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Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret i 
Finnmark

Med hjemmel i lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 nr. 100 §§ 15 og16, 
lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av 15. mai 1992 nr 47 §§ 15, 33, 34, kgl. res. av 20. juni 
2003 (forskrift om åpning for fiske etter anadrome laksefisk) § 2, kgl. res. av 27. november 
1992 nr. 864, kgl. res av 26. juni 2009 (innlandsfiskeforskriften) § 2 og forskrift fastsatt av 
Direktoratet for naturforvaltning 25. februar 2003 om oppgaveplikt og redskaper som er tillatt 
benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk § 2 har Fylkesmannen i Finnmark den 19. februar 
2010 fastsatt følgende bestemmelser om fiske i vassdrag i Finnmark fylke.

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder i vassdrag med hovedelv, sideelver og innsjøer så langt opp i vassdrag 
som laks, sjørøye og sjøørret forekommer, unntatt i: 

- Neidenvassdraget, Tanavassdraget, Grense Jakobselv opp til Grense Jakobselvvatn 
(grensemerke 329) og Pasvikelva. 

§ 2. Definisjoner

Med innlandsfisk menes all annen fisk enn anadrom fisk. 

Med laks menes all laks som ikke med sikkerhet kan bestemmes til rømt oppdrettslaks eller 
stillehavslaks (regnbueørret, pukkellaks mfl.) ut fra ytre kjennetegn. 

Med vinterstøing menes laks, sjøørret og sjørøye som har gytt om høsten og har stått i elva 
over vinteren. 

Med rettighetshaver menes den som eier retten til fiske. 

Med indikatorfiske menes fiske etter rømt regnbueørret og oppdrettslaks der anadrom fisk 
skal settes tilbake i vassdraget. 



Side 2 av 9

Med gytebestandsmål menes den mengde gytefisk som vassdraget bør ha for å utnytte sitt 
naturlige produksjonspotensial fullt ut.
Med forvaltningsmål menes at gytebestandene er lik eller over gytebestandsmålet i tre av de 
fire siste årene.

§ 3. Kontroll, rapportering av fangst og tiltak i fiskesesongen

1. Rettighetshaver skal sørge for at fangst (avlivet og utsatt fisk over minstemålet) til en 
hver tid er så godt kjent som praktisk mulig.

2. Rettighetshaver skal sørge for at kontrollen med fisket, at kunnskapene om fangst og 
utviklingen i bestandene av laks, sjørøye og sjøørret er så gode som mulig og sørge for 
at kunnskapene blir brukt for å regulere fangst. 

3. Der det er fastsatt gytebestandsmål skal rettighetshavere sørge for at det blir 
gjennomført evaluering av oppgangen av laks innen utgangen av uke 28 og sørge for 
at det blir gjennomført tiltak etter pkt. 2 for å kunne nå gytebestandsmål.

Reguleringstiltak for laks i fiskesesongen skal enten være etablering av fredningssoner, 
endring av fisketid, kvoter eller en kombinasjon av disse for å sikre at gytebestandsmål kan 
bli nådd.  Kvoter kan bare benyttes der det er god kontroll med fisket.

Rettighetshavere kan utvide fisket etter laks med 14 dager eller til og med 31. august dersom 
det er god kunnskap om laksen i vassdraget og det blir konkludert med at gytebestandsmålet 
med rimelig grad av sikkerhet blir nådd i inneværende år og forutsatt at forvaltningsmålet blir 
nådd om dette året regnes med i fireårsperioden.  

Rettighetshavere skal stanse fisket etter laks så raskt som mulig og senest 31. juli kl 2400 
dersom det er god kunnskap om laksen i vassdraget og det blir konkludert med at 
gytebestandsmålet med stor grad av sannsynlighet ikke blir nådd i inneværende år og viss
forvaltningsmålet ikke blir nådd om dette året regnes med i fireårsperioden.  

Rettighetshavere skal sørge for å rapportere fangst av laks fra elver med fisketid etter § 4 A og 
B midtveis i sesongen.

Oppgave over fangst skal sendes Fylkesmannen i Finnmark senest fire uker etter at fisket er 
avsluttet. Oppgaven skal gis på fastsatt skjema eller elektronisk på www.fangstrapp.no. Fisk 
blir fisket og satt ut skal rapporteres på samme måte, men med merknad at den er satt ut.

§ 4. Fisketid 
A

- Fiske på laks fra 1. juni kl 00 til 31. august kl 24. 
- Fiske på sjørøye fra 24. juni kl 00 til 31. juli kl 24. 
- Fiske på sjøørret fra 1. juni kl 00 til 31. august kl 24. 

B
- Fiske på laks fra 24. juni kl 00 til 17. august kl 24. 
- Fiske på sjørøye fra 24. juni kl 00 til 31. juli kl. 24. 
- Fiske på sjøørret fra 24. juni kl 00 til 31. august kl 24. 
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C
- Fiske på laks fra 1. juli kl 00 til 10. august kl 24. 
- Fiske på sjørøye fra 1. juli kl 00 til 31. juli kl 24. 
- Fiske på sjøørret fra 1. juli kl 00 til 10. august kl 24. 

D
- Fiske på laks: Åpnes ikke. 
- Fiske på sjørøye: Åpnes ikke. 
- Fiske på sjøørret fra 1. juli kl 00 til 31. august kl 24. 

E
- Åpnes ikke for fiske. 

Noen vassdrag har utvidet fisketid etter sjøørret, områder og tidsrom for disse er angitt i § 5. 

Etter søknad fra rettighetshaver kan det gis tillatelse til indikatorfiske etter rømt oppdrettsfisk 
fra og med 1. september til og med 20. september. 

§ 5. Åpning av fiske  

Laks, sjørøye, sjøørret og innlandsfisk er fredet fra søndag kl 18 til mandag kl 18 i vassdrag 
som har fisketid som i § 4 C.

For vassdrag hvor grunneierorganisering og drift ikke er tilstrekkelig til å ivareta 
fiskebestandene og rapportere fangst, kan Fylkesmannen la være å åpne for fiske i hele eller 
deler av vassdraget. 

Fiske etter laks, sjørøye og sjøørret er forbudt i vassdrag og deler av vassdrag som ikke er 
åpnet for fiske i tabellen nedenfor. 

Vassdragsoversikt: 
Kommune
Vassdrag

Fisketid
§ 4

Fredningssoner Særskilte bestemmelser

Alta kommune
Altaelva A Hele sesongen: Utløpet av Eibyelva i 

Jorra, avgrenset av ei rett linje fra merke 
på Jorraberget til merke 50 m ovenfor 
utløpet av Eibyelva.

Sjørøye fredet. Utvidet fisketid etter sjøørret 
til og med 14. september og innlandsfisk i 
Sautso til og med 30. september.

Eibyelva A Fra rett linje i Altaelva mellom merke på 
Jorraberget til merke 50 m ovenfor 
utløpet av Eibyelva, til ei rett linje tvers 
over Eibyelva i øvre ende av 
forbygningen på vestsiden av Eibyelva.
Flomfaret med Tangen bru.

Utvidet fisketid etter sjøørret til og med 14. 
september i området fra Tangen bru (bortsett 
fra flomfaret ved Tangen bru) til og med 
Garrajohkkulpen.

Bognelva D Utvidet fisketid etter sjøørret til og med 14.
september

Botnelva D
Halselva D Isfiske forbudt i Storvannet.

Utvidet fisketid etter sjøørret til og med 14. 
september fra E6 til grense elv/sjø. Fiske 
etter sjørøye tillatt i juli. 

Lakselva i Kviby C Fra 1. august: Øvre og nedre Reinkisten.
Mathiselva D Hele sesongen: Fra grense elv/sjø opp til 

brua over E6.
Utvidet fisketid etter innlandsfisk i 
Mathisvatn til 14. september.

Skillefjordelva D
Transfarelva D
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Tverrelva D Fra samløpet med Altaelva og 200 m 
oppover i Tverrelva
Fra en rett linje tvers over elva ved 
brekket nedenfor fossekulpen, like 
ovenfor holmen der elva deler seg, ca 130 
m nedenfor nåværende bru, opp til en rett 
linje fra brukar til brukar ved det gamle 
brufaret, ca 30 m ovenfor nåværende bru.

Berlevåg kommune
Kongsfjordelva A Fra en rett linje trukket fra merke i fjellet 

på østsiden av elva 120 m nedenfor 
utløpet av nedre laksetrapp og tvers over 
elva til merke i fjellet på vestsiden av
elva, opp til en rett linje trukket fra skilt 
på vestsiden av elva, 150 m ovenfor 
Fossvatn og tvers over elva.
Bryggarielvva.

Sjørøye fredet.

Barn til og med 14 år kan fiske med mark 
hele sesongen. Mark tillatt ovenfor samløpet 
fra Buetjærn hele sesongen.

Vesterdalselva E
Molvikvassdraget E
Stordalselva C Laks fredet etter 1. august.
Trollfjordelva C Elva er steng for fiske ovenfor

Skailnjuokca Tunga
Båtsfjord kommune
Sandfjordelva C Fra grense elv/sjø opp til brua.

Fra Falstadholmen til Rundhaugkulpen.
Fra Telebu opp til Sandfjordvatn.

Sjørøye fredet.
Fisketid på laks til og med 20. august.

Syltefjordelva (Ordo) B Gråsonen og utløpsosen til og med 200 m 
nedstrøms utløpet av Oardujávri, og i 
soner på 200 m fra alle inn- og utløpsoser 
i Oardujavri.

Etter 31. juli: Nergaardsflata (Ivarholla) 
og Nedre Tanadalsdammen.

Sjørøye fredet.

Fiske etter innlandsfisk med garn etter § 12.

Utvidet fisketid på isen fram til og med 31. 
mai.

Deatnu – Tana 
kommune
Julelva C Fra grense elv/sjø opp til flosjømerke.

Kulpen ved samløpet av Julelva og 
Basavzojohka.

Sjørøye fredet. Fisket etter sjørøye kan bli 
åpnet om undersøkelsen i 2009 konkluderer 
med at sjørøye bestanden er stor nok til å tåle 
fiske. 

Gamvik kommune
Futelva C Fra grense elv/sjø opp til første innsjø. Utvidet fisketid etter sjøørret fra 10. august 

til og med 14. september i området fra grense 
elv/sjø opp til flosjømerket. Fiske etter 
sjørøye tillatt i juli.

Langfjordelva (Laggo) B Fra grense elv/sjø opp til flosjømerke.
Brukulpen på nordsiden av hengebrua.
Røyekulpen mellom Telegrafstua og 
Direktorathytta.
Storfossen: Fra en rett linje mellom kors 
innhogd i fjell på begge sider av elva ca 
30 m nedenfor utløpet av laksetrappa, 
opp til en rett linje mellom kors innhogd i 
fjell på begge sider av elva ca 15 m 
ovenfor trappa.
Midtre foss: Fra en rett linje mellom kors 
innhogd i fjell på begge sider av elva ca 
30 m nedenfor utløpet av laksetrappa, 
opp til en rett linje mellom kors innhogd i 
fjell på begge sider av elva ca 15 m 
ovenfor trappa.

Fredningssoner kan bli innført i 
forskriftsperioden om kunnskapene om laks 
og fisket konkluderer med at fredningssoner 
vil gi ønsket effekt. Fredningssonene kan 
være:
Fra Hengebrua og 100 m nedover.
Nikolasfossen og 100 m nedover.
Skråberget og 100 m nedover eller andre 
sammenhengende større områder.

Lille 
Langfjordvassdraget

E
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Mehamnelva D
Risfjordvassdraget B Fra grense elv/sjø opp til flosjømerke.

Etter 31. juli: Strekningen fra 
Koifjordvatn til 50 m nedenfor Langreiet.

Utvidet fiske etter sjørøye til og med 17. 
august. Utvidet fisketid etter sjøørret fra og 
med 17. august til og med 14. september ved 
utløpet av elva nord for kraftlinja.

Sandfjordelva B Fra grense elv/sjø og opp til kraftlinja. 
Fra og med Fossekulpen og hvilekulpen 
nedenfor og 50 m oppstrøms.
Fredakulpen. 
Fra og med Svingkulpen og oppover.

Fredningssonen fra og med Fossekulpen og 
hvilekulpen nedenfor og 50 m oppstrøms, 
kan bli endret i perioden til 50 m over og 
under Fossekulpen.

Sommerheimvassdraget C Elva mellom sjøen og vatnet. Fiske på sjørøye til 21. august.
Hammerfest kommune
Storvatn E el.

B
Isfiske forbudt. Kan bli åpnet for fiske (B) 
om undersøkelse konkluderer med at det vil 
være forsvarlig å fiske sjørøye og om 
kommunen sørger for organisering eller drift 
av fisket.

Kvalsund kommune
Kvalsundelva C Øvre og nedre Tjosen. 

Korselva. 
Utvidet fisketid etter innlandsfisk til og med 
31. august i Neverfjordvatna.

Repparfjordelva A En 30 m lang strekning på nordsiden av 
elva ved Knottheim.
Laksetrapp; fra brekket ut av Fossekulpen 
til ovenfor andre stryket, ca 100 m 
ovenfor trappas øverste del.
Voggeneselva fra utløp i Repparfjord-
elva opp til Voggenestjernet.
Breidalselva fra utløp i Repparfjordelva 
opp til fossen.
Cuovvarjohka, inkludert vatnet.

Sjørøye fredet.

Utvidet fisketid etter sjøørret fram til og med 
14. september nedenfor Repparfjord bru.

Søkke tillatt i juni.

Skaidijohka A el.
C

Fisketid etter § 4 A forutsetter at det blir 
opprettet fredningssoner for laks. Dersom 
fredningssoner ikke blir opprettet: fisketid 
etter § 4 C.

Russelva C Fra grense elv/sjø til der den nederste 
kraftlinja krysser elva.
Rundt laksetrappa, fra nedre grense ca 40 
m fra gamle brukar målt langs elvas 
sørside, derfra 20 grader nordlig retning 
over elva, til øvre grense ca 100 m 
ovenfor gamle brukar, målt langs elvas 
sørside, derfra 120 grader østlig retning 
over elva.
Ravduljohaka.
Fra Tverrrusselv bru til og med fossen i 
Goravzi.
Fra 1. august:
Brukulpen, fra Russelvbrua og 200 m 
oppstrøms til samløpet mellom Russelva 
og Ravdulelva.

Sjørøye fredet.

Lebesby kommune
Blåfjellvassdraget E
Lille Porsangerelva C Isfiske forbudt på Nedre Kjæsvatn 

(Mellomvannet og Lillevannet).
Utvidet fiske etter sjøørret ut august.
Utvidet fiske etter innlandsfisk til og med 14. 
september mer enn 200 m fra inn- og 
utløpsoser i Kjæsvatn.

Oksevågvassdraget C
Store 
Torskefjordvassdraget

C Utvidet fisketid etter innlandsfisk til og med 
14. september i Straumvatn.

Storelva (Kunes) B Fra grense elv/sjø til flomålmerket. Utvidet fisketid etter sjøørret til og med 14. 
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Ravduljohka. Vuonjaljohka. 
Gammatjohka.

Etter 31. juli:
Luobbaljohka opp til •ullojavri.

september fra munning opp til Mikkelkulpen.

Tømmervikvassdraget B Fra grense elv/sjø opp til flosjømerke. Må opprette fredningssoner for laks i 
perioden, ellers fisketid etter § 4 C.

Veidneselva B Fra grense elv/sjø opp til flosjømerke.
Fra 30 m ovenfor Revdalsbergstilla til og 
med Veidnesfossen.

Stordalselva C Forutsetter tillatelse til fiske fra Fefo.
Màthosjohka D Forutsetter tillatelse til fiske fra Fefo.
Loppa kommune
Sandlandsvassdraget D Elvestrekningen fra grense elv/sjø til 

Sandlandsvatn.
Sør-
Tverrfjordvassdraget

D Elvestrekningen mellom Storvatn og Lille 
Rundvatn.

Isfiske forbudt på Storvatn, Lille Rundvatn 
og Store Rundvann.
Utvidet fisketid etter sjøørret til og med 14. 
september fra grense elv/sjø til utløpet av 
Storvatn.

Vassdalsvassdraget C Hele sesongen: Elvestrekningen fra 
Vassdalsvatn til grense elv/sjø.

Isfiske tillatt fra 15. mars til 30. april.

Måsøy kommune
Hamnevassdraget C Fjelltindvatnan og elvestrekningen 

mellom. Ventekulpene mellom Storvatn 
og Langvatn er fredet for fiske.

Snefjordvassdraget E
Nordkapp kommune
Lafjordelva E
Rekvikvassdraget E
Strandelvvassdraget C Utvidet fisketid etter sjørøye i vatnene til 21. 

august.
Porsanger kommune
Brennelva D
Børselva B I Vieksa fra utløpet i selve Børselva til 50 

m ovenfor trappa.
Badnisakvatn.
Lakseførende strekning i Børselva 
ovenfor Skiltkulpen.
Fra og med 24. juni til og med 17. august: 
Fra grense elv/sjø opp til Børselv bru.

Sjørøye fredet.
Utvidet fiske etter sjøørret til og med 14. 
september nedenfor Børselv bru.
Fredningssoner kan bli innført i 
forskriftsperioden om kunnskapene om laks 
og fisket konkluderer med at nye 
fredningssoner vil gi ønsket effekt. 

Lakselva A Fra 1. august:
Kulp og stryk på oversiden av 
Skoganvarre bro.
Sone 4, Goutko. 
Fra Nedrevannsbrekket i sone 3 til 
Lombola.
Områder i Vuollajohka angitt i 
fiskekortet.

Sjørøye fredet.

Utvidet fiske etter sjøørret til og med 14. 
september fra grense elv/sjø opp i fiskekortet 
angitt punkt.

Smørfjordelva E
Stabburselva A Utløpet av Dilljohka, fra 100 m 

motstrøms til 250 m medstrøms.
Fra og med utløpet av Njáhkájohka til 
fossen i Stabburselva.

Sjørøye fredet.

Utvidet fiske etter sjøørret til og med 14. 
september nedenfor brua på E6.

Ytre Billefjordelva B I august ovenfor fossen. Fiske fra berget 
nedenfor fossen ikke tillatt.

Sør-Varanger 
kommune
Braselva E
Haukelva E
Karpelva C Fra grense elv/sjø opp til samløpet med 

Oterbekken.
Fisket kan bli stengt fordi fangstrapporter 
mangler fra store deler av elva.

Klokkerelva D Fra 50 m nedenfor til 50 m ovenfor Fiske på laks tillatt fra 15. juni og ut juli med 
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Olsenkulpen. ett døgns fredning i hver uke. Utvidet fisketid 
etter sjøørret til og med 14. september på 
strekningen fra grense elv/sjø opp til brua 
over E6.

Munkelva B Fra omtrent 100 m oppstrøms 
Tørrstrykene til ca 50 m ovenfor 
Mornvika. Fra 200 m nedenfor 2-
metersfossen og så langt opp laksen går. 
Fra 100 m nedenfor til ca 50 m ovenfor 
Øksfossen og fra 10. juli til ca 50 m 
ovenfor Antonsenkulpen. 

Fra 10. juli: Ca 300 m oppstrøms og 
nedstrøms munningen av Biekkanjohka 
(Haukbekken).

Utvidet fisketid etter sjøørret til og med 14. 
september fra brua over E6 opp til kraftlinja.

Sandneselva B Fra 100 m nedstrøms til 500 m oppstrøms 
demningen.

Unjárga – Nesseby 
kommune
Suovvajohka
Bergebyelva

B Hele sesongen: Området mellom 
”Lillefossen” og ”Storfossen”.

Oddajohka Nyelva E
Njidggujohka 
Vesterelva

B Området mellom laksetrappene. Fiske etter innlandsfisk med garn etter § 11. 
Utvidet fisketid etter innlandsfisk i 
Njidggojávri/Vesterelvvatn mer enn 200 m 
fra inn- og utløpsos fram til og med 14. 
september.
Utvidet fisketid etter sjøørret til og med 14. 
september fra brua nedenfor campingplassen 
til grense elv/sjø.
Fisket kan bli stengt i perioden fordi 
fangstrapporter mangler fra store deler av 
elva.

Vadsø kommune
Skallelva B Grense elv/sjø opp til brua.

Vievannvassdraget.
Stilla i august eller tidligere ved lav 
vannføring. 
Øvre Skallelva, fra elvens kilder ned til 
trappetrinnene nedenfor skaret.
Årlig minst en av områdene Vito, 
Tommy-kulpen eller Hellistø. 

Utvidet fisketid etter sjøørret til og med 14. 
september på strekningen fra merke 100 m 
nedenfor utløp av Bærelva til grense elv/sjø, 
Falkegårdselva og i Ridelva fra Stangkulpen 
(Rovekulpen) opp til utløpet av 
Vievannsbekken.

Storelva C
Vestre Jakobselva A Merkede områder tilknyttet Første- , 

Andre-, Tredje- og Fjerdefossen. 
Vardø kommune
Komagelva B Portkjeften, Russekulpen, øvre del av 

Allemannskulpen, Pedersenkulpen og  
Skjærkulpen. 

Sjørøye fredet.
Isfiske forbudt i Soppavatn.

Utvidet fisketid etter sjøørret til og med 14. 
september fra Gammelbrua til munningen.

§ 6. Tilbakesetting

Vinterstøinger, laks mindre enn 35 cm og sjøørret og sjørøye mindre enn 30 cm skal 
håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i vassdraget. Dersom en får anadrom fisk 
utenom fisketiden for arten (se § 4) og utenfor åpnede områder (§ 5) skal fisken håndteres 
skånsomt og umiddelbart settes tilbake i vassdraget. 

Særskilt for vassdrag med fisketid som i § 4 C: 
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- Etter 31. juli: All holaks skal håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i 
vassdraget. 

§ 7. Redskap og hjelpemidler

Som redskap er kun følgende tillatt: flue, mark (uten søkke), sluk, spinner og wobbler. Fiske 
med reke er forbudt. Ved fiske med flue eller mark er ett oppheng tillatt, og kun dupp eller 
fluesnøre kan utgjøre kastevekten. Særskilt gjelder i tillegg: 

- I vassdrag med fisketid etter § 4 A: Etter 31. juli er det bare tillatt med flue. Mark uten 
søkke kan i tillegg benyttes i Vestre Jakobselv ovenfor Fjerdefossen. 

- I vassdrag med fisketid etter § 4 B og C: Etter 10. juli er det bare tillatt med flue og mark 
uten søkke. Etter 31. juli er det bare tillatt med flue. 

Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken kan krøkes. Fiskeredskap skal heller ikke 
forlates under fiske. 

§ 8. Områder med redskaps- eller fiskeforbud

Der det er åpnet for fiske etter anadrome fisk etter § 5 er det forbudt å: 

- fiske med garn og oter i innsjøer 
- fiske fra alle deler av bruer, kulverter, rør og/eller veier 
- fiske i fisketrapper og/eller sprengte fiskerenner 
- fiske på begge sidene av elva fra 50 meter nedenfor til 50 meter ovenfor fisketrapper eller 

sprengte fiskerenner (der det ikke er etablert andre soner i § 5) 
- fiske med ståsnøre eller line 

§ 9. Merking av fredningssoner

Grensene for fredningssonene som er opprettet i medhold av §3 eller nevnt i § 5 og § 8 skal 
merkes. Bestemmelsene om fredning i de nevnte paragrafene gjelder selv om merking 
mangler. 

§ 10. Fiske etter innlandsfisk med stang og håndsnøre

Fiske etter innlandsfisk i vassdrag og deler av vassdrag hvor det går laks, sjørøye og sjøørret, 
følger de samme reglene som denne forskriften har når det gjelder redskapsbruk, fisketid og 
fredningssoner.

I innsjøer er isfiske etter innlandsfisk tillatt mer enn 200 m fra inn- og utløpsoser med stang 
og håndsnøre fra og med 1. januar til 4. mai, med unntak nevnt i § 5. Ved isfiske i innsjøer er 
det tillatt å bruke meitemark, insektlarver og akkar som agn. 
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§ 11. Fiske etter innlandsfisk med garn

I følgende innsjøer kan det fiskes etter innlandsfisk med garn mer enn 200 m fra inn- og 
utløpsos: 
Kommune Innsjø Tidsrom, avgrensning og særvilkår
Båtsfjord Oardujávri/Ordovatn Fra og med 1. juli til og med 14. september. 

Største tillatte maskevidde er 21 mm (30 omfar). 
Garna skal stå på bunn slik at overtelna er 
neddykket minst 2 m. Det er tillatt med inntil 3 
garn pr. fisker. 

Unjárga - Nesseby Njigojávri/Vesterelvvatn Fra og med 15. juni til og med 31. august med 
inntil 3 garn pr. fisker. Største tillatte maskevidde 
er 29 mm (22 omfar). Garna skal stå på bunn slik 
at overtelna er neddykket minst 2 m. Det er ikke 
tillatt å sette garn nord-vest for en linje mellom 
UTM 574.742 til UTM 573.743, N-50 kartblad 
2335 III. 

§ 12. Stengning av fiske

Rettighetshaver og/eller Fylkesmannen kan stenge fisket i hele eller deler av vassdrag når det 
er lite oppgang av anadrom fisk til vassdraget eller når andre forhold gjør stengning 
nødvendig. 

§ 13. Dispensasjon

Fylkesmannen kan dispensere fra alle bestemmelser i denne forskriften. 

§ 14. Kontroll og tilsyn

Fylkesmannen skal kunne føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften blir etterlevd og i 
denne forbindelse få tilgang til informasjon som vedrører driften av vassdraget.

§ 15. Straff

Brudd på bestemmelsene i denne forskrift straffes i medhold av lov 15. mai 1992 nr. 47 om 
laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49. 

§ 16. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 15. april 2009 nr. 436 om fiske 
etter anadrome laksefisk i vassdrag i Finnmark. 

Med hilsen

Bente Christiansen
fylkesmiljøvernsjef

Harald Muladal
fiskeforvalter


