FISKE- OG ORDENSREGLER FOR ØVRE- OG NEDRE NEVERFJORDVANN
og elva mellom vannene.
FISKETIDER:
• INNLANDSFISK: 1. februar til og med 31. august.
Fiskedøgnet er på 24 timer og starter kl. 1800 og slutter kl. 1759 påfølgende dag.
MERK: Fiske etter villaks, sjøørret og sjørøye er forbudt.

REDSKAPSBRUK:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiske er bare tillatt med èn stang eller ett håndsnøre (kun med èn stang i elva mellom vannene)
Fiske med reke er forbudt.
Det er forbudt å benytte elektronisk utstyr for leting etter fisk.
Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken kan krøkes. Fiskeredskap skal ikke forlates under fisket.
Det er kun tillatt å fiske med flue, dupp, mark med/uten søkke, sluk, spinner, wobbler.
Det er tillatt å fiske med båt eller annet flyteredskap uten motor. (Ikke tillatt i elva mellom vannene).
Det kan ikke brukes mer en tilsammen 3 kroker (En trippelkrok regnes som 3 kroker). Det er tillatt med max ett oppheng.
Fiske med håndsnøre fra land: Tillatt med max 5 oppheng (Ikke tillatt i elva mellom vannene).

DESINFISERING:
Den som skal kjøpe fiskekort må først oppfylle krav om desinfisering (anadrom strekning).
1. Fiskeutstyr og andre smitteførende gjenstander som er brukt utenfor Finnmarkseiendommen og/eller i vassdrag hvor det
er påvist, eller er mistanke om smittsom sykdom skal være desinfisert.
2. For øvrig gjelder alltid at fiskeutstyr og andre mulige smitteførende gjenstander skal være tørre før de tas i bruk i ett annet
vassdrag.
3. Alle som er fast bosatt utenfor Finmarkseiendommen skal ha gyldig desinfiseringsattest før fisket påstartes..
4. Fast bosatte i Finnmarkseiendommen: Skal desinfisere når fiskeutstyr mv. er brukt som nevnt i pt. 1. (I tillegg gjelder pt.2).

KRAV OM UTSETTING AV FISK, samt krav om avlivning av oppdretts- og pukkellaks:
•

Villaks, sjøørret, og sjørøye, skal gjenutsettes.

Ved gjenutsetting skal fisken håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i vann/elv, og innrapporteres som gjenutsatt.
Oppdrettslaks og pukkellaks skal tas på land og avlives, samt innrapporteres.

ØVRIG INFORMASJON:
•
•
•
•
•

Fast bosatte utenfor Finnmarkseiendommen må kjøpe fiskekort for vannene.
Fiskekort kan ikke lånes, selges eller overdras til andre.
Fast bosatte i Finnmarkseiendommen fisker gratis i vannene. Fast bosatte i Norge over 67 år, og under 16 år fisker også
gratis i vannene. Som vilkår for gratisfiske må gyldig legitimasjon og bostedsattest medbringes.
Ved fiske i perioden 1. juni - 31. august må fiskere over 18 år betale fiskeravgift. (Grunnen er at det fiskes på anadrom
strekning, selv om det bare er tillatt å fangste innlandsfisk).
Fiskere skal på forespørsel fra Foreningens oppsyn, Statens naturoppsyn, eller Politiet fremvise følgende gyldig
dokumentasjon: Fiskekort, betalt fiskeravgift, legitimasjon, desinfiseringsattest. Fangst samt fiskeutstyr i bruk fremvises.
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INNRAPPORTERING AV FISKEKORT OG GRATISFISKE:
Den som har kjøpt fiskekort for Neverfjordvannene, skal innrapportere sitt fiskekort fortløpende.
Bosatte i Finnmarkseiendommen og andre som fiskere gratis, skal innrapportere ved å sende Epost eller brev til
Kvalsund Sportsfiskeforening.
Følgende skal innrapporteres: Ikke benyttet fiskekort, gjenutsatt fangst, fangst, ingen fangst.
Manglende innrapportering av døgn- eller ukekort, og gratisfiske kan føre til tap av fiskeretten, samt reaksjon med gebyr.

STENGING AV NEVERFJORDVANNENE OG ELVA MELLOM VANNENE FOR FISKE:
Kvalsund Sportsfiskeforening kan stenge fisket i de deler av Neverfjordvannene og elva mellom vannene som foreningen
forpakter/administrerer, når det oppstår forhold som gjør det nødvendig.
NATUR- OG ORDENSREGLER:
Alle som ferdes ved Neverfjordvannene eller 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 ved lov.
Kommunen kan ha egne bålregler og enhver er pliktig til å undersøke om slikt foreligger, samt også følge slike regler.
Det er ikke tillatt å flytte levende fisk til og fra andre vassdrag, elv eller vann.
Det er ikke tillatt å rense fisk ved vann eller elv, både med hensyn til smittefare, samt orden og trivsel.

REGELBRUDD:

Brudd på bestemmelser satt av forpakter (KVSFF) vil føre til reaksjon. Reaksjonsformer i forhold til regelbrudd er opplyst om på foreningens WEB side. Brudd på offentlige regler vil alltid bli politianmeldt.

Kvalsund Sportsfiskeforening, Postboks 77, 9621 Kvalsund. Epost: kvsff@yahoo.no
Org.nr: 915.168.701 Bankforbindelse DnB kontonr. 1503.60.35207 WEB side: www.KVSFF.no
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