FISKEREGLER I STORELVA
For å kunne fiske innen anadrom strekning i Storelva må alle ha gyldig fiskekort.
Alle personer fylt 18 år må ha betalt fiskeavgift for inneværende sesong for å få
kjøpt fiskekort. Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Elvevakt,
eller andre kontrollmyndigheter, kan kreve å få se gyldig fiskekort,
desinfiseringsattest og legitimasjon.

Fisketid og fredningssoner
Fiskesesongen er fra og med 1. Juli til og med 15. August. Nattefredning for hele
vassdraget mellom 01 - 06. Fra 1. August er all laks over 3 kg
fredet. Fredningssoner: Fra sjøen og 50 meter over brua, (se kart.) Totalfredet fra
100 meter nord for 2. Laksholla og videre oppover elva i hele anadrom sone. (se
kart) Nedre laksholla ved Skihytta er totalfredet for fiske. (se kart)

Kvoter
Sesongkvote – 3 laks. Døgnkvote – 1 laks. Fisket skal avsluttes dersom 1 laks er
tatt på land (avlivet). Kvotene gjelder for hele vassdraget. Sjørøye, vinterstøing
og laks under 35 cm er fredet hele sesongen og skal slippes levende ut i
vassdraget. Oppdrettslaks skal avlives og straks rapporteres til vakta. Den teller
da ikke på kvoten.

Fangstrapportering
Alle som løser fiskekort er pliktige til å levere inn fangstoppgave, uavhengig om
de har fått fangst. For å få kjøpt nytt fiskekort må forrige fangstoppgave være
innlevert. Sesongkortinnehavere skal levere fangstrapport midtveis i
sesongen. All laks som fanges og avlives skal det tas skjellprøver av.
Laksebestanden i Stordalselva er ny og under etablering, så det er særdeles
viktig å samle informasjon om bestandens utvikling. Skjellkonvolutter og
veiledning fås ved kjøp av fiskekort.

Redskapsreguleringer
Følgende redskaper er tillatt hele sesongen: Fluestang med flytesnøre og en
flue. Enkelkrok størrelse 4 – 8 – ufortynget. Dobbelkrok størrelse 6 til 10 –
ufortynget. Tubeflue av plast med enkelkrok eller dobbelkrok – ufortynget. *Ingen
fortynging tillatt. Med ufortynget flue menes vanlige krokfluer uten fortynging og
tuber av plast.

Barn under 14 år kan bruke flytende dupp med flue om det ikke sjenerer andre
fiskere.
Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisk kan krøkes.

Desinfisering av fiskeredskaper
All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser og lignende som er våte og/eller
brukt i vassdrag utenfor Finnmark fylke, SKAL være rengjorte og desinfiseres før
bruk i Stordalselva. Desinfiseringen blir utført ved vakthytta i Kongsfjorddalen og i
Berlevåg. Desinfisering koster 100 kr og utføres av BJFF. Generelt skal alt utstyr
være rengjort og tørket eller desinfisert før bruk i nytt vassdrag.

Utøvelse av fisket
For å gi alle som har løst fiskekort like muligheter til å utøve fisket skal ”bevegelig
fiske” praktiseres. Den som har ankommet kulpen/strekningen først har rett til å
starte fiske. - Begynn fisket øverst i sonen, eller der det er naturlig å starte, og
fisk deg nedover. Dersom det er fiskere i sonen/kulpen når du ankommer skal du
starte ovenfor/bak. Vent til fiskeren er kommet et stykke nedover før du begynner
slik at du ikke hindrer vedkommende. Fiskere kan seg imellom avtale hvordan de
vil fiske i kulpen.

Straffebestemmelser

Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Overtredelse
kan medføre bortvisning, utestengelse og/eller politianmeldelse.

