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Fiskeregler
Generelt
For alt fiske på statens grunn forutsettes det løst fiskekort. Fiskekort skal medbringes under fiske og
forevises på forlangende fra Statskog Fjelltjenestens personell eller annet offentlig oppsyn. Statskogs
Norgeskort gir adgang til fiske på all statsgrunn i hele landet unntatt statsallmenning i Sør-Norge, men vær
oppmerksom på at det er noe ulike regler som fiskeren selv må sørge for å sette seg inn i.
Fiske med stang og handsnøre er tillatt hele året dersom ikke annet er bestemt. Det kan fiskes med inntil
fem stenger / snører pr fisker / fiskekort. Unntak: Det er fritt antall stenger / snører i vatn uten
antallsbegrensning på garn.
Fritak
Alle under 20 år, og eldre over 67 år er fritatt fra å løse fiskekort for fritidsfiske med stang og/eller
håndsnøre der Statskogs Norgeskort gjelder. Ved garnfiske må alle løse kort. Fritaket gjelder til den dagen
man fyller 20 år, samt etter fylte 67 år.
For statsgrunn i Troms og Nordland sør til og med Narvik gjelder følgende regler:

Fiskeredskap
Stang/håndsnøre:
Tillatt hele året dersom ikke annet er bestemt for enkeltvatn/vassdrag.
Line/ståsnøre:
Tillatt i de vatn/deler av vatn der det er tillatt å fiske med garn (se garnregler). Line og ståsnøre regnes som
faststående redskap og skal være merket som for garn.
Oter:
Tillatt i alle vatn dersom ikke annet er bestemt for enkeltvatn/vassdrag.
Ruser, teiner, not e.l.
Ruser, teiner, not eller andre lignende redskaper er bare tillatt med grunneiers særskilte tillatelse, og
normalt bare i forbindelse med godkjente kultiveringsprosjekter.
Garn
Fiske med garn er forbudt med mindre det er tillatt gjennom regler for det enkelte vatn. Der garnfiske er
tillatt gjelder dette for alle som har løst gyldig fiskekort. Man kan ikke sette eller dra garn på en annens kort
uten at denne er til stede ved vatnet. Fritaket fra kravet om fiskekort til barn og ungdom under 20 år og
eldre over 67 år gjelder ikke ved garnfiske.

Unntak:
Altevatn og Leinavatn i Bardu kommune: Fisket er regulert gjennom egen forskrift «Forskrift om fiske i
Altevatn, Ousto og Leinavatnet i Bardu kommune, Troms».
Fiske rettet mot storørret definert som storørret over 1 kg/45 cm er forbudt. Dersom storørret lievel fanges
skal den tilbakesettes. Alt fiske i Oustoelva og utløpsområdet av Leinavatn er forbudt ihht. vedlagt kart.
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Følgende fiskemetoder, redskaper og agn er forbudt i Altevatn og i garnforbudssone i Leinavatn:
•
•
•
•

Dyprigg/trolling
Ståsnøre (line, støkrok etc.)
Krokstørrelse over 7 mm (avstand mellom krokstammen og kroken/krokspissen).
Meitemark og reke

Stopp spredning av Gyrodactylus salaris
Lakseparasitten Gyrodactylus salaris har smittet mange vassdrag i Norge, med fatalt resultat for
laksebestandene. På finsk og svensk side av grensen forekommer parasitten naturlig i mange vassdrag,
uten å påvirke de lokale stammene av østersjølaks i særlig grad. For den norske atlantiske laksen derimot,
er parasitten jevngodt med total dødelighet! Med lakseførende vassdrag helt inn mot norskegrensa utgjør
parasitten en konstant og betydelig trussel mot norske laksestammer generelt, og vassdrag i Troms og
Finnmark spesielt. Den viktigste trusselen ligger likevel i menneskelig adferd og aktivitet i forhold til
spredning av parasitten. Manglende kunnskap og ubetenksomhet kan ha fatale følger. Legg derfor merke til
at:
•
•
•
•
•

Det er forbudt å flytte fisk og/eller vann mellom vassdrag som er eller kan være smitta av Gyrodactylus
salaris. I Troms er Skibotnelva, Signaldalselva og Balsfjordelva smitta. Alle grensevassdrag mot Norge bør
anses som mulig smittebærende
Ikke sløy eller vask fisk i andre vassdrag enn der den er fanget
Ikke tøm vann i andre vassdrag enn der det ble hentet
Parasitten dreper bare laksunger, men kan transporteres via andre arter
Det er krav om at fiskeutstyr og annet relevant utstyr som har vært benyttet utenfor Norge, eller i smitta
vassdrag i Norge, skal desinfiseres før det igjen kan benyttes i andre vassdrag. I slike tilfeller skal
desinfeksjonsattest kunne framvises. Parasitten overlever ikke på helt tørt utstyr. Ved forflytting mellom
vassdrag, bør alt utstyr som har vært i kontakt med vann tørkes grundig eller desinfiseres. Båter, garn,
vadere og håver kan inneholde vann/fuktighet som kan inneholde levende Gyrodactylus salaris over til dels
lang tid. Vis stor aktsomhet!
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Generell informasjon
Statskog forvalter innlandsfisket på statens grunn i Troms og Nordland. Med innlandsfiske menes her
fritidsfiske i ferskvann etter ferskvannsfisk unntatt laks, sjøørret og sjørøye. I vatn/elver der disse artene er
til stede (anadrome vassdrag) er det normalt etablert egne kortordninger. Det betyr at man må løse
fiskekort spesielt for dette vassdraget /deler av vassdraget, også om man bare vil fiske etter de tradisjonelle
innlandsfiskeartene som måtte finnes i elva eller vatnet.

Fiskekort
Følgende korttyper er tilgjengelige:
Korttype Personkort Familiekort
Korttype
Statskog Norgeskort – døgn
Statskog Norgeskort – uke
Statskog Norgeskort – årskort
Kommunekort - årskort

Personkort
X
X
X
X

Familiekort
X
X
X
X

Statskogs fiskekort er å få kjøpt på www.inatur.no, på SMS, hos Friluftstorget tlf 74 21 30 00 (tast 1), samt
hos våre lokale kortselgere. Opplysninger om utsalgsteder kan fås ved henvendelse til oss på tlf. 74 21 30
00 (tast 1), eller på www.statskog.no. På Statskogs nettside vil du også finne en veiledning for kjøp av våre
fiskekort på SMS.
Statskogs Norgeskort
Statskogs Norgeskort gjelder fiske med stang / håndsnøre og garn etter innlandsfisk i de fleste vann og
vassdrag på statsgrunn, unntatt statsallmenning i Sør-Norge. Fiske med garn etter de regler som gjelder for
det enkelte område/vatn (se garnregler lenger ned). Årskort følger kalenderåret.
Familiekort
Familier kan løse kort under ett. Familie regnes i denne sammenheng ektefelle/samboer samt barn under
18 år. I Troms gir gyldig fiskekort også rett til å fiske med garn etter de regler som gjelder for det enkelte
område/vatn. Et familiekort regnes som ett kort i forbindelse med garnfiske. Årskort følger kalenderåret.
Kommunekort
Kommunekortet gjelder for en påført kommune. Kort uten påført kommunenavn regnes som ugyldig. Fiske
med garn etter de regler som gjelder for det enkelte område/vatn (se garnregler lenger ned). Årskort følger
kalenderåret.
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Fritak
Alle under 20 år, og eldre over 67 år er fritatt fra å løse fiskekort for fritidsfiske med stang og/eller
håndsnøre der Statskogs Norgeskort gjelder. Ved garnfiske må alle løse kort. Fritaket gjelder til den dagen
man fyller 20 år, samt etter fylte 67 år.

Personer bosatt utenfor Norge
Personer bosatt utenfor Norge (utlendinger) kan løse fiskekort på samme betingelser og regler som
nordmenn.
Det gjøres også oppmerksom på at fiskeutstyr som er brukt i utlandet skal være desinfisert før det brukes i
norske vassdrag, på grunn av faren for spredning av Gyrodactylus salaris.
Reindriftssamenes adgang
til innlandsfiske
Ved lovlig utøvelse av reindrift i reinbeiteområdet har utøverne rett til å drive innlandsfiske, jfr.
Reindriftslovens § 26. Dette innebærer at reindriftsutøvere er fritatt for plikten til å løse fiskekort når de
fisker etter innlandsfisk i det distrikt de har lovlig opphold med rein. For svenske reindriftsutøvere som har
lovlig opphold med rein i Norge er denne retten innskrenket til bare å gjelde for fiske til husbehov, og bare til
den tiden de har lovlig opphold med rein i Norge. Utøvelsen av fisket til reindriftssamene er regulert av
gjeldende fylkesforskrift.

Foto: Torkel Skoglund
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Generelle garnregler
Garnreglene er nærmere beskrevet under den enkelte kommune,
men med disse fellesbestemmelsene:
•
•
•
•
•
•

Garn skal være tydelig merket med eiers navn og adresse
Garn kan ikke settes nærmere inn/-utløpsos enn 100 m
Garnet må ikke sperre av mer enn 1/4 av vatnets bredde på det aktuelle stedet
Hvert garn skal ikke være mer enn 30 m langt
Det er generelt garnforbud i alle vatn mindre enn 40 daa (200 x 200 m)
Ved setting/trekking av garn skal kortinnehaver være fysisk til stede ved vatnet

(S/P) = vatn eller vassdrag med både privat og statsgrunn.
Med mindre annet er bestemt for det enkelte vatn/vassdrag gjelder de angitte reglene og fiskekortet bare på
statsgrunn.

Nord-Troms region
Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Storfjord.

Hovedregel:

Garnforbud i alle vatn under kote 400.
Der garnfiske er tillatt, er største tillatte maskevidde 35mm/18 omf., og det kan fiskes med inntil 3 garn pr.
fiskekort.

Kvænangen

Fiske er tillatt ihht hovedregel for Nord-Troms.
Unntak fra hovedregel: I Abbujav’ri, Lassajav’ri og Corrojav’ri (Småvatnan) er det ingen begrensninger mhp
antall garn pr. fiskekort.

Nordreisa

Fiske er tillatt ihht hovedregel for Nord-Troms.
Unntak fra hovedregel: Josvatnet (S/P) og Oksfjordvatnet (S/P) er definert som anadrome vassdrag (sjøørret,
sjørøye, laks) og dermed omfattet av et generelt garnforbud. Fiskeravgift, fiskeregler og fredningstider som for
det anadrome vassdraget for øvrig.
Kåfjord
Fiske er tillatt iht. hovedregel for Nord-Troms.
Unntak fra hovedregel: garnforbud i Guolasjav’ri, Gakkamus Àhkkejàvri (805moh) og Vuolimus Àhkkejàvri
(780 moh) i Kåfjorddalen
Storfjord
Fiske er tillatt ihht hovedregel for Nord-Troms.
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Unntak fra hovedregel: Forbud mot fiske med garn i Helligskogvatnet/Basejav’ri, Sallorassajav’rit (823,840, 841, 872, 912
moh), Ragatjav’ri og Cazajav’ri.

Midt-Troms

Balsfjord, Målselv, Bardu, Senja og Salangen
Hovedregel:
Garnforbud i alle vatn under kote 400.
Der garnfiske er tillatt, er største tillatte maskevidde 35mm/18 omf., og det kan fiskes med inntil 3 garn pr. fiskekort.

Balsfjord

Garnfiske i henhold til hovedregel for Midt-Troms.
Unntak fra hovedregel:
Fjellfroskvatnet: (S/P) Tillatt med to garn, der ett garn kan ha største maskevidde 26 mm, og ett garn
største maskevidde 21 mm.
Takvatnet og Langvatnet: (S/P) Spesielle garnregler, – nærmere opplysninger hos Statskog eller Takvatn
grunneierlag. Statskogs- og grunneierlagets fiskekort gjelder gjensidig i hele vatnet.

Målselv

Garnfiske i henhold til hovedregel for Midt-Troms.
Unntak fra hovedregel:
Garnforbud i Langkjosvatna (Småvatna) sør for Devdiselva.
Tjern og vatn i Havgavuopmi: Fisket er regulert Forskrift for fiske i Troms, av 28.02.2008 § 10, og det
tillates kun stang, håndsnøre og oter.
Devdisvatnet: Tre garn med største tillatte maskevidde 26 mm.

Bardu

Garnfiske i henhold til hovedregel for Midt-Troms.
Unntak fra hovedregel:
Kvernskarvatnet: Garnforbud
Rødalsvatnet: Garnforbud
Gæv’dnja jav’ri: Fritt antall garn med største tillatte maskevidde 26 mm.
Altevatn: Fisket er regulert etter Forskrift om fiske i Altevatn, Ousto og Leinavatn i Bardu kommune,
Troms fylke. Hovedmomentene er: 3 garn med største tillatte maskevidde 22mm. Garnforbud øst for ei linje
fra Sandvikodden-Røkskardet og i utløpsområdet av Leinavatn ihht. vedlagt kart.
Koievatnet: Fisket er regulert Forskrift for fiske i Troms, av 28.02.2008 § 10, og det tillates kun stang,
håndsnøre og oter.

Salangen

Garnforbud i alle vatn på statsgrunn.
Senja
Garnforbud i alle vatn på statsgrunn, unntatt i Svartholvatnet, der det er tillatt å fiske med fritt antall garn
med største tillatte maskevidde 21 mm.
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Ofoten/Sør-Troms

Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Gratangen og Lavangen. Statskog Troms forvalter jakt og
fiske sør til og med Ballangen kommune.
Hovedregel:
Garnfiske er ikke tillatt.
Unntaksregel: Der garnfiske er tillatt er største tillatte maskevidde 29 mm, og det kan fiskes med inntil 3
garn pr. fiskekort.

Gratangen

Det kan fiskes med garn i følgende vatn etter unntaksregel for Ofoten/Sør-Troms:
•

Storvatnet

Lavangen

Grasvatnet/Riikojav’ri: Fisket er regulert Forskrift for fiske i Troms, av 28.02.2008 § 10, og det tillates kun
stang, håndsnøre og oter.

Tjeldsund

Det kan fiskes med garn i følgende vatn etter unntaksregel for Ofoten/Sør-Troms:
•

Niingvatnet og Blåvatnet

I Skoddebergvatnet er det forvaltningsordning med egne regler. Kontakt Skoddebergvatn Fiskarlag eller
Statskog (tlf.74213000) for mer informasjon.

Evenes

Det kan fiskes med garn i følgende vatn etter unntaksregel for Ofoten/Sør-Troms:
•

Niingvatnet, Blåvatnet, Langvatn og Buvatn.
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Narvik
Grasvatnet/Riikojav’ri: Fisket er regulert i Forskrift for fiske i Troms, av 28.02.2008 § 10, og det tillates kun
stang, håndsnøre og oter.
Det kan fiskes med garn i følgende vatn etter unntaksregel for Ofoten/Sør-Troms:
•
Losivatnet, Indre Sildvikvatnet og Store Leigasvatnet.
•
Kjårda, Ipto, Kjørrisvatna (864 og 886 moh.) og Båtvannsmagasinet (Båtsvann, Vannaks og Gautilis).
•
Katteratvatnet, Sælkas, Leirvatnet, Oallavaggivatnet, Kobbvatnet, Nikkivatnet og Middagsvatnet – samt alle vatn innenfor et
område avgrenset av riksgrensen mot Sverige i øst, Norddalselva (untatt Cunojav’ri) i nord, Durmålstind i vest og Sørdalselva tom.
Båtvannsmagasinet i sør.
•
Geitvatn, Langvatn, nordre og søndre Bukkevatn.
•
Børsvatnet (S/P).
•
Forsvatnet, Skårvatnet, Melkevatnet og Sitas.
•
Hjertvatnet, Raudvatnet, Isvatnet, Snøvatnet, Kjelvatnet og Kobbvatnet.

Hinnøya

Harstad, Kvæfjord, Lødingen og Tjeldsund. Garnforbud iht. hovedregel hovedregel for Ofoten/Sør-Troms.
Unntak fra garnforbudet:
I 6. Melåvatn er det tillatt med ett garn med største tilatte maskevidde 26mm. I 7. Melåvatn er det tillatt med
inntil to garn med største tilatte maskevidde 22 mm. I Kvæfjord samarbeider Statskog med 6 private
grunneierlag om en felles kortordning.
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Fiskereguleringer i Altevatn, Ousto og utløpet av Leinavatn - reguleringsgrenser

Oppdatert 25. januar 2022

