Fiske- og ordensregler for Øvre- og Nedre Neverfjordvann
og elva mellom vannene:
Det er kun tillatt å fiske etter innlandsfisk med stang og håndsnøre fra 1.februar til 31.august.

FISKEKORT, DESINFISERING, LEGITIMASJON M.V.
Den som skal kjøpe fiskekort, må oppfylle krav om desinfisering (Gyrodactylus Salaris):
Fisker er ansvarlig for å inneha gyldig desinfiseringsattest FØR fisket starter.
Desinfiseringsstasjoner fins på Skaidi, Stabbursdalen, Lakselv, Børselv, og Kvalsund.
Øvre- og Nedre Neverfjordvann og elva mellom disse to vannene inngår i anadrom strekning, derfor gjelder
bestemmelser om desinfisering av fiskeutstyr mv.
Alle fra fylte 18 år må betale fiskeravgift og ha med gyldig kvittering ved fiske i perioden 1. juni - 31. august, selv
om det bare kan fiskes etter innlandsfisk. Årsaken er at dette er anadrom strekning.
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.
Fiskekort, desinfiseringsattest, identitetsbevis og fiskeavgift i det tidsrommet fiskeavgift er påkrevd, skal
alltid medbringes ved utøvelse av fiske.
Dette og fiskeutstyr i bruk samt fangst skal fremvises på forespørsel fra oppsyn. Fiskekort kan ikke lånes, selges
eller overdras til andre. Personer under 18 år trenger ikke betale fiskeavgift. Fiskereglene gjelder også for alle
som skal drive med isfiske. Foreningens regler og gebyrsatser for regelbrudd er gjeldende, og er opplyst om på
www.kvsff.no
Regler om fiskekort, fiskeravgift, redskapsbruk og hvem som må desinfisere se nedenfor:

Fiskere fast bosatt innenfor Finnmarkseiendommen:
Fast bosatte i Finnmark Fylke fisker gratis og trenger ikke fiskekort, men skal ha med seg følgende:
Bostedsbevis (under 18år foresattes bostedsbevis), gyldig legitimasjon og evt. desinfiseringsattest.
Bostedsbevis fås hos skatteetaten. Alle over 18 år må ha med gyldig kvittering for betalt fiskeavgift ved fiske etter
innlandsfisk, i perioden 1.juni – 31.august.

Desinfisering:
Hvis du har brukt fiskeutstyr og andre smitteførende gjenstander slik som vadeutstyr, båter mv. utenfor
Finnmarkseiendommens grenser, i vassdrag hvor det er påvist, eller er mistanke om smittsom sykdom må
du ha gyldig desinfiseringsattest. I motsatt fall trenger du ikke desinfiseringsattest.

Fiskere bosatte utenfor Finnmarkseiendommen, og utlendinger:
Fiskere må inneha gyldig fiskekort, legitimasjon og desinfiseringsattest for å fiske i Neverfjordvannene.
Alle over 18 år må ha med gyldig kvittering for betalt fiskeavgift ved fiske etter innlandsfisk
i perioden 1.juni – 31.august. Fiskere under 16 år og fra fylte 67 år trenger ikke fiskekort uansett bosted/land, men
må bringe med seg gyldig alderslegitimasjon, for å kunne inneha gratis fiskerett.
Desinfisering for bosatte utenfor Finnmarkseiendommen og utlendinger:
Alle må ha gyldig desinfiseringsattest FØR fisket starter. Dette gjelder alle aldersgrupper.

Fiske etter Laks, Sjøørret og Sjørøye er forbudt.
Laks, Sjøørret og Sjørøye skal behandles skånsomt og settes ut i vann/elv ved fangst, med unntak av
oppdrettslaks og pukkellaks som skal tas opp av vann/elv og avlives.
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REDSKAPSBRUK:
Det er forbud mot bruk av utstyr for elektronisk leting etter fisk. Det er ikke tillatt å bruke noen form for motor på båt
eller på annen flyteredskap. Det er forbudt å fiske med ståsnøre, garn, line, ruse, eller teine. Fiske med reke som
agn er forbudt. Fiske med levende fisk som agn er forbudt. Død fisk fra samme vassdrag er tillatt som agn. Det er
forbudt å fiske på en slik måte at fisk kan krøkes. Ved fiske i elva mellom Øvre- og Nedre Neverfjordvann er det
ikke tillatt å fiske fra båt, eller annen flyteredskap. Det er bare tillatt å fiske med èn stang, eller ett håndsnøre om
gangen pr. person. Fiskeredskap skal ikke forlates under fisket. I elva mellom Øvre- og Nedre Neverfjordvann er
det kun tillatt å fiske med stang etter samme regler som ved fiske med stang fra land.
Fiske med håndsnøre fra båt, eller annen flyteredskap i Øvre- og Nedre Neverfjordvann:
Det kan ikke brukes mer enn til sammen 3 kroker (en trippelkrok eller såkalt dregg regnes som tre kroker). Det er
tillatt å fiske med flue, levende og kunstig mark med søkke, sluk, spinner, og wobbler, med kun en dregg, og med
maks ett oppheng.
Eksempel 1: Ved bruk av sluk med trippelkrok (3 kroker), kan det ikke brukes oppheng).
Eksempel 2: Ved bruk av sluk med dobbelkrok (2 kroker), kan det f.eks. brukes en enkeltkroket flue som oppheng.
Fiske med stang fra land, eller fra båt eller fra annen flyteredskap:
Det kan ikke brukes mer enn til sammen 3 kroker (en trippelkrok eller såkalt dregg regnes som tre kroker). Det er
tillatt å fiske med flue, levende og kunstig mark med søkke, sluk, spinner, og wobbler, med kun en dregg, og med
kun flytedupp eller fluesnøre (flyt og synk) som kastevekt, og maks ett oppheng.
F.eks. ved fiske med fluestang er det tillatt å bruke 1 stk. dobbeltkroket flue og 1 stk. enkeltkroket flue.
Se også eksempel 1 og 2 ovenfor.

Kjøp av Fiskekort: Se vår hjemmeside www.kvsff.no med info om hvor fiskekort fås kjøpt, samt priser.
NATUR OG ORDENSREGLER:
Alle som ferdes ved Øvre- og Nedre Neverfjordvann og elva mellom vannene, 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. Hammerfest kommune kan ha egne bålregler og enhver er pliktig til å undersøke om slikt
foreligger, og alle er også forpliktet til å følge slike kommunale 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 vann/elv, både med hensyn til smittefare og orden og trivsel.
RAPPORTERING AV FANGST:
Den som har fisket i Neverfjordvannene/elva mellom vannene, skal levere oppgave over fangst, ingen fangst,
gjenutsatt fangst, ikke benyttet fiskekort. Sjørøye og vinterstøing av villaks skal gjennutsettes. Anadrome fisk
fangstet i Øvre- og Nedre neverfjordvann og elva mellom vannene skal gjennutsettes. Manglende innrapportering
kan føre til tap av fiskeretten for kommende sesong, samt gebyr. Fangstoppgave skal leveres fortløpende.
BRUDD PÅ REGELVERK:
Reaksjoner på regelbrudd kan være en eller flere av følgende: Gebyr, bortvisning, politianmeldelse,
inndragning av ulovlig fiskeutstyr og fiskeredskap (innleveres politiet). Reaksjonsformer i forhold til regelbrudd er
opplyst om på foreningens hjemmeside.
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