troms
Postadresse:
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9321 Moen

