
   

Fiskeregler i den norske del av Pasvikelva 

 

Reglene er i all hovedsak hentet fra forskrift om fiske i den norske del av Pasvikelva av 20. aug 

1976 nr. 8. 

1) Disse reglene gjelder for den norske del av Pasvikelva med de sjøer elva 

danner, fra riksgrensen ved Rajakoski til riksgrensen ved Skoltefoss.   

2) I den norske delen av Pasvikelva kan fiske bare drives av norske borgere.  

3) Ovenfor demningen ved Boris Gleb kraftverk kan fiske drives med de 

redskaper og metoder som hittil har vært vanlige og som ikke er uforenlige 

med noen bestemmelser i lov om lakse- og innlandsfiske av 15. mai 1992 med 

forskrifter. 

4) Følgende strekninger av Pasvikelva skal være fredet for alt fiske fra 15. 

september til og med 31. oktober: 

a) Fra en linje trukket fra grensemerke 9 til utløpet av kanalen ved Rajakoski 

kraftverk og til en linje trukket fra grensemerke 10 til bekkeutløpet ca 250 

meter øst for grensemerke 9. 

b) Fra demningen ved Hestefoss kraftverk til en linje trukket fra norsk stolpe 

22 til utløpet av kanalen ved dette kraftverk. 

c) Mellom grensemerke 37 og 41. 

d) Mellom grensemerke 59 og 70. 

e) Fra demningen ved Skogfoss kraftverk til grensemerke 110 på de steder 

der elva danner stryk og 

f) mellom grensemerke 110 og 115. 

g) Sideelvene Ødevannsbekken, Ellenelva, Steinbekken, Svanebekken, 

Spurvbekken, Emanuelbekken, Skjellbekken, Kobbfossbekken, og 

Sametielva fredes for fiske i samme periode frem til vannene de kommer 

fra. 

5) Det innføres pliktig fiskekort for alle som fisker i Pasvikelva med dertil 

påfølgende rapporteringsplikt. Fiskekortet er gratis for alle bosatte i 

Finnmark. 

6) Minstemål i Pasvikelva er 30 cm for ørret. 

7) Pasvikdalen JFF vil i tillegg til Statens naturoppsyn drive oppsyn og 

informasjon. 

8) Overtredelse av reglene kan medføre straff, inndragning, politianmeldelse, 

utestengelse eller bortvisning. 

 

Alle oppfordres til å ta DNA-prøver av fisk og levere til NIBIO sitt laboratorium 

på Svanhovd, der de skal brukes i forskning. Utstyr til prøvetakingen fås ved å 

kontakte Svanhovd 


