
Referat medlemsmøte 4 nov 2015 Vestre Jakobselv jeger og fiskeforening 

Sted: Vestre Jakobselv skole 

Klokken: 1800 

Møteleder: Kathrine 

Antall tilstede: 16, inkl. 3 fra styret 

 Kathrine innformerer de fremmøtte om foreningens arbeid frem mot 2016 sesongen.  

Dette fora skal se på evt. endringer av fiskeregler, mens styret skal se på kortsalg og 

fiskekortpriser. 

Intensjonen  er å gjøre reglene lettere å forstå og mer oversiktlige, ikke at det skal taes 

mindre laks. 

Det blir informert om de skriftlige forslagene som har kommet inn.  Det er kun 

kommet inn 7 skriftlige forslag, noe skuffende med så få. 

Endringer i fiskeregler, må fremsendes til hører hos Fefo, før de blir godkjent. 

 Morten informerer litt om årets sesong.  2015 ble andre beste sesong, det er blitt tatt 

10 071,6 kg fisk.  Det er lite oppdrettsfisk i elva.  Meget god bestand av smult i elva, 

lover godt for fremtiden. 

 Kathrine går igjennom dagens regler, åpner for innspill for forbedringer og endringer.  

Og hva gruppen har jobbet frem som forslag. 

Slutt på datoer, men måneds endringer innføres 

  Juni Juli  August 

Flue Sone 1 og 2 Ja                  Ja Ja 

Sone 3 og 4 Ja Ja ja 

Sluk, spinner, wobler Sone 1 og 2 Ja nei nei 

Sone 3 og 4 Ja Ja nei 

Markfiske Sone 1 og 2 Ja Ja nei 

Sone 3 og 4 Ja Ja Ja 

Synkesnøre Sone 1,2,3,4 Ja nei nei 

Fortyngede fluer, tuber 

med metallkropp. 

Sone 1,2,3,4 Ja nei nei 

Conehead Sone 1,2,3,4 ja ja ja 

 

Fredet: Sjørøye, Vinterstøinger og laks under 35 cm 

Ved fiske med flue eller mark er ett oppheng tillatt, og kun flytende dupp 



eller fluesnøre kan utgjøre kastevekten. 

Kun en stang med til sammen tre kroker er tillatt. (En trippelkrok regnes 

som tre kroker). 

Krokstørrelsen mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større 

enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. 

Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken kan bli krøket. DET ER IKKE 

TILLATT Å FISKE OPPSTRØMS MED VÅTFLUE. 

Fiskeredskapen kan ikke forlates under fisket. 

Bevegelig fiske praktiseres. Start øverst i kulpen og fisk med strømmen. 

Den som lander fisk stiller seg bakerst i fiskerkøen. 

Det er forbudt å dyppe fiskeredskapen i organiske ekstrakter eller tilsette 

luktstoffer. 

Det ikke tillatt å avlive mer enn 3 laks pr. fiskedøgn i alle soner. Når du har 

tatt 3 laks på land og avlivet dem skal fisket avsluttes for det døgnet. 

 

 Innkommet forslag om egne regler for barn, er ikke lov kommenterer elvevaktene. 

 Mark og søkke godkjennes som fiskeredskap i juni måned. 

 Fiskekort må signeres, for forstått regler og lest igjennom. 

 ID må fremvises og medbringes i elva. Kopi av ID, er godkjent som ID langs elva. 

 Motivere barn til bevegelig fiske, slippe til barn og legge forholdene til rette for de. 

 Klepp tillatt i juni og juli. 

 Båtkulpen åpnes 1 juni, stenges 24 timer før tradisjonell åpning 14 juni helgen. 

 Legge til rette for rensing av fiskeutstyr.  Alt utstyr som er brukt utenfor Nord Varanger 

skal renses. 

Oppfordre Team Jakobselv for at de får utstyr for å foreta rensing. 

 Kortsalg til hytteeiere i Jakobselv, forslag om at dette kortsalget gjøres av foreningen, mot 

fremlagt bevis som hytteeier.  Styret vil jobbe videre med denne saken. 

Møte hevet kl 1930.  


