
Lokale fiskeregler for Saltdalselva m/sideelver

Laks: 15.07 – 31.08 i hele elva.
Sjøørret: 15.07 – 31.08 i hele elva.
Sjørøye: 15.07 – 31.08 i hele elva.

Fiskedøgnet praktiseres fra kl. 00.01 til 23.59. Ved lav vannstand eller svakt innsig av fisk
vurderes hele eller deler av elva stengt for fiske. Kjøpte fiskekort refunderes ikke.

Kvoter og minstemål

Laks:

Sesongkvote: 3 laks under 65 cm pr fisker.

Døgnkvote: 1 laks under 65 cm per fisker.

All laks over 65 cm skal settes ut. Minstemål 35 cm.

Sjøørret:

Sesongkvote 8 sjøørret under 75 cm pr fisker.

Døgnkvote: 2 sjøørret under 75 cm pr fisker.

All sjøørret over 75 cm skal settes ut. Minstemål 35 cm.

Sjørøye:

Sesongkvote 5 sjørøyer pr fisker.

Pukkellaks:

Ingen kvote. Skal avlives. Rapporteres på ordinær måte.

Oppdrettsfisk:

Sikker oppdrettslaks skal avlives. Oppdrettslaks skal forevises oppsynet og fisker vil bli
oppsøkt for kontroll. Oppdrettslaks som ikke er forevist og godkjent skal trekkes på kvote.
Det er kun personell fra Saltdal Elverlag som kan stadfeste hva som er sikker oppdrettslaks



eller ikke.
Oppdrettslaks går ikke på kvoten og beholdes av fisker etter at den er forevist.

Fanget og utsatt fisk:

Kvote på fanget/utsatt fisk er max 3 stk pr. fisker pr.døgn. Deretter opphører fisket dette
fiskedøgn. Dette gjeler for laks og sjøørret.

Desinfisering:

Alt utstyr inklusiv støvler/vadere skal desinfiseres før det gis tillatelse til fiske i elva og
sideelver dersom utstyret har vært brukt i andre vassdrag. Dette gjelder uansett hvor utstyret
sist ble brukt. Gjelder også kanoer/båter/flyteringer eller annet utstyr som blir brukt i elva.

Rapportering:

1. Fanget/gjenutsatt fisk skal rapporteres innen 1 døgn. Også «nullfangst» skal
rapporteres når fiskekortet avsluttes.

2. Fangst av oppdrettslaks skal straks, før elven forlates rapporteres med SMS. SMS skal
inneholde: «Oppdrettsfisk, navn på fisker, sted/fiskesone og klokkeslett».

3. Laks over 65 cm og sjøørret over 75 cm som avlives pga skader skal straks, før elven
forlates rapporteres med SMS. SMS skal inneholde: «Avlivet fisk, navn på fisker,
sted/fiskesone og klokkeslett». Fisken skal forevises og innleveres oppsynet.

4. Laks over 65 cm og Sjøørret over 75 cm som må avlives på grunn av skade belastes
ikke fiskerens kvote, dersom reglene for rapportering og innlevering følges.

Skjellprøver:

Det skal tas skjellprøver av all fisk som avlives. Dette gjelder også oppdrettslaks.
Skjellprøvekonvolutter fås hos Nordnes Kro & Camping, i desinfiseringsstasjonene, eller ved
å henvende seg til oppsyn. Veiledning for å ta en skjellprøve korrekt står på
skjellprøvekonvolutten. Prøver innleveres hos Nordnes Kro & Camping eller i postkasser i
desinfiseringsstasjonene. Oppsynet veileder og tar også imot prøver.

Gjenutsetting av fisk:

Fisk som slippes tilbake i elva skal behandles så skånsomt som mulig for å unngå dødelighet.
Dersom det lar seg gjøre skal fisken ikke tas ut av vannet. Fiskeren plikter å sette seg inn i
hvordan gjenutsetting av fisk utføres på en korrekt måte. Oppsynet kan bidra med veiledning
og brosjyre.

Agn og redskap:

1. Det er tillatt å fiske med redskap som har inntil én trippelkrok. Maksimal størrelse fra
krokstamme til krokspiss er 14 mm.

2. Markfiske er tillatt i hele elva.
3. Maksimal størrelse på søkke ved markfiske er 10 gram.
4. Det kan fiskes med én stang per fisker. Fiskestanga skal ikke forlates under fiske.
5. Bruk av klepp/hytt er ikke tillatt.
6. Elektroniske hjelpemidler for å lokalisere fisk er ikke tillatt.



7. Fiske med flue og søkke er forbudt. Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller
fluesnøret utgjøre kastevekten.

8. Alle fiskere skal ha ei langnebbet tang til bruk ved uttak av kroker tilgjengelig under
fiske.

Bevegelig fiske:

Med bevegelig fiske menes det at en fisker ikke skal stå i ro over tid på samme sted, men
bevege seg noen skritt mellom kastene.

1. Bevegelig fiske nedstrøms er påbudt.
2. Man plikter å gi plass til fiskere som kommer etter, og skal gjennom dialog bli enige

om evt ventetid og avstand.
3. Start alltid ovenfor en fisker som allerede befinner seg ved elva på samme fiskeplass.

Dette gjelder også om fiskeren befinner seg på motsatt elvebredd.
4. Gå aldri ut og start fisket nedenfor en fisker som allerede befinner seg på samme

fiskeplass uansett hvilken side av elva det fiskes fra.
5. Bevegelig fiske skal utøves uansett hvilket redskap som anvendes.
6. Hold god avstand til andre fiskere.

Observasjon av brudd på reglene skal meldes til oppsynet. Fiskere plikter å la seg kontrollere
av Saltdal Elveeierlags oppsyn mht fiskeregler og utøvelse av fisket. Brudd på reglene kan
medføre tap av retten til å fiske.

Ved spørsmål eller behov for veiledning kan oppsynet eller leder i Saltdal Elveeierlag
kontaktes. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller synspunkter.

Kontaktinfo:

Rapportering på SMS tlf  +47 990 91551

Leder Saltdal Elveeierlag, Roger Ingvaldsen tlf  +47 990 91551

Saltdal Elveeierlag

Lillealmenningvegen 19

8255 Røkland

post@saltdalselva.no

mailto:post@saltdalselva.no



