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Referat fra årsmøte i Båtsfjord jeger og fiskeforening den 27. februar: 
 
 
 
Sak 1. 

Fiskekortpriser for sesongen 2020 er enstemmig vedtatt at de reguleres opp med 10-15%, vi kommer tilbake 
senere med nye priser for sesongen 2020.  
 
 
 
Sak 2. 

Årsmøtet har vedtatt med 45 mot 1 stemme at Fiskekort innføres for isfiske Ordo fra 1.mars 2020 med 
følgende priser og regler: 
 

Fiskekort priser: 

 
0,-     Under 16 år.  
50,-   Sesongkort bosatt Båtsfjord. 
100,- Sesongkort bosatt Finnmark.  
300,- Ukekort Norsk bosatt utenfor Finnmark.  
600,- Ukekort bosatt utenfor Norge. 

 
Registrering av fangst: 

Røye registreres på antall og total kg på alle grupper. 
Ørret registreres på kilo.  
Laks registreres på kilo og merkes som utsatt.  
All laks og sjørøye skal tilbake settes. 

 
        Fiskeregler: 

Alle tilreisende fiskere som ikke er bosatt i Finnmark skal desinfisere. 
Fiskeren er selv ansvarlig for at utstyr ikke bærer smitte. Båtsfjord jeger og fisk krever dokumentasjon 
på desinfisering. 
For fiskere bosatt i Finnmark kreves følgende, fiskeutstyr, båter og andre mulige smitteførende 
gjenstander skal tørkes, fryses eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag. 

 Det er lov å fiske på isen fra 1. januar til 31. mai.  
 Det er kun tillat med håndsnøre og inntil 3 kroker 
 Det er fiskeforbud 200 meter fra inn- og utløpsoser (der elva møter vannet). 
 Ikke flytt eller sett ut fisk uten tillatelse. 
 Ikke vask eller sløy fisk i andre vassdrag enn der du fanget den. 
 Ikke flytt utstyr til ett nytt vassdrag uten å tørke eller desinfisere det. 

 Ikke slå ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet 

DET FORUTSETTES AT FYLKESMANN ÅPNER FOR ISFISKE OG FEFO GODKJENNER PRISER OG REGLER. 
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Sak 3. 

Elven har i 2019 vært inndelt i 3 soner for fangstrapportering, årsmøtet har enstemmig vedtatt og endre det til 
4 soner for å få en bedre oversikt over fangst som tas nedenfor veikulpen, det vil bli følgende soner fra og med 
sesongen 2020. 

 
- Sone 4: Ordo vann 
- Sone 3: Laksnes til Ordo 
- Sone 2: Veikulpen til Laksnes 
- Sone 1: Fra Havet opp Veikulpen 
-  

Det vil også bli følgende endringer i fiskeregler Sone 1 og 2 får følgende endring på fiskeregler: Det er tillat å 
fiske med fortynget redskap til og med 30.juni. 
I sone 3 er det er tillatt å fiske med fortynget redskap til og med 23.juni. 
 
 
Sak 4. 

Adamsdalen Veilag SA har søkt om å få sett opp veibom på vei som går fra parkeringsplass nede i Adamsdalen 
og frem til hytteområdet. Det begrunnes med at det er for å få regulere kjøring med bil/firehjuling til å bare 
gjelde hytteeiere. 
Båtsfjord kommune har sendt saken ut på høring og saken er behandlet av årsmøtet. 
Årsmøtet har vedtatt å sende inn forslag om at det ikke tillates oppsett av bom, forslaget ble vedtatt med 25 
mot 21 stemmer. 
 
 
 
Sak 5. 

Et enstemmig årsmøte har vedtatt at Båtsfjord jeger og fiskeforening melder seg inn i Norske Lakseelver. 
 
 
Sak 6. 

Et enstemmig årsmøte har vedtatt at det investeres i ny hytte på Laksnes samt at den gamle rives. 
Det er samtidig vedtatt at vi setter i gang prosessen med å søke tomt for ny vakthytte i nedre del av elven samt 
sett i gang grunnarbeid i år hvis vi får tomt. 
 
 
Sak 7. 

Det er enstemmig vedtatt følgende priser på leirdue banen:  
Ungdom u/18 år gratis (medl. og ikke medl.) 

Medlemmer kr 80,- 

Ikke medlemmer kr 100,- 

 

 

 
 


