
  

 

                   25. januar 2018 

 
 
 

 
Hver fjerde fisk som ble innrapportert i 2017, var en ørret. Her er en storørret tatt på norsk side i Pasvikelva.                                Foto: Yngve Beddari 

 
 

1.376 skaffet seg gratis fiskekort 
Antallet finnmarkinger som skaffet seg gratis fiskekort, økte med 325 prosent i 2017. Totalt ble 

56.321 fisk innrapportert, og det er røya som er mest populær. 
 

Totalt ble det utstedt 8.601 fiskekort på Finnmarkseiendommen i 2017, mot 6.962 i 2016.  
Årsaken til  økningen er at stadig flere finnmarkinger registrerer gratiskort. Ordningen med 

gratiskort for finnmarkinger ble innført i  2016 for å øke kunnskapen om finnmarkingers fiske i  
eget fylke. I 2017 var det 1.376 personer som registrerte gratiskort mot 424 året før. Det er en 
økning på 325 prosent. 

 

Veldig fornøyd 
«Vi er veldig fornøyd med utviklingen, men ordningen er ny og vi har fremdeles mye å gå på. 

Anslagsvis 15.000 finnmarkinger fisker etter innlandsfisk», sier utmarksforvalter Kristin 
Hornset. 
 
For å ha en best mulig forvaltning er det viktig for FeFo å ha så god kunnskap som mulig om  

finnmarkingenes fiskevaner. Hornset håper derfor at enda flere finnmarkinger skal løse ut 
gratis fiskekort i  2018. 
 

Kristin Hornset, 
utmarksforvalter 



 

 

«Og som en ekstra gulrot vil  vi fortsette å trekke ut premier blant bosatte 
som aktiverer fiskekortet og rapporterer inn fangst også i  2018», sier hun. 
 

Flere lokale enn statistikken fanger opp 
65 prosent av fiskekortene ble solgt ti l  utenlandske fiskere, hovedsakelig fra 
Finland. Det er kun utlendinger og nordmenn bosatt utenfor Finnmark som 

er forpliktet ti l  å kjøpe fiskekort. Fordi det foreløpig er et l ite antall  av 
finnmarkingene som løser ut gratis fiskekort, er andelen nordmenn 
Finnmark som fisker i  Finnmark, sannsynligvis langt høyere enn stati stikken  

gir uttrykk for.  
 
I 2017 ble det innført nye fiskesoner. Totalt er det nå 62 fiskesoner, som gir  
mer detaljert kunnskap om fangst og fisketrykk. Totalt ble det aktivert 28.042 

fiskedager på Finnmarkseiendommen i 2017. Flest aktiverte dager var det i  
sonene Laksefjordvidda i Lebesby kommune og i  Halkavarri i  Porsanger. 
 

Pasvikelva 
Pasvikelva ble i  2017 skilt ut som egen fiskesone. Samtidig kom nye 
fiskeregler med obligatorisk fiskekort for alle (gratis for finnmarkinger),  

utvidet fredningstid og økt minstemål for ørret på norsk side. Strengere  
restriksjoner og mer kunnskap om fisket skal bidra ti l å ivareta den unike 
storørretstammen i vassdraget. Pasvikelva endte som nummer fem på lista 
over fiskesonene med flest aktiverte fiskedager i  2017.   

 

56.321 fisk 
Til sammen ble det rapportert inn 56.321 fisk i  løpet av fiskesesongen 2017. Av all  innrapportert fisk 

var 46 prosent røye, 24 prosent ørret og 11 prosent harr.  
 
Harr er en populær art blant ti lreisende sportsfiskere, og står for to tredjedeler av fangstene i 

Pikefossen fiskeområde, som består av Kautokeinoelva, Masijohka og Lahpojohka. Området er et 
pilotprosjekt for verdiskaping i  forbindelse med innlandsfisk, og det kreves her eget fiskekort. 

 
Utmarksforvalter Kristin Hornset håper også at innrapporteringen vil  bli  enda bedre. I 2017 ble det 

levert rapport for 61 prosent av de aktiverte fiskedagene.  
 
«Innrapporteringen kan med andre ord bli  en del bedre. På småviltjakta er fangstrapporteringen om 

lag 90 prosent, og det bør være mulig å komme hit også for innlandsfiske», sier Hornset. 
 
 
 
 

KONTAKTPERSON / GULAHALLANOLMMOŠ:   
Kris tin Hornset, grunnforvalter, tl f. 480 43 124 
 

 
 

 
 

 
 

Følg oss på            

 

Antall solgte fiskekort på Finnmarkseiendommen 
fra 2004 til 2017. 

Aktiverte fiskedager fordelt på tilreisende fiskere 
(rød) og fiskere bosatt i Finnmark (blå) for de 
mest populære fiskesonene på 
Finnmarkseiendommen, samt Pikefossen 
fiskeområde og Gaggavann, som er skilt ut som 
egne fiskesoner. 

https://www.facebook.com/Finnmarkseiendommen
https://twitter.com/FeFo_no
https://www.linkedin.com/company/finnmarkseiendommen
http://www.fefo.no/no/presse/_layouts/listfeed.aspx?List={FCF1A413-1B29-40CD-868C-984D2C6526EF}

