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Beiarelva 

- Laks og ørret-  

Beiarelva er ei av de største laks–   og  ørret-

elvene i Nordland. Etter at elva ble infisert av 

lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i 1981 

ble laksefisket sterkt begrenset og i 1994 ble 

elva rotenonbehandlet.  I 2001 kom friskmel-

dingen og fisket startet opp igjen samme år 

etter 13 års fredning. Den gode  kvaliteten 

blir beholdt gjennom desinfisering som er 

påbudt. 

 

Fangst 2006-2016 
  Laks Sjøørret Sjørøye   

2006         stk  821 2136 070 

                 kg  3065 2573 058 

2007    stk 701 2172 033 

                 kg  3223 2715 025 

2008    stk 1155 954 008 

                 kg 5249 1065 007 

2009    stk 924 1307 003 

  kg 4795 1884 003 

2010    stk 893 793 000 

 kg 4651 1041 000 

2011    stk 562 673 000 

 kg 2783 949 000 

2012    stk 425 433 000 

 kg 2034 586 000 

2013    stk 172 362 000 

 kg 720 457 000 

2014 stk 264 589 001 

 kg 862 571 002 

2015  Stk 1449 974 001 

 kg 6435 1109 001 

2016    stk 1988 866 003 

 kg 10014 1073 005 

 
 
 
 
 
 

Velkommen som fisker: 

Opplevelser i Beiarn 

 Opplevelser i Beiarn   

Turistinformasjon 
 

Laftehytta, Storjord 
Tlf: 755 69 500 

Mail: turistinfo@beiarn.kommune.no 
 

 

Selvbetjente stasjoner for turistinformasjon 

(iPad)  
 

Storjord: 
Laftehytta 

 
Moldjord:  

Beiarn Vertshus  
 

Tollå: 
Best Stasjon Tollå 

 

 

Informasjon om kjøp av fiskekort: 
  

beiarelva.no   

facebook.com/Beiarelva 

 
 

Velkommen! 

i 

 

Brosjyren er revidert av Beiarn kommune, i 2017 

Med forbehold om trykkfeil . 



 

Andre fiskemuligheter i Beiarn: 
 

Beiarfjorden er ca .15 km lang fra Kjellingstraumen og inn.  
Her kan man fiske etter både sjøørret, torsk, sei, makrell 
og andre saltvannsfisker. Fra land kan man fiske hele året, 
også etter sjøørret. Det går lokalbåt utover fjorden tre 
ganger i uka. Leie av båter er også mulig 
 
Det selges også fiskekort til flere lett tilgjengelige 
fiskevann: 
 
Kobbåvatn 
Beiarn Vertshus 454 23 321 
Gudbjørg Navjord 414 08  559 
Bjørn Vilhelmsen 481 23 930 
Bjørg Allnor 478 58 519  
 
Innerskogen: Via Beiarfjellet eller Ramskjell. Statskog, tlf: 
07800 tast 2 
 
Stolpvassområdet:  Via Tollådalen. Tlf: 07800 tast 2 
 
En rekke fiskevatn på Beiarfjellet: 
Molid: Merete Selfors 906 20 870  
Storjord: Bjørnar Brendmo 756 91 123 
Osbakk: Bjørg Carlsen  404 06 755 
 
Ramskjellvatnet: 
Rudolf Ingvaldsen  994 37 415 
Svein Ingvaldsen 755 68 204 
 
Kvalvatnet: 
Sigmund Troli & sønn     755 68 071 
 
Saltfjellet / Svartisen nasjonalpark: 
Inneholder flere store og små fiskevann. Fiskekort for fiske 
på statsallmenning fås hos COOP Storjord, 755 69 521 samt 
Statskog, 07800 tast 2. 
 
Listen er ikke komplett, man må forholde seg til de regler 
som til enhver tid gjelder i området man vil fiske i.  Denne 
brosjyren er gitt ut for å presentere de fiskemuligheter 
som finnes i Beiarn. 

 
 
 

Takk for at du besøkte Beiarn! 

 

Fiskeregler for Beiarelva, sesongen 2017. 
Det åpnes for fiske etter laks og sjøørret i de delene av Beiar-
vassdraget som er tilsluttet Beiarelva SA.  Ved fisketrappene i 
Tollåga og Hauforsen er det fredningssoner på 50 meter nedenfor 
og ovenfor trappene. I Tollåga er det heller ikke tillatt å fiske på 
anadrom strekning ovenfor fisketrappa. 
 
Fisketid 
Laks: 24.06 – 31.08 
Sjøørret: 24.06 – 31.08 i hele elva. Nedstrøms Storjord bru til og 
med 14.sept. 
Sjørøye: Fredet. 
 

Fiskedøgnet: Fra kl. 06.00 til 24.00 

Det er likevel lov å fiske hele døgnet den første natta. På Mold-
jord, Soløy, Tverrvik, Arstad/Dokmo kan det fiskes hele natta 
hele sesongen. Ved lav vannstand vurderes deler av elva stengt 
for fiske. 

 

Sesongkvote og minstemål 

Laks: Døgnkvote: 1 laks under 65 cm pr. fisker. 

Sesongkvote: 4 lakser under 65 cm pr. fisker. 

All laks over 65 cm skal settes ut.  

Minstemål 35 cm 

Sikker oppdrettslaks kan avlives hele sesongen uavhengig av 
kvoter.  Oppdrettslaks som ikke er forevist og godkjent av fiske-
kortselger skal trekkes på kvote. 

Bare kortselger eller den/de som Beiarelva SA har bestemt, stad-
fester hva som er sikker oppdrettslaks. 

Oppdrettslaks går ikke på kvoten og beholdes av fisker etter at 
den er forevist. Feilvurdert fisk innleveres grunneier/kortselger.  

Sjøørret: Inntil 25 sjøørreter per fisker. Det kan likevel bare tas 
4 sjøørreter per døgn. Minstemål 30 cm. All sjøørret over 65 cm 
skal settes ut.  

 
Agn og redskapsbruk 
Det er tillatt å fiske med redskap som har inntil én trippelkrok. 
Det er kun tillatt å fiske med kroker uten mothake, unntatt med 
markfiske etter sjøørret. 
Mark kan brukes som agn nedenfor Storjord bru i perioden 15.08 
- 14.09. Det kan fiskes med én stang per fisker, og fiskestanga 
skal ikke forlates under fiske.  
Det er forbud mot bruk av utstyr for elektronisk leiting av fisk, 
samt bruk av klepp. Fiske med flue og søkke er forbudt.     

Andre fiskeregler 

Alt utstyr inklusiv støvler/vadere skal desinfiseres før det gis 
tillatelse til fiske i Beiarelva og lakseførende sideelver uansett 
hvor utstyret sist ble brukt. Dette påbudet gjelder også kano, 
båter eller annet utstyr som blir brukt i elva. Desinfiserings-  
attest fra andre elver er ikke gyldig i Beiarvassdraget. 

Bevegelig fiske medstrøms er påbudt. Avliva og utsatt fisk føres 

på kortet og rapporteres innen 1 døgn. Fisk over 65 cm som 
avlives pga. skader rapporteres kortselger til oppgitt tlf.nr. på 
SMS umiddelbart. Fisken forevises og innleveres grunneier/ 
fiskekortselger. Det skal tas skjellprøver av all laks og opp- 
drettslaks som avlives. Fisk som slippes tilbake i elva må be-
handles så skånsomt som mulig for å unngå dødelighet. Den 
skal aldri tas opp av vannet. Langnebbet tang og knuteløs hov 
er påbudt. 

 
 

Brudd på reglene medfører automatisk tap av retten til å fiske. 

 

 

 

Skitt fiske! 

Opplevelser i Beiarn 


