
FISKEREGLER FOR SESONGEN 2017 SYLTEFJORDELVEN 
FISKEKORTET ER IKKE GYLDIG UTEN.  
  1. Bevis for desinfisering for alle tilreisende. 
  2. Gyldig legitimasjon. 
  3. Betalt fisketrygdavgift. 
  4. Fiskekort skal alltid medbringes samt legitimasjon, fisketrygdavgift og desinfisering. 
  5. Alle tilreisende utenfor Båtsfjord kommune skal desinfisere lokalt hos oss.  
  6. Alle som er bosatt i Båtsfjord kommune og har fisket i andre elver skal desinfisere etterpå. 
 

        FANGSTINNRAPPORTERING  
  1. Enhver fisker har lovpålagt plikt til å rapportere fangst. 
  2. Det skal rapporteres selv om ikke man har fått fisk. 
  3. Alle med sesong kort skal rapportere innen 10.juli selv om man ikke har fått fisk. 
  4. Fiskere som ikke rapporterer vil ikke få kjøpt nye kort.  
  5. All rapportering skjer til Scanatura. 
  6. Sesongkort kjøpere som ikke rapporterer innen 1.oktober vil ikke få kjøpt sesongkort neste sesong. 
  7. Alle som fisker skal registrere all fisk på baksiden av kortet kontinuerlig. 
 

      FISKEREGLER FOR SYLTEFJORDELVA  

          Fisketider/kvote  
           1. Fisketider fra 1. juni til og med 31.august. 
           2. Fiskedøgnet starter Kl.1800.og avsluttes 17.59 
           3. Elven er nattestengt mellom Kl.01.00-06.00 

   4. Det er maks tillat og fiske 20 laks i løpet av sesongen. 
   5. Det er maks lov til å fiske 2 laks i døgnet og totalt 5 laks i uka.  
   6. Når års kvote er oppfisket er det ikke lenger tillat å fiske i elven. 
   7. Ved fang og slipp skal det ikke være mothake på kroker. 
   8. All fisk som settes tilbake i vassdraget skal registreres. 
   9. Fisketid og redskap type kan bli regulert i løpe av sesongen for enkelte områder.  

 
       Redskap 

   1. Det er kun tillatt å fiske med flue og meitemark i elven. 
   2. Det er kun tillatt å fiske med meitemark frem til 1.august.  
   3. Det er kun tillatt å bruke flytesnøre hele sesongen. 
   4. Det er ikke tillatt å bruke fortynget redskap i elven. 
   5. Tubefluer med metallkropp er ikke tillatt. 
   6. Største tillatte krokstørrelser er treble 8, dobbel 6 og enkel 2. 
   7. Det er kun tillatt å fiske med maks tre krokspisser pr stang. 

       Praktiserende fiske 

1. Fiske skal foregå på en slik måte at fisk ikke krøkes. 
2. Bevegelig fiske praktiseres. Start øverst i kulpen og fisk med strømmen. 
3. Det er forbudt å dyppe fiskeredskapen i organiske ekstrakter eller tilsette luktstoffer. 
4. DET ER IKKE TILLATT Å FISKE OPPSTRØMS MED VÅTFLUE OG TUBEFLUER. 
5. SJØ RØYE ER TOTALFREDET OG SKAL TILBAKESETTES I VASSDRAGET. 
6. All fisk som krøkes bak hodet skal gjennutsettes. 

 

       FØLGENDE KULPER ER FREDET HELE SESONGEN 

           Tanadalsdammene og Gråsonen 

• Ved kjøp av kort aksepteres Fiskeregler for vassdra get. 
• Brudd på reglene kan gi utestengelse, også for nest e år. 
• Alle oppfordres til å ta skjellprøve. Leveres til v akt eller utsalgssteder. 
• Telt må ikke settes opp så nær bebodd hus (hytte) at  det forstyrrer beboernes fred og i hvert fall ikke  

nærmere enn 150 meter. 
• Ved kjøp av feil kort type er ikke kortet gyldig . 

 

ORDOVANNET  

Fredning i utløpsosen t.o.m. 200 m nedstrøms fra utløpet i Ordovann, og i soner på 200 m fra alle inn og utløpsoser. 

Oterfiske i Ordo er ikke tillatt. 

Fiske etter innlandsfisk med garn i Ordo:  

Fiske fra 15 juni til og med 14. September mer enn 200 m fra inn og utløpsoser. Laks og sjørøye som fanges skal settes 
tilbake i      vassdraget   umiddelbart. Garnfiske er bare tillatt mer enn 200 m fra inn og utløpsøser. Garna skal stå på botn 
og flyteteina skal være minst 2. meter under vann. Garn må ikke være lengre enn 30 m og ikke høyere enn 2.meter. Tillatt 
trådtype er monofil med maksimum 0,20 millimeter tykkelse og nylon bindetråd maksimum nr 0.Vær fisker har kun lov til å 
sette 3.stk garn. Største tillatte maskevidde er 21 millimeter (30 omfar) Det er garnforbud fra østsiden av Kjosen og 
500.meter inn i vannet (Mot Trond Ivars hytte) 



 

 

 


