
 
 

 

Fiskekort for Storelva i 
Berlevåg 2022 
 

 

• Fiskekort kjøpes hver dag i vakthytta mellom klokka 17.00 og 18.00. Fiskekort i Sone 

1 kan forhåndsbestilles på telefon 919 26 422 (kl 17.00-18.00) 

• Fiskedøgnet varer fra klokken 18.00 – 18.00 påfølgende dag. Hvert døgn er det 

fredningstid fra klokka 01.00 – 06.00.  

• Fiskere plikter å sette seg inn i og følge gjeldene fiskeregler. Endringer kan 

forekomme i løpet av sesongen om bestandssituasjonen tilsier det. 

• Unge under 16 år som er medlemmer og/eller fast bosatte i Berlevåg kommune, kan 

kjøpe månedskort. De må gi beskjed til vakta når de skal fiske så de ikke fyller opp 

kvoten på antall fiskere uten å fiske. 

• Det skal leveres ukentlig levering av fangstoppgave for alle med sesongkort. 

Fangstoppgave fra døgnkort bes innleveres så snart som mulig etter endt fiskedøgn. 

• NB! De som unnlater å levere pålagte fangstoppgaver etter sesongslutt, mister 

retten til å kjøpe fiskekort neste sesong. 

• Ifølge forpakterkontrakt og Finnmarksloven skal folkeregistrets adresse legge 

grunnlag for priskategori. Det gjelder også for medlemmer og det er derfor opprettet 

ulike priskategorier for medlemmer med og uten dugnad bosatt i Berlevåg, i Finnmark 

og utenfor Finnmark. 

 

Fiskekort Storelva i Berlevåg Døgnkort Ukeskort Sesongkort 

Medlem med dugnad bosatt i Berlevåg 100 400 700 

Medlem uten dugnad bosatt i Berlevåg 130 520 1000 

Medlem med dugnad bosatt i Finnmark 140 560 1050 

Medlem uten dugnad bosatt i Finnmark 170 680 1150 

Medlem med dugnad bosatt utenfor Finnmark 180 720 x 

Medlem uten dugnad bosatt utenfor Finnmark 210 x x 

Fastboende i Berlevåg kommune - ikke medlem - uten 
dugnad 

160 640 1150 

Fast bosatt i Finnmark - ikke medlem - uten dugnad 170 680 x 

Nordmenn bosatt utenfor Finnmark 330 x x 

Personer bosatt utenfor Norge 410 x x 

Ungdom 16 og 17 år bosatt i Finnmark 40 160 300 

Ungdom 16 og 17 år bosatt utenfor Finnmark 80 320 x 

*Unge under 16 år 0 0 0 

 
X= ikke tilgjengelig 
 
*Ungdom under 16 år fisker gratis, men må ha et gyldig fiskekort.   


