
Fiske- og ordensregler Stabburselva 

Fisketid
 I Stabburselva er det tllaa t åsfe lafs og sjøørret fra 1. juni fl. 00.00 tl  1. august fl. 24.00.
 For sone 1 er det utvidet åsfetd eaer sjøørret tl 14. september fl. 24.00.
 For sjørøye 1. juli kl. 00.00 tl 31. juli kl. 24.00.
 i perioden 10. august - 14. september skal all laks over 80 centmeter gjenutsetes.

Fiskesoner
Stabburselva er delt i 4 åsfesoner.  et er merfet med sfilt der en sone sluaer og en annen begynner.
Fisfe sonene er ogst avmerfet pt fart pt fortsalgsstedet. Pt åsfefortet vil fortselgeren ptføre hvilfen sone du har rea tl t 
åsfe i. Personer som har fjøpt sesongfort fan åsfe i hele elva uavhengig av soneinndelingen.

Sone 1: Strekningen fra elvemunningen til og med Rávrajorri

 et selges inntl 14 døgnfort som gjelder i tdsrommet fl. 18.00–fl. 18.00. Trefning sfjer pt Naturhuset fl. 15. 0 hver dag. Kun
de som møter personlig opp fan delta i trefningen. Fisfere som iffe hadde fort siste døgn er prioritert ved trefning neste dag.
Sone 2: Strekningen fra Rávrajorri til Fossekulpen/Goržžisavvon 

 øgnfort fan fjøpes for denne sonen. Kortet gjelder i tdsrommet fl. 18.00–fl. 18.00. 
Sone 3: Fossekulpen/Goržžisavvon

 et selges inntl   døgnfort som gjelder i tdsrommet fl. 18.00-18.00. Trefning sfjer pt Naturhuset fl. 15.00 hver dag. Kun de 
som møter personlig opp fan delta i trefningen.   u fan ogst åsfe i sone 2 og sone 4 ntr du har løst fort for sone  . Fisfere 
som iffe hadde fort sist døgn er prioritert ved trefning neste dag.

Sone 4: Stabbursfossen/Rávttošgorži til utløpet av Njáhkájohka
 et selges inntl 15 døgnfort som gjelder i tdsrommet fl. 18.00–fl. 18.00. Ufefort fan fjøpes for denne sonen.  ersom du har
bestlt åsfefort, mt disse hentes innen fl. 15.00. 

Fredningssoner og private plasser
 Ved Stabbursfossen er det forbud mot åsfe i og ved lafsetrappa. Forbudet gjelder pt begge sider av elva fra 100 meter 

nedenfor tl 100 meter ovenfor lafsetrappa. 
  et er forbudt t åsfe i omrtde fra nederste fossefall i sone 4, 100 meter pt øversida av den andre lafsetrappa/åsferenna.
  et er forbudt t åsfe ved utløpet av  illjohfa, 100 meter motstrøms og 250 meter nedstrøms.
  et er forbudt t åsfe ovenfor utløpet av Njáhfájohfa.
  et er forbudt t åsfe fra alle deler av bruer og/eller veier.
 En del omrtder disponeres iffe av Stabbursdalen Grunneierforening. Se sfiltng langs elva og fart.

Kvoter
Hver fsker har en sesongkvote på maks 3 laks over 80 centmeter.

Redskapsbruk
 Fisfe er bare tllaa med stang. Som redsfap er fun følgende tllaat :ue, marf uten søffe, sluf, spinner og wobbler. Ved 

åsfe med :ue eller marf er ea oppheng tllaa, og fun dupp eller :uesnøre fan utgjøre fasteveften.
 Fra 1. august er største tllaae fasteveft 12 gram for sluf, spinner og wobbler. 
 Fisfe med refe er forbudt.
  et er forbudt t åsfe pt en slif mtte at åsfen lea fan frøfes.
 Fisferedsfap sfal iffe forlates under åsfe.

Krav om tilbake setting av fisk
 Vinterstøinger, lafs mindre enn  5 cm, sjøørret og sjørøye mindre enn  0 cm sfal htndteres sftnsomt og umiddelbart 

seaes tlbafe i vassdraget.



Fangstoppgave
Fangster sfal rapporteres fortløpende pt hapt//stabburselva.info. Fisfer-I  for fangstrapportering ånnes pt åsfefortet.
 øgn- og ufefortisfere fan fylle ut fangstoppgaven pt åsfefortet og levere tl fortutsteder eaer avsluaet åsfe. Fisfere med 
sesongfort fan føre fangst pt eget sfjema pt Naturhuset. 

For tlbafebetaling av pant mt fortet vrre levert tl Stabbursnes Naturhus og Museum innen 20. september.  

NB! Fisfere med sesongfort som iffe fører fangstoppgave i løpet av sesongen og leverer åsfefort ved sesongslua mister 
reaen tl t ft løst sesongfort ptfølgende åsfesesong.

Annet
 Fisferne mt reae seg eaer ptlegg og instrufs fra oppsynet, og fremvise gyldig åsferavgif, åsfefort og legitmasjon pt 

forlangende. Fisfefort fan iffe ltnes, selges eller overdras tl andre.
 Brudd på bestemmelser sat av  orpakter kan  øre tl gebyr og utestengelse  ra fsket .  olitanmeldelse vil bli vurdert. 

Brudd på offentlige regler vil bli politanmeldt.  Det vil utstedes et gebyr på kr 3000,- ved brudd på fskeregler. Brudd 
kan  øre tl bortvisning ut sesongen. Ved alvorlige brudd vil det vurderes bortvisning  or lere sesonger. 

 Fisfere mt iffe hindre hverandre i t utøve åsfet. Nyanfomne åsfere mt begynne åsfingen ovenfor en som allerede 
åsfer.

 Vrr vennlig t slt leir slif at det iffe medfører hindringer for andre åsfere.
 Private eiendommer fan vrre stengt for åsfe.
 Vis respeft for private eiendommer. Klatring over gjerder og ferdsel pt innmarf mt unngts.
 Vis natur vea.  ogging av sfog og :effing av never er iffe tllaa. Btl tennes pt efsisterende btlplasser.
 Søppel sfal tas med og fastes i søppeldunfer.
 Ta hensyn tl andre og vis god folfesfiff.
 Rettighetshaver og/eller Fylfesmannen fan stenge åsfet i hele eller deler av vassdraget ntr det er lite oppgang av 

anadrom åsf tl vassdraget eller ntr andre forhold gjør stengning nødvendig.

Desinfisering av utstyr
Stabburselva er i lifhet med alle andre elver i Finnmarf fri for lafseparasiaen Gyrodactylus salaris. Overføring av smiae fan 
sfje med åsfeutstyr som er bruft i et inåsert vassdrag (elver, beffer, dammer og innsjøer, samt de omrtder som drenerer tl 
disse).
 en som sfal fjøpe åsfefort, mt først oppfylle følgende frav om desinåseringt
 Fisfeutstyr og andre mulig smiaeførende gjenstander som er bruft utenfor fylfets grenser sfal vrre desinåsert.
 Fisfeutstyr og andre mulig smiaeførende gjenstander som er bruft i vassdrag hvor det er ptvist eller er mistanfe om 

smiasom syfdom sfal vrre desinåsert.

Aaest for tlfredsstllende desinfefsjon av åsferedsfap m.m. sfal forevises ved fjøp av åsfefort, medbringes under åsfet og 
forevises åsfeoppsyn og annen fontrollmyndighet.
For øvrig gjelder alltd at åsfeutstyr og andre mulig smiaeførende gjenstander sfal vrre tørre før de tas i bruf i et annet 
vassdrag.

 esinåsering av åsfeutstyr utøres pt Stabbursnes Naturhus og Museum.

Stabbursdalen Grunneierforening

http://stabburselva.info/
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