REiSAELVA
www.reisaelva.no

– fiskeregler 2012 –
Kort informasjon om Reisaelva
Reisaelva i Nord-Troms er et varig vernet vassdrag som ligger i et av Norges mest naturskjønne
dalfører. Elva går gjennom Reisa nasjonalpark og er ca. 200 km lang, hvorav den lakseførende delen
er 85 km. Reisafjorden og Reisavassdraget er hhv. nasjonal laksefjord og laksevassdrag. Det tar ca.
20 minutter med fly eller 3 timer med bil fra Tromsø. Besøk www.reisaelva.no for mer informasjon.

Fiskeregler 2012
Før fisket tar til, skal man sette seg inn i fiskereglene.

§ 1 Fisketider, arter og soner









Fisket etter laks, sjøørret og sjørøye i Reisaelva starter 23. juni 2012 kl 18.00.
Fiskedøgnet går fra kl 10.00 til kl 02.00.
Det er timefredning hvert døgn fra kl 02.00 til kl 10.00. Sone 1 er unntatt timefredning i hele
fiskesesongen.
Fisket etter villaks og sjørøye avsluttes 31. august kl 24.00 i alle tilgjengelige soner.
Fisket etter sjøørret avsluttes 31. august kl 24.00 fra og med Bergmobrua i sone 5 til og med sone
19. Fra og med 1. september kl 00.00 til og med 14. september kl 24.00 er det tillatt å fiske etter
sjøørret og oppdrettslaks fra sjøen i sone 1 til og med Bergmobrua i sone 5. I denne perioden er
det ikke timefredning på dette strekket.
Fra og med 15. september er sjøørreten fredet.
Det er forbudt å fiske sjørøye ved utløpet av elvene Fielbma og Joselva eller mindre enn 40 meter
fra disse. Fredningsområder er merket ved elva.

§ 2 Krav om desinfisering av utstyr
Desinfisering av alt utstyr – stenger, fluer, kniver, hover, vadere, båter etc. – skal foretas ved kjøp av
fiskekort (se Kjøp av fiskekort). De som kjøper kort over nett, skal desinfisere utstyret enten hos Joker
Havna Handel i Sørkjosen, Kronebutikken i Sørkjosen, Halti Turistinformasjon på Storslett eller
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Sappen leirskole før fisket tar til.

§ 3 Nødvendig dokumentasjon ved utøvelse av fiske
I tillegg til gyldig fiskekort, skal følgende dokumenter medbringes og må være tilgjengelig for eventuell
kontroll:
 Kvittering for betalt fiskeavgift
 Kvittering for desinfisering av utstyr
 Legitimasjon

§ 4 Alder for kjøp av fiskekort
Alle barn under 12 år fisker gratis i Reisaelva. Utenbygds barn mellom 12 og 16 år kan fiske ved å
bruke foresattes fiskekort, men kan ikke fiske samtidig som foresatte på samme kort. Ungdom over
16 år må kjøpe fiskekort.

§ 5 Fredning av stor hunnlaks
All hunnlaks over 5 kg/80 cm i Reisaelva er fredet. Dette er for å bygge opp og ta vare på
gytebestanden i elva. Dersom man fanger en hunnlaks over de nevnte målene, skal den tas raskt inn
med jevnt press. Laksen skal behandles varsomt og settes ut igjen. Løsne kroken varsomt, og unngå
å løfte laksen over vann. Hold laksen med hodet motstrøms til du ser at den klarer seg selv. Er man i
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Se telefonnummer under Annen viktig informasjon punkt 9.

tvil om det er en hunnlaks eller hannlaks som er fanget, skal fisken settes ut igjen (beste kjennetegn
på hannlaks er en tydelig krok på underkjeven). All hannlaks og oppdrettslaks som er over
minstemålet kan tas opp (se § 8 Krav om minstemål). Fisk som er hardt skadet og allikevel kommer til
å dø, skal avlives.

§ 6 Tillatt årskvote
Det er en årskvote på fem – 5 – laks. Årskvoten innbefatter antall fisk av hver art det er lov å avlive
dersom fisken er av riktig kjønn, størrelse m.m. i samsvar med øvrige bestemmelser i denne
forskriften. Laks under 3 kg inngår ikke i årskvoten.

§ 7 Tillatt døgnkvote
Det er døgnkvote på en – 1 – laks, fem – 5 – sjøørret og tre – 3 – sjørøyer per fisker per fiskedøgn.
Døgnkvoten innbefatter antall fisk av hver art det er lov å avlive dersom fisken er av riktig kjønn,
størrelse m.m. og i samsvar med øvrige bestemmelser i denne forskriften.

§ 8 Krav om minstemål
Det er forbudt å fange laks under 35 cm, sjøørret under 30 cm og sjørøye under 30 cm.

§ 9 Tillatt bruk av fiskeutstyr
Bruk av wobbler er forbudt hele året. Det er generelt forbud mot fiske med organisk agn (mark, reke
eller lignende). For øvrig kan det kun benyttes fiskeutstyr som er tillatt brukt i anadrome vassdrag etter
lov/forskrift. Det er ikke tillatt å fiske fra båt dersom du er til hinder for andre fiskere.
Følgende utstyr er tillatt:
 Stang: Én per fisker, og ikke ståsnøre
 Flue, sluk, spinner med maksimalt 1 treblekrok eller 3 enkeltkroker (ikke 3 fluer)
 Hjelperedskap: Hov
Unntak fra hovedregel:
 Det er tillatt å fiske med mark etter sjøørret i sone 1 i perioden 1.–14. september.

§ 10 Krav om obligatorisk innrapportering av fangst
Fangstrapportering er en svært viktig del av den lokale forvaltningen av Reisaelva, og danner
også grunnlaget for lovpålagt midtsesongrapportering til forvaltningsmyndighetene.
Innrapportering av fangst er derfor obligatorisk.
§ 10.1 Innrapportering for utenbygds fiskere
Slik gjennomføres innrapportering av kort kjøpt hos Statskog via Inatur.no:
Logg inn på www.inatur.no, klikk Lever fangstrapport på hovedsiden og følg prosedyren som følger.
Fangstrapport skal registreres også om du ikke har fått fisk – null er også et resultat. Ved problemer,
ring 07800.
Slik gjennomføres innrapportering av kort kjøpt via www.laksefisk.no:
Resultatet skal innrapporteres på SMS eller www.laksefisk.no/fangstreg etter avsluttet fiske. Dette
gjelder også dersom det ikke har vært noen fangst. Det skal også rapporteres om gjenutsatt laks og
fangst av oppdrettslaks. Fangstrapport må leveres uansett resultat, enten over Internett på
www.laksefisk.no/fangstreg (logg på med kortnummer) eller som SMS til +47 417 16 030, kodeord
Reisa.
Eksempel: Laks på ca. 5,5 kg, fisken er gjenutsatt:
Syntaks
Kodeord Kortnr.
Vekt (kg)
SMS
Reisa
IN3333/123
5,5

Art
L

Fanget eller sluppet ut
r

Meldingen vil se slik ut: Reisa IN3333/123 5,5 L r
Husk mellomrom mellom ordene/tallene! . Oversikt over koder står under Annen viktig informasjon
pkt. 10.

Dersom fisket/fangsten ikke rapporteres fortløpende/snarest mulig, vil kortkjøper kunne utestenges fra
fisket umiddelbart og for resten av sesongen 2012. Vi oppfordrer derfor alle til å innrapportere fangst
fortløpende på SMS eller www.laksefisk.no/fangstreg. Unngå dobbelrapportering ved å sjekke din
innrapporterte fangst på www.laksefisk.no/fangstreg.
§ 10.2 Innrapportering for innenbygds fiskere
Innenbygds fiskere oppfordres også til fortløpende rapportering, og minimum per 21. juli 2012
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(halvveisrapportering ) og innen 20. september 2012. Dette gjelder også dersom det ikke har vært
noen fangst. Det skal også rapporteres om gjenutsatt laks og fangst av oppdrettslaks. Fangstrapport
må leveres uansett resultat, enten over Internett på www.laksefisk.no/fangstreg (logg på med
kortnummer) eller som SMS til +47 417 16 030, kodeord Reisa.
Eksempel: Laks på ca. 5,5 kg, fisken er gjenutsatt:
Syntaks
Kodeord Kortnr.
Vekt (kg)
SMS
Reisa
IN3333/123
5,5

Art
L

Fanget eller sluppet ut
r

Meldingen vil se slik ut: Reisa IN3333/123 5,5 L r
Husk mellomrom mellom ordene/tallene!
Oversikt over koder står under Annen viktig informasjon pkt. 10.
Dersom fangsten/fisket ikke er rapportert innen 20. september, vil kort for påfølgende sesong
påplusses et gebyr på kr 1000,-. Vi oppfordrer fiskere om å innrapportere fangst fortløpende på SMS
eller www.laksefisk.no/fangstreg. Unngå dobbelrapportering ved å sjekke din innrapporterte fangst på
www.laksefisk.no/fangstreg ved halvveisrapportering og sluttrapporter.

§ 11 Soneinndeling
Fiskere er pålagt å innrette seg etter soneinndelingene. Sonene er avmerket langs alle bilveier som
går langs elva, ved skilt langs elvebredden og på kart. Antall stenger gjelder døgnkort, og inkluderer
ikke innenbygds kort. Man kan derfor oppleve å treffe på flere enn fem fiskere i hver sone.
Sone
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Strekning fra–til

Antall
stenger

1 Sjøen–Røyelelva

9

2 Røyelelva–Moskodalselva (munningen)

5

3 Moskodalselva (munningen)–Nybrua ved Einevoll

5

4 Nybrua ved Einevoll–Geiraelva

5

5 Geiraelva–Vankaelva (Vinnelys sagbruk)

5

6 Vankaelva (Vinnelys sagbruk)–Nedre del av Veraniva

5

7 Nedre del av Veraniva–Avtimakulpen

5

8 Avtimakulpen–Svartfoss bru

5

9 Svartfoss bru–bekk nord for Bilto

5

10 Bekk nord for Bilto–Hedamukka

5

11 Hedamukka–sydenden av Forraholmen

5

12 Sydenden av Forraholmen–Hovenkivistryket

5

13 Hovenkivistryket–sydenden av Sieimastilla

5

14 Sydenden av Sieimastilla–Altaribekken

5

15 Atlaribekken–sydenden av Rautosoantostilla

5

16 Sydenden av Rautosoantostilla–Molliselv (munningen)

5

17 Molliselv (munningen)–nedre ende av Vuomatakkastilla

5

18 Nedre ende av Vuomatakkastilla–Naustneset

5

19 Naustneset–Imofossen

5

Det stilles krav fra DN (Direktoratet for naturforvaltning) om halvveisrapportering. Dette for eventuelt
å kunne sette inn hastetiltak i forvaltningen ved behov.

§ 12 Brudd på fiskereglene
Alle som skal fiske i Reisaelva skal betale for fisket og ha gyldig fiskekort. Manglende fiskekort eller
andre brudd på fiskereglene vil bli politianmeldt.

Annen viktig informasjon – må leses!
1. Gyrodactylus salaris
Reisavassdraget har vært forskånet for lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Reisa elvelag har høy
beredskap, og derfor skal alt utstyr – stenger, fluer, kniver, hover, vadere, båter og annet utstyr til bruk
i elva – desinfiseres før bruk. Se § 2 om stasjoner for desinfisering og punkt 10 for telefonnummer.

2. Kjøp av fiskekort
Utenbygds fiskere
Fra og med 17. mars 2012 kl. 12:00 kan man kjøpe fiskekort på internettsidene www.laksefisk.no.
Omregistrering av fiskekort tillates ikke, med unntak av dokumentert sykdom eller lignende. Husk at
fiskekortet kun er gyldig dersom du kan fremvise betalt fisketrygdavgift, gyldig legitimasjon og attest
for at utstyret er desinfisert.
Prisene for døgnkort i 2012 er som i tabellen nedenfor.
Periode

23/6–15/7

16/7–31/7

1/8–31/8

480,700,320,-

380,460,310,-

360,410,300,-

1/9–14/9

Antall kort/døgn

160,-

9 i sonen
5/sone
28 i sonene 11-19
Ubegrenset

Sone(r)
Sone 1
Sone 2–10
Sone 11–19
Sjøørretkort

PS! Døgnkort for sonene 11–19 gjelder i hele denne delen av elva (11–19), med unntak av de sonene
som til enhver tid er stengt.
Lokale og regionale kort
Salg av andre typer lokale/regionale kort, slik som grunneierkort, kultiveringskort, regionkort, barnekort
og næringskort, foregår den 8. juni kl 16.00–22.00 og den 9. juni kl 10.00–18.00 på Baaskifestivalen.
Kjøpere av kultiveringskort må fremlegge skattekort for 2011 for å dokumentere at de var bosatt i
Nordreisa kommune etter gamle kommunegrenser per 1. november 2011. Kjøpere av Sesongkort
Nordreisa må fremlegge skattekort for 2011 for å dokumentere at de var bosatt i Nordreisa kommune
innenfor nye kommunegrenser per 1. november 2011. Samtlige tilgjengelige 79 næringskort er
reservert og kan avhentes under kortsalget på Baaskifestivalen. Etter dette ordinære kortsalget kan
lokale og regionale kort kjøpes på Kronebutikken mot et tilleggsgebyr på kr 200,- per kort.
Prisene for innenbygds kort i 2012 er som i tabellen nedenfor.
Korttype
Kultiveringskort fullpris
Kultiveringskort ektefelle/samboer
Sesong innenbygdsboende ikke fiskeberettigete
Sesong barn
Grunneierkort
Grunneier- + kultiveringskort
Næringskort

Kortpris
610,305,2600,25,610,915,3200,-

3. Soner og rullering av grunneierfisket
Reisaelva er inndelt i 19 fiskesoner. Grunneiere har enerett til enkelte soner til visse tider (se tabell).
I disse sonene/tidsrommene gjelder kun næringskort som grunneiere kan videreselge/leie ut eller eget
grunneierkort på egen eiendom. Grunneiere skal merke sin eiendomsgrense tydelig ved elva.
I perioden 1.–14. september praktiseres ikke sonerullering.

4. Rullerende grunneiersoner 20123
Følgende rullering gjelder for sesongen 2012:
Dato start

Kl

Soner nedre del

Soner øvre del

Lørdag 23.juni

18:00

Kl

Dato slutt
Søndag 1.juli

02:00

Ingen stengte soner

Ingen stengte soner

Søndag 1. juli

10:00

Lørdag 7. juli

02:00

4 og 5

14 og 15

Lørdag 7. juli

10:00

Fredag 13. juli

02:00

6 og 7

16 og 17

Fredag 13. juli

10:00

Torsdag 19. juli

02:00

8 og 9

18 og 19

Torsdag19. juli

10:00

Onsdag 25. juli

02:00

1

10 og 11

Onsdag 25. juli

10:00

Tirsdag 31. juli

02:00

2 og 3

12 og 13

Tirsdag 31. juli

10:00

Mandag 6. august

02:00

4 og 5

14 og 15

Mandag 6. august

10:00

Søndag 12. august

02:00

6 og 7

16 og 17

Søndag 12. august

10:00

Lørdag 18. august

02:00

8 og 9

18 og 19

Lørdag18. august

10:00

Fredag 24. august

02:00

1

10 og 11

Fredag 24. august

10:00

Torsdag 30. august

02:00

2 og 3

12 og 13

5. Atkomst, atferd og bruk av fiskeplasser og utmark
Ferdsel i ut- og innmark
Retten til fri ferdsel skal brukes med fornuft og hensyn. Bruk eksisterende stier i terrenget – noen av
disse er merket langs veiene. Lukk grinder og porter, og unngå å tråkke ned gjerder. Spør grunneieren
før du legger i vei over dyrket mark. Respekter grunneierens rett til å nekte motorisert ferdsel på
private veier, jf. friluftslovens § 4.
Camping
Man skal som hovedregel unngå å slå leir nærmere enn 150 meter fra hus/fritidshus og maksimalt i
2 døgn i utmark, jf. friluftslovens § 9. Lengre opphold krever grunneiers samtykke. Videre bør teltet
plasseres på anvist plass for å unngå camping på innmarka til grunneier.
Hold naturen ren
Søppel skal tas med hjem eller kastes i søppelstativer. Alle er forpliktet til å etterlate seg et leirsted i
en tilstand som ikke kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen, jf. friluftslovens
§ 11.
Rullerende/bevegelig fiske
Start alltid ovenfor en fisker som allerede befinner seg i elva på samme område. Dette gjelder også
om fiskeren befinner seg på motsatt elvebredd. Gå aldri ut og start fisket nedenfor en fisker som
allerede befinner seg/fisker i samme område uansett hvilken side han/hun fisker fra. UTØV ALLTID
BEVEGELIG FISKE – uansett hvilken type redskap som benyttes. Ikke ”slå rot”! Beveg deg 5–10 skritt
nedover elva mellom hvert kast.
Der muligheten for å bevege seg er begrenset, vik plass etter maksimalt 15 minutter. Utvis
”gentlemanship”/folkeskikk. Oppfør deg i og ved elva mot andre slik du selv ønsker at andre skal
oppføre seg mot deg. Kontakt elveoppsynet dersom det oppstår situasjoner hvor denne eller andre
fiskeregler ikke etterleves, slik at de kan avgi rapport til Reisa elvelag.
Om desinfisering av annet utstyr enn fiskeutstyr
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Sonene er kun åpne for fiske på grunneier- og næringskort.

Alle båter og annet utstyr/gjenstander som er benyttet i annet vassdrag skal desinfiseres, jf. § 45 i
Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse
av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr. Dersom slikt utstyr benyttes uten at desinfeksjonsattest
kan framvises, vil dette bli krevet fjernet fra elva. Ved mistanke om slik bruk, kontaktes Elveoppsynet
slik at de kan kontakte/avgi rapport til Reisa elvelag.

6. Ferdsel med motorisert båt
Man skal redusere på farten og om mulig holde god avstand der det fiskes fra land.
Kjøreforbud med motorisert båt:
 Hele året, Bilto–Imo: natt til lørdag og natt til søndag fra midnatt til kl 06.00.
 1.9.–31.12., Gammelbrua (Storslett)–Bilto: natt til lørdag og natt til søndag fra midnatt til
kl 06.00.
 Det er tillatt å fiske fra båt så lenge det ikke er til hinder for andre.

7. Skjellprøver (obs!)
Fiskere oppfordres til å ta skjellprøver av fangsten. Skjellprøvene puttes i egen konvolutt og kan
legges i postkasse på Halti, sendes Reisa Elvelag (Postboks 6, 9152 Storslett) eller innleveres i
elvelagets postkasse på Storslett (på baksiden av Bankbygget). Av innleverte skjellprøver blir det
trukket fem vinnere som får kr 2000,- hver i premie etter endt sesong. Prøvene merkes med
fiskekortnummer.

8. Elveoppsynet – telefonnummer 45 10 88 88
Det er særdeles viktig at Elveoppsynet kontaktes ved mistanke om brudd på regelverket og ved annen
uønsket atferd, slik at uønskede hendelser blir dokumentert og rapportert videre til Reisa elvelag.

9. Andre viktige telefonnumre
Fangstrapportering: www.laksefisk.no/fangstreg, aht@scanatura.no eller tlf. 38 10 80 40 / 952 23 070
Fjelltjenesten, tlf. 922 43 096 / 922 41 426
Reinpolitiet, tlf. 957 50 664
Lensmannskontoret, Storslett, tlf. 77 76 43 00
Reisa Elvelag, Postboks 6, 9152 Storslett, www.reisaelva.no, tlf. 913 94 764
Joker Havna Handel, Sørkjosen, tlf. 77 76 78 60
Kronebutikken, Sørkjosen, tlf. 938 30 642
Halti turistinformasjon, Storslett, tlf. 77 77 05 50
Sappen Leirskole, tlf. 77 76 55 01

10. Koder ved bruk av SMS
Artskode
L = laks
S = sjøørret
J = sjørøye
O = oppdrettslaks
P = pukkellaks

Redskapskode
F = flue
S = sluk

Se for øvrig fiskekortet for informasjon.

Fangstkode
r = sluppet ut
c = fanget

Våre samarbeidspartnere

