
 
 

 
 
 
 
 
 

Berlevåg Jeger- og fiskerforening forpakter Storelva i Berlevåg på vegne av grunneier 
Finnmarkseiendommen (FeFo). Lakse- og sjørøyebestanden er viktige å bevare for 
fremtiden og skal forvaltes på en bærekraftig måte. I det henseende er fiskereglene tilpasset 
forholdene i elva og fiskebestandenes tilstand. Det er avgjørende at de ulike reglene følges 
av fiskerne. Sjørøya er totalfredet i vassdraget og det er kun tillatt å fiske etter laks. 
For å kunne fiske innen anadrom strekning i Storelva må alle ha gyldig fiskekort. Alle 
personer fylt 18 år må ha betalt fiskeravgifta 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  
Fiskesesongen er fra og med 1. Juli til og med 15. August. 
Det er fredningstid hvert døgn fra klokka 01.00 til 06.00.  
 
3 Fredningssoner – alle er merket ved elva 
Sjøsonen - Fra grense elv/sjø og 50 meter over brua. 
Laksholla (ved skihytta) – Fra skilt ca 100 meter nedstrøms til skilt ca 100 meter oppstrøms 
Laksholla. 
Øvre del – Fra merke ca 100 meter nord for 2. Laksholla og videre oppover elva i hele 
anadrom sone. 
 
Kvoter – gjelder for hele vassdraget  
Sesongkvote – 3 laks. Dersom en fisker har tatt 3 laks (avlivet) skal fisket opphøre og 
fiskekortet leveres inn med utfylt fangstoppgave. 
Døgnkvote – 1 laks. Fiskedøgnet skal avsluttes dersom 1 laks er tatt på land (avlivet). 
Vinterstøing og laks under 35 cm er fredet hele sesongen og skal slippes levende ut i 
vassdraget. Oppdrettslaks og pukkellaks skal avlives og straks rapporteres til vakta. De teller 
da ikke på kvoten.  
 
NB! Sjørøye 
Sjørøya er totalfredet i Storelva. Det er derfor ikke tillatt å bevisst fiske etter sjørøye. Dersom 
en likevel får sjørøye under fisket, skal fisken raskt tas inn til land og slippes fri. Sjørøya skal 
ikke tas opp på land/i luft. Ta av kroken raskt og slipp røya fri. Bestanden er svak og utsatt, 
og vi henstiller våre fiskere til å vise hensyn til røya.  
 
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. 
 
Desinfisering av fiskeredskaper 
Alle tilreisende fiskere skal desinfisere fiskeutstyr før fisket starter. Fiskere fast bosatt i 
Berlevåg kommune skal desinfisere utstyret dersom de har brukt det i andre vassdrag, det 
gjelder også om det er brukt i Kongsfjordelva. All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser og 
lignende SKAL være rengjorte og desinfiseres før bruk i Storelva.  
Desinfiseringen blir utført ved vakthytta og koster 100 kroner.  
For personer med godkjent dugnad i gjeldende sesong er det gratis.  
  

 

Fiskeregler i 
STORELVA 

 



 
Redskapsreguleringer 
Følgende redskaper er tillatt hele sesongen: 

- Fluestang med flytesnøre og en flue. 
- Enkelkrok maks krokstørrelse 4-8. Ingen fortynging tillatt. 
- Dobbelkrok maks krokstørrelse 6-10. Ingen fortynging tillatt. 
- Tubeflue av plast med enkelkrok eller dobbelkrok. Ingen fortynging tillatt. 
- Barn under 14 år kan bruke flytende dupp med flue  

 
Fluesnører eller fortommer med synkende deler er ikke tillatt. 
Det er ikke tillatt med trippelkrok. 
Det er ikke tillatt med mark, sluk, spinner, wobbler eller lignende redskaper. 
 
Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisk kan krøkes. 
 
 
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. 
 
NB! Storelva er ei lita og sårbar elv. Særlig ved lav vannføring er fisken sårbar, og 
dens vandring kan påvirkes negativt om fisketrykket blir for stort. Enkelte kulper nær 
vei er i perioder svært populære og der er det nesten alltid fiskere. Det er viktig at alle 
slipper til og det skal ikke foregå «okkupering» av kulper. En bør derfor ikke oppholde 
seg for lenge i en og samme kulp der også flere andre ønsker å fiske. Det er god skikk 
å flytte på seg slik at det rulleres på kulpene. Det skaper god fiskekultur og hyggelig 
tone mellom fisker.  Vis hensyn til hverandre, til fisken og naturen.  
 
 
Natur og ordensregler 
Storelva og dalen er unik villmark uten store inngrep. Slik ønsker vi det skal være 
for ettertiden også. Alle som ferdes langs elva har et ansvar for å holde elvedalen fri for 
søppel og unødige inngrep. 
- Alle brukere plikter å holde det rent og ryddig rundt seg når de er ved elva, og alt søppel 
tas med når man forlater. Bålplassene er IKKE søppelplasser. 
- Det ansees som uaktsomt å rense fisk ved elven, av hensyn til smittefare og generell orden 
og trivsel. Fiskeslo skal ikke forlates ved elvebredden. Ta det med eller grav det ned godt 
unna fiske- og bålplasser. 
- Storelvdalen er uten skog, så bålbrendsel må tas med. Det er ikke lov å felle skog langs 
vassdraget. Bruk allerede eksisterende bålplasser. 
- Telting skal skje i god avstand fra elva og populære fiskeplasser. 
- Meld fra til elvevakta dersom du observerer forsøpling langs vassdraget. 
 
 
Straffebestemmelser 
Brudd på lokale og nasjonale reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Ved 
kjøp av fiskekort forplikter fiskeren seg å sette seg inn i, og akseptere gjeldende fiskeregler i 
vassdraget. Ved brudd på fiskereglene vil det, avhengig av alvorlighetsgrad, føre til advarsel, 
gebyr (2000-10000 kroner), inndragelse av fiskekort og/eller fangst, utestengelse (1-5 
sesonger) og/eller politianmeldelse. Ved ikke innlevert fangstoppgave tilkommer gebyr på 
300 kroner. Ved gitt gebyr må fiskeren betale dette før nytt fiskekort kan kjøpes.  
 


