Vilkår for fiske på Finnmarkseiendommen
Fiskere plikter å sette seg inn i gjeldende bestemmelser i laks- og innlandsfiskloven, relevante
forskrifter og grunneierbestemmelsene.
1) Generelle bestemmelser
a. Fiskekortets virkeområde
Fiskekortet gjelder for fiske etter alle arter innlandsfisk, unntatt anadrom laksefisk
(laks, sjøørret og sjørøye). I vassdrag hvor det går anadrome laksefisk, gjelder de
bestemmelser som er fastsatt for anadrome laksefisk også for fiske av innlandsfisk.
b. Tørking og desinfisering av utstyr
På grunn av faren for smitte skal fiskeutstyr, båter og andre smitteførende gjenstander
tørkes eller desinfiseres før de flyttes til nye vassdrag eller til andre deler av samme
vassdrag.
c. Bruk av fisk som agn
Det er ikke tillatt å bruke levende fisk som agn. Død fisk fra samme vassdrag kan
brukes som agn.
d. Pasvikelva
Det er egne bestemmelser for fiske i Pasvikelva. Alle som fisker i Pasvikelva plikter å
løse fiskekort og rapportere fangst.
e. Pikefossen fiskeområde (Kautokeinoelva, Lahpojohka og Masijohka)
Det selges eget fiskekort for Pikefossen fiskeområde. Fiskekort for
Finnmarkseiendommen er ikke gyldig i Pikefossen fiskeområde. Fiskekortet for
Pikefossen fiskeområde er ikke gyldig for resten av Finnmarkseiendommen.
2) Fiskekort
a. Fiskekort for bosatte i Finnmark
For bosatte i Finnmark er det gratis å fiske etter innlandsfisk. Det er valgfritt å løse
fiskekort.
b. Fiskekort for tilreisende
Med tilreisende menes alle personer som ikke har bostedsadresse i Finnmark. Alle
personer bosatt utenfor Finnmark må ha fiskekort, bortsett fra:
 Personer som studerer i Finnmark
 Personer som avtjener verneplikten i Finnmark
 Flyktninger med midlertidig opphold i Finnmark
Fiskekort skal alltid medbringes under fisket og forevises ved kontroll.
c. Fiskekort for ungdom under 20 år
Tilreisende fiskere mellom 16 og 20 år fisker gratis, men skal ha fiskekort. Gratis
fiskekort for ungdom registreres på www.natureit.no.
d. Aktivering av fiskekortet
 Fiskekortet skal aktiveres før fisket igangsettes. Du aktiverer fiskekortet for
den fiskesonen du har skal fiske i.
 Dagskort blir aktivert når du kjøper kortet.
 Sesongkortet blir ikke aktivert ved kjøp og skal aktiveres før fisket
igangsettes. Du aktiverer kortet via SMS (Send fefofiske <fiskesone> til 1963,
eks. "fefofiske SVA51" til 1963) eller på www.natureit.no.
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 Selv om du har aktivert kortet for en fiskesone er fiskekortet gyldig for hele
Finnmarkseiendommen. Dersom du har fisket i en annen fiskesone enn den
du har aktivert for, endrer du dette når du leverer fangstrapport.
e. Fangstrapport
Fangstrapport leveres på www.natureit.no etter endt fiske.
3) Fiskeregler
Personer bosatt utenfor Finnmark kan fiske med stang, håndsnøre og oter.
Personer bosatt i Finnmark kan fiske med stang, håndsnøre, oter, garn og andre
bundne redskaper. Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Finnmark
gjengir hvilke regler som gjelder ved garnfiske.
Fiske med stang og handsnøre er tillatt hele året. Oter er bare tillatt i innsjøer.

4) Sanksjoner ved brudd på vilkår
Brudd på disse vilkårene kan føre til umiddelbar inndragning av fiskekort og/
eller anmeldelse av forholdet.

FeFo | Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø

