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FISKE- OG ORDENSREGLER FOR BØRSELV-VASSDRAGET 2021 

Fisketid: 
•     Ett fiskedøgn gjelder fra kl 1800 til kl 1800 neste dag.
• For laks 15. juni kl. 00.00 til 31. august kl. 2400 
• For sjøørret 15. juni 00.00 til 31. august kl. 2400 i hele vassdraget og 
•  -Fra 1. september kl.00.00 til 14. september kl. 24.00 fra Børselv bru til grense elv/sjø. 
• For sjørøye 1. juli kl 00.00 til 15.08 kl. 24.00 i hele vassdraget 
• Fredningsdøgn varje uke fra søndag 18.00 til mandag 18:00

Fredningssoner: 

• I Vieksa fra utløpet i selve Børselva til 50 m ovenfor trappa 
• Patnisakvannet 
• Lakseførende strekning i Børselva ovenfor Raggasjok 
• Fra og med 25. Juni til og med 31. august: Fra grense elv/sjø opp til Børselvbru 
• Badnisatfossen – inkludert lille berget 
• Vurdere fredning av enkelte kulper i fiskesesongen 

Fangstbegrensning:

• Max 1 laks pr fiskedøgn i sone 1. Max 2 laks pr fiskedøgn sone 2,3 og 4.  Max 10 laks pr sesong 
• Max 3 sjøørøyer pr fiskedøgn og max 20 pr sesong 

Redskapsbruk: 

• Fiske er bare tillatt med en stang. 
• Kun følgende er tillatt: flue, mark (uten søkke), sluk, spinner og wobbler. 
• Fiske med reke er forbudt. 
• Etter 31. juli er det ikke lov å kleppe fisk. 
• Ved fiske med flue eller mark er ett oppheng tillatt, og kun dupp eller fluesnøre utgjør kastevekten. 
• Etter 31. juli er det bare tillatt med flue eller mark og sluk, spinner og wobbler på 12 g eller mindre. 
• Kun flytesnøre eller intermediate er tillatt etter 31. juli. 
• Det er forbudt å fiske på slik måte at fisken kan krøkes. Fiskeredskap skal heller ikke forlates under fiske. 
• Det kan ikke brukes mer enn til sammen 3 kroker (en trippelkrok regnes som tre kroker). Avstanden mel-

lom krokstamme og krokspiss skal ikke være større enn 13 mm, og for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. 

Krav om utsetting av fisk 

• Vinterstøinger, laks mindre enn 35 cm, sjørøye mindre enn 35 cm og sjøørret mindre enn 30 cm skal 
håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i elva. 

• Hele sesongen all villlaks større enn 3 kg / 66 cm skal håndteres skånsomt og umiddelbart settes 
tilbake i elva. 

INFORMASJON OM FANG OG SLIPP FINNES I FOLDEREN ”GJENUTSATT FISK” PÅ NETTSIDEN 
WWW.BØRSELVA.NO 

Børselv Jeger- og Fiskerforening (rettighetshaver) kan stenge fisket i hele eller deler av vassdraget når det er 
lite oppgang av anadrom fisk til elva eller når andre forhold gjør det nødvendig. 

Fangstrapportering 

Alle fiskere plikter å rapportere all fangst til rettighetshaver fortløpende. Gjelder også de med sesongkort. Fyll 
ut fangstoppgaven på fiskekortet og lever til kortutsteder etter avsluttet fiske. Du må også rapportere om du 
ikke får noe fisk. Gjenutsatt fisk må også rapporteres. Midtsesongevaluering, frist for rapportering 20. juli 
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Desinfisering 

Børselva er i likhet med alle andre elver i Finnmark fri for lakseparasitten 
Gyrodactylus salaris. Overføring av smitte kan skje med fiskeutstyr som er 
brukt i et infisert vassdrag (elver, bekker, dammer, og innsjøer, samt de områder 
som drenerer til disse). 

Den som skal kjøpe fiskekort, må først oppfylle følgende krav om desinfisering: 
• Bare desinfeksjonen utført av BJFF er akseptabel i Børselva.
• Fiskeutstyr og andre smitteførende gjenstander som er brukt utenfor fylkets grenser skal være desinfisert. 
• Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt i vassdrag hvor det er påvist eller mis-

tanke om smittsom sykdom skal være desinfisert. 

Attest for tilfredsstillende desinfisering av fiskeredskap med mer skal forevises ved kjøp av fiskekort, 
medbringes under fisket og forevises fiskeoppsyn og annen kontrollmyndighet. 

For øvrig gjelder alltid at fiskeutstyr og andre mulige smitteførende gjenstander skal være tørre før de tas i 
bruk i ett annet vassdrag. 

Annet 

Børselva er delt i 3 fiskesoner. Sone 1 inkluderer Vieksajokmunningen. Sone 2 starter i Pänkärä. Sone 3 
oversiden Badnisatfossen. Fiskesonene er merket med skilt. For de ulike fiskesonene må de kjøpes fiske-
kort som gir rett til å fiske i den sonen som er angitt på fiskekortet. Sideelvene Ailigas- og Vieksaelva er egen 
kortsone – sone 4. 

Fiskerne må ikke hindre hverandre i å utøve fisket, men vise fiskekultur. Nyankomne fiskere må begynne 
fiskingen ovenfor en som allerede fisker og fiske med jevn fart nedover kulpen. 

Fiskerne må rette seg etter pålegg og instruks fra oppsynet, og framvise gyldig fiskeravgift, fiskekort, desinfek-
sjonsattest og legitimasjon på forlangende. Fiskekortet kan ikke lånes, selges eller overdras til andre. 

Alle medlemmer har plikt til å varsle oppsynet og/eller styret når det blir oppdaget at det foregår ulovlig fiske. 
Medlemmene kan selv kontrollere om andre har fiskekort ved å framvise sitt eget kort. 

I fiskesone 1 (nedre sonen) anmodes det om ikke å campe/slå leir nærmere enn 100 m fra elva. Camping/leir-
slagning i de øvrige sonene må foregå på en slik måte at den ikke skaper forstyrelser og medfører hindringer 
for andre fiskere. 

Alle som ferdes ved elva må ta hensyn til miljøet og naturen. Hogging av skog og flekking av never er ikke til-
latt. Det må tas hensyn til private eiendommer og tråkking av gjerder og dyrket mark må unngås. Søppel skal 
tas med og settes i søppeldunkene som er plassert ved elva/riksveien. Det må ellers vises god folkeskikk. 

Brudd på bestemmelser satt av forpakter (BJFF) kan føre til gebyr eller utestengelse fra fisket og poli-
tianmeldelse vil bli vurdert. Brudd på offentlige regler vil bli politianmeldt.




