FISKE- OG ORDENSREGLER
FOR LAKSEVASSDRAGET KVALSUNDELVA:
FISKEKORT, DESINFISERING, LEGITIMASJON MV.
Den som skal kjøpe fiskekort, må oppfylle krav om desinfisering (Gyrodactylus Salaris):
Fisker er ansvarlig for å inneha gyldig desinfiseringsattest FØR fisket i Kvalsundelva startes.
Desinfiseringsstasjoner fins på Skaidi, Stabbursdalen, Lakselv, og Børselv. Om en stund også i Kvalsund.
Fiskeutstyr og andre smitteførende gjenstander som er brukt utenfor fylkets grenser og/eller i vassdrag hvor det er påvist,
eller er mistanke om smittsom sykdom skal være desinfisert. For øvrig gjelder alltid at fiskeutstyr og andre mulige
smitteførende gjenstander skal være tørre før dette tas i bruk i ett annet vassdrag.
Alle som skal utøve fiske skal medbringe: Gyldig fiskekort, Fiskeravgift, Identitetsbevis, og desinfiseringsattest i
henhold til regelverk. Dette og fiskeutstyr i bruk samt fangst skal fremvises på forespørsel fra vakt eller foreningsmedlem
over 18 år. Fiskekort kan ikke lånes, selges eller overdras til andre. Personer under 18 år trenger ikke betale fiskeravgift.
Kvalsund Sportsfiskeforening kan stenge fisket i hele eller deler av Kvalsundvassdraget når det er lite oppgang av
anadrom fisk til elva eller når andre forhold gjør det nødvendig, som f.eks. lav vannstand/vannføring.

VIKTIGE REGEL VED KJØP AV DØGN OG UKEKORT:
Det kan ikke kjøpes mer enn 2 døgnkort eller ett ukekort om gangen. Nytt døgn/ukekort kan bare kjøpes etter at
gyldighetsdato på begge døgnkortene eller ukekortet er utløpt og fangstrapport er levert.
Hvis du bare har kjøpt ett døgnkort, så må gyldighetsdato på dette være utløpt og fangstrapport levert, hvis du deretter vil
kjøpe ett ukekort. Hvis du har kjøpt deg ett døgnkort med samme startdato i hver av sonene kan du fortsatt ikke
fiske mer enn 2 laks pr. døgn. Bag-limit regelen gjelder pr. døgn og følger altså fiskeren.

FISKESONER:
Kvalsundelva er delt inn i 2 fiskesoner. Fiskesonene er merket på kart, og med skilt. Det må kjøpes fiskekort i den sonen
som det skal fiskes i. Websiden og scanatura inneholder info om antall solgte fiskekort pr. sone m.m.
FISKETIDER FOR SONE 1 OG 2:
For Laks:
1. juni kl.0000 til 31. august kl.2359
For Sjøørret: 1. juni kl.0000 til 14. september kl. 2359
Fiskedøgnet er på 24 timer og starter kl.1800 og slutter kl. 1759 påfølgende dag.

KRAV OM UTSETTING AV FISK FOR SONE 1 OG 2:
Vinterstøing skal håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i elva, og rapporteres gjenutsatt.
Laks mindre enn 35 cm skal håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i elva, og rapporteres gjenutsatt.
Sjørøye er fredet. All sjørøye skal håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i elva, og rapporteres gjenutsatt.
Krav om utsetting gjelder ikke oppdrettslaks og pukkellaks, som skal tas på land og avlives, og rapporteres.

FISKEBEGRENSNING:
Bag-limit ! Max 2 laks pr. døgn pr. fisker. Fiskedøgnet skal avsluttes når 2 laks er tatt på land.
Max 10 laks pr. sesong pr. fisker. (Gjelder ikke gjenutsatt laks, oppdrettslaks og pukkellaks).
Etter 31. juli skal all hunnlaks større enn 3 kg/68 cm håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i elva.

FREDNINGSSONER: Neverfjordelva og Korselva.
Neverfjordelva og Korselva er fredet for all fiske.
(Jfr. Forskrift om fisketider for laksefiske i vassdrag fastsatt av Klima og miljødepartementet. Forskrift 2012-05-10-438).
Neverfjordelva går fra Korselvbrua til Neverfjordvannet. Korselva går fra Korselvbrua til Korsfossen.
Fiskekortkjøper er pliktig til å laste ned kart fra hjemmesiden, og sette seg inn i dette. Fredningssoner er merket med skilt.

RAPPORTERING AV FANGST:
Den som har fisket anadrome fisk, (Laks, Sjøørret og Sjørøye) skal levere oppgave over fangsten.
Gjenutsatt fisk skal rapporteres på samme måte, men med merknad at den er gjenutsatt.(Sjørøye skal gjennutsettes).
Fangstoppgave skal leveres fortløpende. Innehavere av sesongkort skal rapportere minst hver 14.dag.
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FISKE OG REDSKAPSREGLER FOR SONE 1:
Fiske er bare tillatt med en stang. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisk kan krøkes.
Det kan ikke brukes mer enn til sammen 3 kroker (en trippelkrok eller såkalt dregg regnes som tre kroker).
Fiskeredskap skal heller ikke forlates under fiske. Fiske med reke er forbudt. Det er forbudt å fiske fra båt, bru og spenn.
All fanget oppdrettslaks og pukkellaks skal tas opp av elva og avlives. Bevegelig fiske skal praktiseres. Alle som lander fisk
skal stille sist i køen når de starter fiske igjen. Det henstilles om at brun hunnlaks settes skånsomt ut, la den få gyte.
Etter 31. juli skal all hunnlaks større enn 3 kg/68 cm håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i elva.
I perioden fra 1.juni kl.0000 til 31.august kl.2359 er det tillatt å fiske med flue, levende og kunstig mark med søkke,
samt sluk, spinner, wobbler, med kun èn dregg, og med kun flytedupp eller fluesnøre (flyt og synk) som kastevekt, og
maks ett oppheng.
I perioden fra 1. september kl. 0000 til 14. september kl. 2359 ER DET KUN TILLATT Å FISKE SJØØRRET, og kun
med samme fiskeredskaper som nevnt ovenfor gjeldene for sone 1.

FISKE OG REDSKAPSREGLER FOR SONE 2:
Fiske er bare tillatt med en stang. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisk kan krøkes.
Det kan ikke brukes mer enn til sammen 3 kroker (en trippelkrok eller såkalt dregg regnes som tre kroker).
MERK ! I sone 2 er det IKKE tillatt med sluk, spinner eller wobbler. Fiskeredskap skal heller ikke forlates under fiske.
Fiske med reke er forbudt. Det er forbudt å fiske fra båt, bru og spenn. All fanget oppdrettslaks og pukkellaks skal tas opp
av elva og avlives. Bevegelig fiske skal praktiseres. Alle som lander fisk skal stille sist i køen når de starter fiske igjen.
Det henstilles om at brun hunnlaks settes skånsomt ut ved fangst. La den få gyte.
Etter 31. juli skal all hunnlaks større enn 3 kg/68 cm håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i elva.
I perioden fra 1.juni kl.0000 til 9.juli kl.2359 er det tillatt å fiske med flue, levende og kunstig mark med søkke, med kun
èn dregg, og med kun flytedupp eller fluesnøre (flyt og synk) som kastevekt, og maks ett oppheng.
I perioden fra 10.juli kl.0000 til 9.august kl.2359 er det tillatt å fiske med flue, levende og kunstig mark UTEN SØKKE,
med kun èn dregg, og med kun flytedupp eller fluesnøre av type FLYT som kastevekt, og maks ett oppheng.
I perioden fra 10.august kl.0000 til 14.september kl.2359 ER FISKE MED KUNSTIG / LEVENDE MARK FORBUDT.
DET ER KUN TILLATT Å FISKE MED FLUE, med kun èn dregg, og med kun flytedupp eller fluesnøre av type FLYT som
kastevekt, og maks ett oppheng. MERK: Fra 1. september er FISKE ETTER LAKS FORBUDT, det er da kun tillatt å
fiske SJØØRRET. All laks som fangstes f.o.m. 1. september, skal håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i elva.

BRUDD PÅ REGELVERK:
Reaksjoner på regelbrudd kan være en eller flere av følgende: Gebyr (Fiske uten fiskekort vil eksempelvis føre til
gebyr på kr. 4000,- som må være betalt før nytt kort kan kjøpes). Bortvisning fra elv og vann for en eller flere sesonger.
Nektes kjøp av fiskekort i fremtiden. Inndragning av fiskekort. Inndragning av fangst. Grove brudd f.eks. fiske i
fredningssoner, fiske utenom angitt fisketid, fiske med garn eller oter i elva, brudd på flere regler, og lignende, vil i tillegg
og uten unntak, føre til politianmeldelse.
NATUR OG ORDENSREGLER:
Alle som ferdes ved elva plikter å ta hensyn til miljøet og naturen, søppel skal tas med og ikke etterlates.
Hogging av skog og flekking av never er ikke tillatt. Ha med brensel eller bruk nedfallstrær. Bruk kun eksisterende bålplasser.
Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann:
Alle er forpliktet til å gjøre seg kjent med, samt følge de til enhver tid gjeldende bålregler som er bestemt av den Norske stat.
Kommunen kan ha egne bålregler og enhver er pliktig til å undersøke om slikt foreligger, samt også følge slike regler.
Det er ikke lov å flytte levende fisk til og fra andre vassdrag, elv eller vann.
Det er ikke tillatt å rense fisk ved elva, både med hensyn til smittefare, samt orden og trivsel.
INNSENDING AV FISKEKORT ETTER SESONGSLUTT.
Alle fiskekort skal innleveres/sendes foreningen med fangstrapport senest innen 25.september.
Manglende innsending kan føre til tap av fiskeretten for kommende sesong.
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