
 

Kommentar: - Fiskeregler Reisaelva sesongen 2021 

Reisaelva har opplevd en negativ bestandsutvikling etter toppårene fra 2008-2012. I toppårene 

var fangstene mellom 8-12 tonn laks. I den påfølgende perioden 2013-2020 har fangsten av 

laks ligget på rundt 4 tonn, med 2017 som toppår på 6,3 tonn. Resultatene fra drivtelling av 

gjenstående gytelaks og yngeltelling har også vist en negativ trend de siste årene.  

Den negative bestandsutviklingen kommer til tross for at reguleringen av fisket er på samme 

nivå som i toppårene. Hva som er årsaken til denne utviklingen skyldes nok en sammenheng 

av faktorer, både i elv og sjø. Reisa Elvelag som lokal forvalter av Reisaelva har muligheten 

til å iverksette direkte tiltak i elva med mål om å bedre bestandssituasjonen. I tillegg kan 

elvelaget være med å påvirke ting som skjer i sjøen, men her i mye mindre grad.  

I løpet av 2020 har Miljødirektoratet jobbet med nytt forslag til forskrift for fiske etter 

anadrome laksefisk i vassdrag og sjø. I denne prosessen har Reisa Elvelag gitt sine innspill. 

Forslag til ny forskrift ligger inne til sluttbehandling hos Klima- og miljødepartementet og vil 

gjelde fra og med sesongen 2021. I forslag til ny forskrift er det lagt inn strammere 

restriksjoner for Reisaelva. Dette med bakgrunn i bestandsutviklingen de siste årene. 

Vitenskapelig råd for laksefiske har i sin rapport endret sitt beskatningsråd for Reisaelva, fra 

beskatningsråd 2 (fare for at forvaltningsmål ikke er nådd) til 3 (sannsynlig at forvaltningsmål 

ikke er nådd). Det anbefales å redusere beskatningen i elva betydelig for å sikre at 

gytebestandsmålet oppnås fremover.  

På bakgrunn av siste års resultater, råd fra forvaltningsmyndigheten og ny forskrift for 

laksefisk i vassdrag har styret i Reisa Elvelag valgt å regulere fiske i Reisaelva enda strengere 

enn de siste årene. Hensikten er å redusere beskatningen i elva. De nye fiskereglene vil 

naturlig nok påvirke brukerne av elva. Det vil bli mindre døgn for fiske, som igjen vil påvirke 

økonomien negativt, både for elvelaget, men også for de grunneiere/næringsaktører som 

selger kort. Det er likevel forvaltning av laksen som står i sentrum og som er det viktigste. 

Utgangspunktet i naturmangfoldloven er at høsting av anadrome laksefisk bare er tillatt når 

det kan dokumenteres at arten produser et høstbart overskudd. Man vet også at 

sjøoverlevelsen til laks er blitt lavere nå enn tidligere, noe som gjør at det høstbare 

overskuddet i elvene er mye lavere nå enn for 30 år siden. Det er derfor helt avgjørende at 

Reisa Elvelag gjør det som trengs for å begrense beskatningen når bestandssituasjonen i 

Reisaelva er slik den er nå.  

Fisketiden for laks har i forslag fra Miljødirektoratet en ytre ramme fra 1. juli – 31. august. 

Dette er skjerpet inn fra tidligere som var 15. juni- 31. august. Det vil si at elvelaget kan 

regulere tiden for laksefiske innenfor den ytre rammen. Årets laksesesong starter 1. juli kl. 

10.00 og avsluttes 15. august kl. 24.00. I antall dager er dette en reduksjon fra 62 dager til 46 

dager. I fjor var laksesesongen 53 dager i Nerelva og 38 dager i Øverelva. Det ble færre døgn 

i Øverelva da den ble stengt for fiske fra og med 17. august som følge av tiltak iverksatt etter 

midtsesongevaluering.   

Et annet grep for å redusere beskatningen av laks og sikre fri vanndringsvei i en lengre 

periode i sesongen, er innføring av fredning mandag og tirsdag hver uke. I tillegg er 

døgnfredningen forlenget med to timer. Det vil si at elva er fredet for fiske fra søndag kl.24.00 

til onsdag kl. 10.00. Fra onsdag til søndag er det døgnfredning fra kl. 00.00-10.00.  

Med nedkortet sesong og fredningsdøgn inkludert gir dette en laksesesong på 34 dager. 



 

Som et resultat av dårlige fangsttall og tall fra drivtelling de siste årene er det bestemt at sone 

19 stenges i 2021 sesongen. Det vil si at det i kommende sesong kun er lov å fiske etter laks 

opp til Naustneset. Ellers er soneinndelingen lik som i 2020. Det vil lages en sak til 

kommende årsmøte som tar opp soneinndeling som egen sak for drøftelse for fremtiden. 

Etter sesongslutt for laksefiske 15. august, starter sjøørretsesongen. Sjøørretsesongen varer fra 

16. august – 14. september. I denne perioden er fisket begrenset til sone 1-5 (Bergmo bru). 

Det er samme døgnfredning og fredning mandag og tirsdag slik som i laksesesongen. Det vil 

si at fisket etter sjøørret i realiteten starter onsdag 18. august kl. 10.00. Det er innført 

utstyrsbegrensning for å fiske mer målrettet mot sjøørret og minimere muligheten for å få på 

laks. Maksimal størrelse på sluk 12g og krokstørrelse 10. Kun tillatt med flytesnøre. 

Makkfiske vil være tillatt fra sone 1 til sonegrensen 2/3 ved Moskoelvmunningen fra 1. 

september.  

I henhold til ny forskrift vil årskvoten på laks reduseres til 3 stk under 5kg/80cm. All laks 

over 5kg er fredet i Reisaelva. Det er satt en døgnkvote på to laks som gjelder både gjenutsatt 

og avlivet laks. Dersom døgnkvoten er nådd skal fisket avsluttes.  

Når det gjelder fiskekort er det gjort endringer.  

1. Forvaltningsavgiften for uttak av næringskort er nå lik mellom øverelva og nerelva.  

Kr 420,- (1-20. juli), 388kr (21-31.juli) og 310 (1-15. august).  

 

2. Forvaltningsavgift for bygdekort differensieres lik grunneierkortene.  

a. Bygdekort full sesong kr 1 990,- 

b. Bygdekort 20-40 døgn kr 800,- 

c. Bygdekort opptil 20 døgn kr 300,- 

 

3. Frist for grunneiere til å ta ut grunneierkort/næringskort er satt til 1. april. Nytt av året 

er at grunneier må forhåndsbetale 1/3 av forvaltningsavgiften på de kortene de ønsker 

uttatt før de får tilgang. De kortene som ikke tas ut innen fristen vil administreres av 

elvelaget og legges ut på det åpnet markedet via elvelagets salgskanaler. Etter sesong 

vil grunneier bli fakturert for 2/3 av forvaltningsavgiften til de uttatte kortene. Denne 

ordningen vil evalueres etter sesong.  

 

 

 


