
  

Fiskeregler 
for  

innlandsfiske  
på  

Helgeland 
Gjelder fra 1. januar 2020 

 



 

  

Gjelder fra 1. januar 2020 
 

NB: Vi ber om at alle som skal fiske etter innlandsfisk i Svenningdalselva oppstrøms Storforsen gir 
tilbakemelding til Statskog (tlf:74 21 30 00) ved eventuell fangst/observasjon av laks/sjøørret. 
Nedstrøms Storforsen må eget laksefiskekort utløses for fiske. Tilsvarende må også eget laksefiskekort 
utløses for fiske i Auster-Vefsna, Susna opp til Mikkeljordfossen og Unkra opp til utløpet av 
Unkervatnet.        

Generell informasjon 
Statskog region Helgeland forvalter fisket på Statskogs eiendommer på Helgeland. Dette omfatter kommunene 
Hattfjelldal, Grane, Vefsn, Hemnes, Rana og Rødøy. Disse fiskereglene gjelder kun på Statskogs eiendommer i 
nevnte kommuner. Med innlandsfiske menes her fritidsfiske i vassdrag hvor det ikke går laks, sjøørret og sjørøye. I 
vann og elver der disse artene er til stede (anadrome vassdrag) er det normalt etablert egne kortordninger. Det 
betyr at man må løse fiskekort spesielt for dette vassdraget/deler av vassdraget, også om man bare vil fiske etter 
de tradisjonelle innlandsfiskeartene. Med stang og håndsnøre menes pilkestang ved isfiske og vanlig fiskestang. 
Med line menes faststående redskap med mer enn tre angler. Med oter forstås også oterlignende redskap som 
f.eks ”fluedrag” med mer enn 2 flueoppheng.  

Statskogs fiskekort kan kjøpes på www.inatur.no, på SMS, hos Friluftstorget tlf. 74 21 30 00, samt hos våre lokale 
kortselgere. 

Statskogs Norgeskort 
Statskogs Norgeskort gjelder fiske med stang eller håndsnøre etter innlandsfisk i de fleste vann og vassdrag på 
Statskogs eiendommer, unntatt statsallmenning i Sør-Norge. Årskortet gjelder fra 1. januar til 31.desember. 

Familiekort 
Familier kan løse kort under ett. Familie regnes i denne sammenheng som ektefelle/samboer samt barn og 
ungdom under 20 år.  

Fritak 
Barn under 20 år og eldre over 67 år er fritatt fra å løse fiskekort for innlandsfiske med stang og håndsnøre på 
Statskogs eiendommer. Personer under 20 år og 67 år og eldre må ved bruk av garn eller line løse fiskekort for 
dette til full pris. Aldersbevis må kunne forevises ved kontroll. 
 

Personer bosatt utenfor Norge 
Personer bosatt utenfor Norge kan løse fiskekort på samme betingelser og regler som nordmenn. Fiskeutstyr som 
er brukt i utlandet skal være desinfisert før det brukes i norske vassdrag. Dette med bakgrunn i faren for spredning 
av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. 

Reindriftsamenes adgang til innlandsfiske 
Ved lovlig utøvelse av reindrift i reinbeiteområdet har utøverne rett til å drive innlandsfiske, jfr. Reindriftslovens § 
14. Dette innebærer at reindriftsutøvere er fritatt for plikten til å løse fiskekort når de fisker etter innlandsfisk i det 
distrikt de har lovlig opphold med rein. For svenske reindriftsutøvere som har lovlig opphold med rein i Norge er 
denne retten innskrenket til bare å gjelde for fiske til husbehov og bare til den tiden de har lovlig opphold med rein 
i Norge. 

Stang/håndsnøre 
Tillatt hele året dersom ikke annet er bestemt for enkeltvatn/vassdrag. 

http://www.inatur.no/
http://www.inatur.no/
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Ruser, teiner, not eller lignende 
Ruser, teiner, not eller andre lignende redskaper er bare tillatt med grunneiers særskilte tillatelse – etter egen 
søknad. Normalt gis det bare tillatelse til bruk av slike fiskeredskaper ved godkjente kultiveringsprosjekter. 

Stopp spredning av Gyrodactylus salaris  
 
Har du fisket i Ranaelva eller i Fustavassdraget? 

• Alt fiskeutstyr, stenger, sneller, sluker, fluer, vadere, båter, kajakker, 
flasker med vann fra elva m.m. må da desinfiseres eller være helt tørt før 
du fisker i et annet vann eller vassdrag. 

 
Lakseparasitten Gyrodactylus salaris har smittet mange vassdrag i Norge, med fatalt resultat for 
laksebestandene. På finsk og svensk side av grensen forekommer parasitten naturlig i mange 
vassdrag, uten å påvirke de lokale stammene av østersjølaks i særlig grad. For den norske 
atlantiske laksen derimot, er parasitten jevngodt med total dødelighet! Med lakseførende 
vassdrag helt inn mot norskegrensa utgjør parasitten en konstant og betydelig trussel mot norske 
laksestammer generelt, og vassdrag i Nordland, Troms og Finnmark spesielt. Den viktigste 
trusselen ligger likevel i menneskelig adferd og aktivitet i forhold til spredning av parasitten. 
Manglende kunnskap og ubetenksomhet kan ha fatale følger. Legg derfor merke til at:  
 

• Det er forbudt å flytte fisk og/eller vann mellom vassdrag som er eller kan være smitta av G. 
salaris. I Troms er Skibotnelva, Signaldalselva og Balsfjordelva smitta. Alle grensevassdrag 
mot Norge bør anses som potensielt smittebærende  

 
• Ikke sløy eller vask fisk i andre vassdrag enn der den er fanget  

 
• Ikke tøm vann i andre vassdrag enn der det ble hentet  

 
• Parasitten dreper bare laksunger, men kan transporteres via andre arter  

 
• Det er krav om at fiskeutstyr og annet relevant utstyr som har vært benyttet utenfor 

Norge, eller i smitta vassdrag i Norge, skal desinfiseres før det igjen kan benyttes i andre 
vassdrag. I slike tilfeller skal desinfeksjonsattest kunne framvises. Parasitten overlever ikke 
på helt tørt utstyr. Ved forflytting mellom vassdrag, bør alt utstyr som har vært i kontakt 
med vann tørkes grundig eller desinfiseres. Båter, garn, vadere og håver kan inneholde 
vann/fuktighet som kan inneholde levende G. salaris over til dels lang tid. Vis stor 
aktsomhet!  
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Fiskeregler 
 

Generelt 
For alt fiske på Statskogs eiendommer forutsettes det løst fiskekort. Fiskekort skal medbringes under fisket og 
forevises på forelangende fra oppsyn.  

På Statskogs eiendommer i region Helgeland gjelder følgende regler: 

 

Fiskeforbud 
 Det er et generelt forbud mot fiske med garn, oter og line i alle vann og tjønner under 25 daa. 

 Det er et generelt forbud mot fiske med garn, oter og line i alle vann og tjønner i Børgefjell nasjonalpark og 
Austre Tiplingen Landskapsvernområde. 

o Med unntak av vann nevnt spesielt i tabellen over garnvann. 

o I Børgefjell Nasjonalpark og Austre Tiplingen landskapsvernområde kan det fiskes med inntil fire 
stenger/snører pr fisker/fiskekort. 

 Stormovatnet i Grane kommune er det totalt fiskeforbud hele året (stamfiskevatn). 

 I alle bekker og elver, og i innsjøer og tjern ut til 50 m fra elv eller bekkeos, er det et generelt forbud mot 
fiske med garn, oter og line. 

o Det er et generelt forbud mot fiske med garn og annet faststående redskap i alle elver og bekker. 

o Det er forbud mot fiske med garn, oter og line i en sone på 200 meter ut fra innløpselva 
Skarmodalselva og utløpselva Unkra ut i Unkervatnet.  

 Alt fastslående redskap (bl.a. garn, line og frasatte stenger/isfisketaumer) skal være tydelig merket med 
fiskerens fulle navn og adresse på lett synlig merke/flotør. 

o Fiskeredskaper som ikke er tydelig merket vil kunne bli beslaglagt av oppsyn. 

 Redskap må ikke dekke mer enn en fjerdedel av vannets eller sundets bredde. 

 Bruk av levende fisk som agn er forbudt. 

 For å hindre spredning av uønskede fiskearter eller sykdom, er utsetting eller overføring av fisk eller 
andre næringsdyr fra andre vassdrag forbudt. 

 Fiske med stang, håndsnøre og garn er tillatt hele året i alle vatn og vassdrag som kortordningen for 
innlandsfiske omfatter – hvis ikke annet er bestemt i det enkelte vassdrag/vann. 

 Det kan fiskes med inntil fem stenger/snører pr fisker/fiskekort. 

o I Nedre- og Øvre Fiplingvatn er det kun tillatt med inntil to stenger/snører pr fisker/fiskekort. I 
Nedre Fiplingvatnet gjelder Norgeskortet for hele vannet, også utenfor privat grunn. I øvre 
Fiplingvatnet gjelder derimot Norgeskortet kun utenfor Statsgrunn i nordenden av vannet.  

 All redskap skal etterses/trekkes minst en gang i døgnet og fastgått fisk avlives og fjernes. 
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Ved garnfiske må alle løse fiskekort. Det er et generelt forbud mot fiske med garn i vann og tjønner på Statskogs 
eiendommer hvis ikke annet er bestemt i det enkelte vann. Det er ikke tillatt å sette/trekke garn eller line på 
annens fiskekort uten av vedkommende er tilstede ved vannet.  

 Garn og line er bare tillatt i de vatn og i de perioder hvor dette er spesielt nevnt i tabellen over 
garnfiskevann. 

 Hvert garn kan ikke være lengre enn inntil 30 m langt og 2 m dypt. 

 I Hattfjelldal kommune er garnfiske fritt for alle med fiskekort i alle vann og tjønner over 25 daa i Nerlifjell 
og Børgefjell nord for Mjølkelva, begrenset i vest av kommunegrensen mot Grane og i nord øst av Vefsna. 
Største tillatte maskevidde er 31 mm. maks 2 garn, se for øvrig garnfisketabell.  

 For å hindre spredning av parasitter skal fiskeavfall graves ned. 

 

Følgende innsjøer er fredet for garn, oter og linefiske 
 

 Kroksjøen 
 Bleriken ved Daningan 
 Vestre Fisklausvatn v/Ørjedal 
 Blerikene ved Øvre Elsvatn 
 Sørtjønn ved Gardsmark 
 Kroktjønn v/Elsvatn 
 Nordtjønn 
 Tjønner i Uglevassområdet 
 Vågvatnet 
 Penkeltvatnene 
 Umbukta 

 Holmvatn v/Penkelen 
 Lille Kjerringvatn 
 Tjønner og vann i Gryteselvåsen og vest for FV 

291 (Åkervikveien)fra Rv. 73 til 
kommunegrensa 

 Østre Klubbtjønn 
 Langoksvatn 
 Storoksvatn 
 Langtjønn v/Grubbli 
 Krådalstjønn 
 Tolkvatn 
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I følgende elver og vatn er det innført minstemål på ørret 
 

Navn på elv/vatn Kommune Minste tillatte fiskestørrelse 
for ørret 

Fiplingdalselva – fra utløp i Nedre Fiplingvatn 
ned til storfossen 

Grane 25 cm 

Simskarelva Grane 25 cm 

Mellomvasselva Grane 25 cm 

Nedre Fiplingvatn Grane 25 cm 

Øvre Fiplingvatn Grane 25 cm 

Skarmodalselva Hattfjelldal 25 cm 

Unkra Hattfjelldal 25 cm 

 

Kommunevise særregler og fiske med garn, oter og line 
Tabellen gir oversikt over alle vann hvor fiske med garn, oter og line er tillatt. Fisket er lovlig hele året dersom ikke 
annet er nevnt. I regulerte vassdrag kan det innføres midlertidige begrensninger i garnfisket i perioder med 
unormalt lav vannstand.  

I vann som ikke er navngitt, 
er fiske med garn, oter og 
line forbudt. 

Minste 
maskevidde mm 

Største 
maskevidde mm 

Antall garn pr 
fisker. 

 U = Ubegrenset 
antall garn 

Fisketid. 

Garn, oter og 
linefiske tillatt i 
tiden: (Ingen dato: 
Hele året) 

RANA 

Nedre 
Fagervollvatn/Holmvatn 

 24 U  

Lappfjelltjønna  24 U  

Vestre Sauvatn  24 U  

Krabbfj.tj. v/Umbukta  24 U  

Fiskløsvatn  24 U  

Spruttjønn i Ørtfjellet  24 U  

Svarttjønn i Ørtfjellet  24 U  

Akersvatnet1  24 U  

                                                           

1 I Akersvatnet er det garnfiskeforbud i tidligere Grundvatnet. 
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Statens del av Langvatnet  24 U  

Kallvatnet2  24 2 15.6-9.9  

Lille-Uman  31 4 15.6-9.9 

 

HEMNES 

Gresvatnet  24 U  

Store – Målvatn  24 U  

Jervtjønna  24 U  

Bergtjønna på Lifjell  24 U  

Bleikvatn  24 U  

Holmtj. V. for Tusterv.  24 U  

Gåsvatn  24 U  

Røssvatn/Tustervatn  31 5  

Gråvatn  31 2  

Lille Målvatn  31 2  

Grønvatn  31 2  

Kjennsvatn  24 U  

HATTFJELLDAL 

Ø.Fisklausv. (Ørjedal)  31 2  

Uglevatn  31 2  

Østre Krutvatn  31 2  

Buksvatn  31 2  

Fiskløysv. (Krutfjellet)  31 2  

Langv. v/Varnvatn  31 2  

Øvre Elsvatn  31 2  

Legdvatn (Guevtetsj.) 31  U  

Østre Plistertj. 39  2  

Sørtjønn (Vågvassfjell) 39  2  

Vestre Tiplingen/Stortjønna  31 6 1.9-15.7 

                                                           

2  I Kaldvatnet er det garnfiskeforbud i tidligere Langtjønna, Kjerrtjønna og Stortjønna. 



 

  

Gjelder fra 1. januar 2020 
 

Kroktjønna v/V.Tiplingen  31 2 1.9-15.7 

Langtjønna v/V.Tiplingen  31 2 1.9-15.7 

Østre Tiplingen  31 6 1.9-15.7 

Laukskartjønn  31 U  

Grønntjønn  31 U  

Grunntjønn  31 U  

Kjerrinvatn. v/Kj.tind  31 U  

Skittresken  31 U  

Langtj. v/Hjartfjell  31 U  

Rauvatn i Favnvassdal  31 U  

Favnvatn  31 U  

Jupmeltjønn  31 U  

Stortj. v/Sørdal  31 U  

Grønåstjønn  31 U  

Hjeltfjellvatn  31 U  

Rauvatn (Vågvassfjell)  31 U  

Vågvasstjønnene  31 U  

Stortjønn (Valmåsen)  31 U  

Bergtjønn  31 U  

Rundtjønn  31 U  

Skarvatn  31 U  

Rotvatn  31 U  

Ørjedalstjønn  31 U  

Rapbekktjønn (1099)  31 U  

Kråkvatn (Gaarensj.)  31 U  

Linetjønn  31 U  

Fiskartjønn (774)  31 U  

Kalvtjønn  31 U  

Gryttindtjønn  31 U  

Krutvatn  31 U  

N. Klubbtj. (Langmyråsen)  31 U  
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Matvasstjønn  31 U  

Unkervatn  26 U  

Storbekktj. (Slettfjellet)  31 U  

Røssvatn  31 5  

Øvrige vann og tjønner over 
25 daa. som ellers ikke er 
nevnt. 

 31 2  

 

VEFSN 

Hundålvatn  31 4  

Stor- og Litjv. (Skjørlegda)  24 3  

Lavatn  24 3  

Sørvatna (Sørvassdal) regnes 
som et vann 

 24 3  

Finnknevatn 39  2  

Grytåvatn  31 5  

GRANE 

Søndre Svartvatn  31 4  

Fisklausvatn  31 4  

Nedre Rørskarvatn  31 2  

Kuvatnet  31 2  

Finnburtj. Smalfjellet  31 2  

Store Majavatn  24 2  

Nordre Steinvatn  31 2  

Lille Holmvatn  31 2  

Lille Majavatn  24 2  

Sefrivatn  24 5  

Kjerringvatn  24 2  

Store Svenningvatn  24 2  

Langvatn (Langv.ås)  31 2  

Feitskarvatn  31 2  

Nordre Svartvatn  31 5  
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Oppdatert: 9 desember 2019. 

                                                           

3 Fiskekortet gjelder også i hele Smalvatet og hele Mellingsvatnet i Namskogan kommune. I Namsskogan etter fjellstyrets regler.  

4 Garnforbud. Men tillat med bruk av Oter. 

Tomasvatn  31 5  

Smalvatn3  24 2  

Mellingsvatn3  31 2 15.08-20.09 (garn) 

Gåsvatn, tjønner over 25 daa 
på Bæråsen4 
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