
VALNESELVA ER ÅPNET FOR FISKE 
 
Etter å ha vært stengt i to sesonger er Valneselva, Bodø kommune, åpnet for fiske i år.  

Det er nå Direktoratet for Naturforvaltning (DN) som har tatt over forvaltningsansvaret av fiske 

etter anadrom fisk i sjø og vassdrag og  

 

DN har innført nye regler for fiske i Valneselva: 

• Sesong for laksefiske i 2012 er 1. juli – 31. juli.  

• Sesong for sjøørretfiske: 1. juli – 17. august.   

• Sesongkvote pr. fisker er 3 laks og det er forbud mot bruk av mark når kvoten er nådd. 

• Det er og forbudt å fiske fra brua/vegfyllingen i nedre del av Valneselva. 

• Villaks større enn 65 cm skal settes ut.  

• Minstemål er 35 cm for laks 

• Minstemål for sjøørret og sjørøye er 30 cm. 

  

� Organisasjonen Norske Lakseelver ( http://www.lakseelver.no/ ) har forøvrig laget mye bra 

informasjonsmateriell som viser hvordan man mest mulig skånsomt skal behandle fisk som 

settes ut. 

� De har også utarbeidet fine plansjer som viser forskjeller på villaks, rømt oppdrettslaks, 

laks/sjøørret m.m. 

� Oppdrettsfisk går ikke på kvoten, men skjellprøver må tas og legges i egen konvolutt, samt 

opplysninger om vekt og lengde.  

� Det er også et ønske fra DN at det også blir tatt skjellprøver fra villfisk.  

Konvolutter fås på Sambo og vil bli lagt i oppsatte postkasser for tilbakelevering av 

fangstrapporter.  

� Det henstilles til alle å rapportere om fiske, selv om en ikke har fangstet noe.  

� Det vil bli gjort en midtevaluering av fiske og hvis tilbakelevering av fangstrapporter ikke er 

tilfredsstillende, kan DN stanse fiske med øyeblikkelig virkning. 

Redskap som er tillatt å bruke:  
• Maks. 1 stang/håndsnøre pr. fisker og inntil 2 agn pr. snøre, stang/håndsnøre.  

• Fiskestanga skal ikke forlates under fiske.  

• Maks. krokstørrelse 13 mm mellom krokstamme og krokspiss, enkeltkrok maks. 15 mm.  

• Tillatt agn: Mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Reke og oter er ikke tillatt.  

• Døgnkort gjelder fra kl. 1200 til1200 dagen etter.  

• Prisen er 150 kr pr døgn og fiskekort kjøpes på Sambo, Saltstraumen.  

Statskort må forevises ved kjøp av fiskekort. 

• Det selges ikke mer enn 6 fiskekort pr. døgn i Valneselva. 

Valnesvatnet Grunneierlag, som forvalter fiske i elva, ber fiskere om å vise forståelse for 

restriksjonene, slik at vi også i framtiden har en bærekraftig lakse- og sjøørretstamme å høste av. 

 

Tillegg til gjeldende fiskeregler: 

• Garnfiske opphører 1. nov 

• Garn skal være tydelig merket med blåse, påført navn og adresse, evnt. tlf.nummer 


