
FISKE I SANDNESELVA 2021 
 
 
FISKE PÅ LAKS: 
fra 10. juli. kl .00 til 15 august kl.24.00  
 
FISKE PÅ SJØØRRET: 
fra 10. juli kl.00 til 14. august kl.24.00 
 
 
FISKEREGLER  
Fiskekortet gjelder kun for fiske med 1 -en- stang. Fiskekortet 
kan ikke overdras til andre. Med unntak grunneiers kort kan  
overlates til en annen i familien. 
 
REDSKAP  
For alle korthavere er det er tillatt å bruke flue, mark uten søkke, 
sluk, wobbler og spinner ikke større enn 12 gram, med kun  
dobbelkrok ikke treblekrok. Dette gjelder hele sesongen. 
 
Reke er ikke tillatt. 
 
Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være 
større enn 12 mm (krok nr 2/0). For enkeltkrok ikke større enn  
15 mm (krok nr 4/0). 
 
KVOTER 
Døgnkvote per fisker : 1 laks 
Sesongkvote per fisker : 10 laks. 
Sesongkvote per fisker : 25 sjøørret 
Når kvoten er fylt skal fisker stoppe fisket etter laks.  
Vinterstøinger, laks mindre enn 35 cm skal straks settes ut i  
vassdraget og håndteres skånsomt. Sjøørret, mindre enn 30 cm skal straks settes tilbake i elva. 
 
FREDNINGSSONER  
500m ovenfor demningen og 100m nedenfor demningen 
 
FISKEOPPSYN 
Den 26.01.10 ble fiskeutvalget i Sandnes idrettslag dannet. Dette utvalget påser at fiskerne forholder seg til gjeldende regelverk. Forpakter har et tett 
samarbeid mellom grunneiere, Finnmarkseiendommen/finnmarkku opmodat (FeFo), Statens Naturoppsyn (SNO) og politiet. 
 
KORTSALG 
www.inatur.no  
 
Rapportering 
All fangst rapporteres inn på www.inatur.no, det skal gjøres etter hver tur i elva. 
Husk å legge inn kjønn og lengde. viktig for å kunne vite kjønnsfordelingen i fangsten, dette sammen med telling vil vi mer presist fastslå elvas 
gytebestandsmål (antall hunnlaks under gyting). 
 
 
 Kortpriser for perioden 2021 
 

•   Barn inntil 12 år må ikke løse fiskekort og ikke betale. 

•   Ungdom fra 12 til 16 år må løse fiskekort. Kun sesong kr. 100,- 

•   Fastboende i Finnmark kr. 500,- for sesongkort 

•   Ikke fastboende i Finnmark kr. 600,- for sesongkort. 

•   Utlendiger gis adgang til fiske i elva. Kun døgnkort kr. 250,- 

 
Kontaktpersoner: 
E-post: sandneselva@sandnesil.no 
Bjørn Mentyjærvi Menna, Tlf: 979 52 756             Arvid Lysfjord, Tlf: 411 60 290                Hans Magne Warelius, Tlf: 911 60 302 

Fredningssone

S I L

Del dine fiskebilder på instagram med  #sandneselva


