
FISKEREGLER FOR MÅLSELVVASSDRAGET 2022 
 SAMARBEIDSUTVALGET FOR MÅLSELVVASSDRAGET (SUM) vedtok fiskereglene på årsmøtet 10.mars 2022. 

 

Fisketider: 

Fisket starter den 15. juni kl.00.00 i hele vassdraget. 

Fra Fossekulpen og ned vassdraget varer fisket etter laks til og med den 17.august.     

Ovenfor fossen varer fiskesesongen til og med 26. august. 

Fra samløpet mellom Bardu- og Målselva og ned vassdraget kan det fiskes etter sjøørret til og med 14.september.  

Redskaper og utstyr: 

Forbud mot fiske med reke eller agnfisk, og oter. Ellers gjelder de generelle bestemmelsene for fiskeredskaper jfr. Lakseloven. Det 

er ikke adgang til å bruke huk/klepp ved landing av laks. 

Kvotebestemmelser: 

Kvoten er 2 (to) laks pr fisker pr fiskedøgn (00.00-24.00). 

Fangst av hunnlaks over 7 kg betyr at fiskedøgnet er slutt, uavhengig av gjeldende kvote.  

Gjenutsatt hunnlaks og vinterstøinger teller ikke på døgnkvoten. Annen gjenutsatt laks teller på kvoten.   

Døgnkvoten for sjøørret er 5 fisk per fisker. 

Kvotebestemmelsene kan bli endret i løpet av sesongen, og midtsesongevalueringen vil være grunnlag for eventuelle endringer. 

Definisjon av fiskedøgn:                                                                                                                                                                      
Som fiskedøgn regnes kalenderdøgn fra kl 00.00 til 24.00.  

Utsettingspåbud: 

Sjørøye er fredet gjennom hele sesongen og skal gjenutsettes. Vinterstøinger skal også gjenutsettes. 

Laks og sjøørret under minstemål (henholdsvis 35cm og 30 cm), skal gjenutsettes.  

Det er ikke påbud om utsetting av hunnlaks.  

Det anbefales sterkt at fisk i begynnende gytedrakt gjenutsettes.  

Ved fiske etter sjøørret nedstrøms utløpet av Barduelva i perioden 18.aug – 14.sept skal alle andre anadrome fiskearter gjenutsettes. 

 

Desinfisering: 
Alle som kommer fra andre vassdrag skal desinfisere fiskeutstyret (stenger, vadebukser, redskaper, hov, og annet utstyr). Dette skal 

gjøres før fisket starter. Det er utplassert sjølinstruerende desinfeksjonsstasjoner som er tilgjengelig hele døgnet. I tillegg er det noen 

betjente stasjoner som er åpen på dagtid. Den enkelte fisker har ansvar for å gjøre seg kjent med hvor disse stasjonene finnes, samt 

sørge for at alt utsyr blir desinfisert. 

Rapportering:                                                                                                                                                  
All fangst skal rapporteres fortløpende (også 0 fangst) umiddelbart, og senest 5 dager etter endt fiske. Rapporteringsplikten gjelder 

også gjenutsatt anadrom fisk, også under sjøørretfiske i nedre del i perioden 18.aug-14.sept. 

Rapporteringsplikt for fiskere som har kjøpt fiskekort via «Inatur» påhviler fiskeren. Manglende eller for sen rapportering kan 

medføre at fiskeren ikke får anledning til å kjøpe ytterligere fiskekort. 

Rapporteringsplikt der fiskere har kjøpt fiskerettigheter direkte fra rettighetshaver uten registrering på nett påhviler rettighetshaver. 

 

Annet:                                                                                                                                                              
Det enkelte elveeierlag eller den enkelte rettighetshaver kan i tillegg ha egne og strengere bestemmelser for sine områder enn disse 

generelle fiskereglene  

Målselvvassdraget er et nasjonalt laksevassdrag. Det kan bli gjort en eller flere evalueringer i løpet av sesongen, og med grunnlag i 

disse kan det innføres andre bestemmelser/kvoter for deler av fiskesesongen dersom fellesforvaltningen (SUM) bestemmer det.  

SUM kan vedta å stenge elva for alt fiske dersom ekstreme forhold oppstår i forhold til dyrevelferd, eksempelvis lav vannstand, høy 

temperatur eller andre kritiske forhold.  

SKJELLPRØVER: Det skal tas skjellprøver av all laks og sjøørret i 2022. 

Fiskebestemmelsene og etterfølgelse av disse: 

Ved kjøp av fiskekort aksepteres fiskeregler samt reaksjoner ved brudd. 

Eier/ utleier/ kortselger har plikt til å orientere fiskere om det gjeldende regelverket i elva. Den enkelte fisker skal, før fisket starter, 

sette seg inn i fiskereglene som gjelder i vassdraget.  

Alle brudd på gjeldende fiskeregler kan, av SUM, ilegges gebyr på 2000,- kr for hver overtredelse. Bortvisning og utestengning kan 

også være aktuelle reaksjoner, avhengig av regelbruddets alvorlighetsgrad.                                                          

Alle brudd på offentlige bestemmelser vil i tillegg bli politianmeldt.  

 

Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget. Odd-Helge Utby, leder SUM Tlf. 91535921 

 


