Velkommen til fiske og småviltjakt
Indre Evenes Grunneierlag
Fiske i øvrige deler av vassdraget

Velkommen!

Strekningen fra Østervikbrua til grensa mot Narvik kommune
er et rent ørretvassdrag. Isfiske er tillatt med ett snøre fom
1.3 tom 30.4 med unntak av langfredag og 1. påskedag.
Ellers kan fiske starte når vannet er isfritt, men tidligst 1.6 og
tom 15.9. Bare de med gyldig grunneierkort, bygdekort eller
båtfiskekort kan fiske fra båt som skal være tydelig merket
med gårds- og bruksnummer som kan ses fra begge sider.
Båt- og
Fiskekort
Stangfiske
stangfiske

Området ligger langs E-10 i Evenes kommune,
ca. 50 km fra Narvik og ca. 70 km fra Harstad.
Her finner du et av Nordlands beste
ørretvassdrag som strekker seg fra grensa mot
Narvik kommune til sjøen i Lenvik/Østervik. Her er
det mulig å fiske i både elver, kulper og større
ørretvann. Den som liker småviltjakt vil også finne
et naturskjønt terreng. De som bare ønsker å gå
seg en tur vil finne et glimrende turterreng for
både lette og mer utfordrende turer.

Døgnkort
Ukekort
Sesongkort

Fiske

Fiske i vassdraget er delt i to områder med hensyn til fiskekort:
 Fiske fra sjøen til Østervikbrua (ørret, sjøørret, laks)
 Fiske i øvrige deler av vassdraget (ørret)

Fiske fra sjøen til Østervikbrua
Her kan det være maksimalt 12 fiskekort i
omløp. Dersom grunneierne på denne
strekningen kjøper sine grunneierkort er det
bare 6 kort igjen for salg. Fiske her er tillatt i
perioden 1. mai til og med 15. september. Det
selges kun døgnkort, og i motsetning til øvrige
deler av vassdraget kreves det statskort for
fiske her.
Døgnkort for fiske fra sjøen til Østervikbrua
selges kun på inatur.no og SMS ved å sende
«FISKEKORT AHR18» til 2377.

kr 100,kr 250,kr 500,-

Fiskekort kan kjøpes hos lokale fiskekortselgere eller på
grunneierlagets hjemmeside. Det er også mulig å kjøpe
døgn- og ukekort via SMS, men da påløper det et gebyr. Kjøp
av fiskekort over SMS foretas ved å sende en kode til 2377,
og kvittering/fiskekort sendes tilbake til mobiltelefonen som
SMS.

Isfiske er tillatt fra 1. mars til 30. april med unntak
av langfredag og 1. påskedag. Ellers starter
fiskesesongen 1. juni og strekker seg til
15. september, med unntak av elveutløpet mot
sjøen (nedenfor Østervikbrua) hvor fisket varer fra
1. mai og frem til 15. september.
I området finnes to gode fiskevann langs E-10,
Snubbavatnet (Østervikvatnet) og Holmvatnet. I tillegg finnes noen mindre vann,
Grunnvatnet som ligger langs veien til Grovfjord (R-829), og Småvatnan som er en del av
elva mot sjøen. Ved vannene er det gode fiskemuligheter for stangfiske fra land. Også i
elva mellom Holmvatnet og Snubbavatnet (Østervikvatnet) er det mange fine fiskeplasser.

kr 70,kr 150,kr 300,-

Døgnkort
Ukekort
Sesongkort
Døgnkort, båtfiske
Ukekort, båtfiske
Sesongkort, båtfiske

kr
kr
kr
kr
kr
kr

79,169,338,113,282,500,-

Send ”FISKEKORT AHR10” til 2377
Send ”FISKEKORT AHR11” til 2377
Send ”FISKEKORT AHR12” til 2377
Send ”FISKEKORT AHR13” til 2377
Send ”FISKEKORT AHR14” til 2377
Send ”FISKEKORT AHR15” til 2377

Småviltjakt
Ved å løse grunneierlagets småviltjaktkort, i tillegg til betalt jegertrygdavgift, kan det drives
småviltjakt i hele grunneierlagets område. Under visse betingelser åpnet for jakt på gaupe
og jerv.
Det er innført baglimit på tre ryper, to skogsfugl (orre) og en storfugl (tiur) pr
jeger pr døgn. For annet småvilt er det ingen slike begrensninger.
Småviltjakta er ellers fredet i deler av elgjakta, dvs. i perioden fom 25.
september tom 10. oktober.
Priser jaktkort for småviltjakt:
Sesongkort
Ukekort
Døgnkort

kr 300,kr 150,kr 70,-

Mer informasjon finnes på grunneierlagets hjemmeside, se http://ieg.hitos.no
Indre Evenes Grunneierlag v/Kai Mathisen
Mai 2017

Venusveien 14 – 9024 Tomasjord
Mobil 908 92 770, e-post Kai.Mathisen@uit.no

Fiskeregler
For fiske må vedkommende ha gyldig fiskekort.
Isfiske er tillatt med ett snøre fom 1.3 tom 30.4 med
unntak av langfredag og 1. påskedag. Ellers kan fiske
starte når vannet er isfritt, men tidligst 1.6 og tom 15.9.
Nedenfor Østervikbrua starter fisket 1.5.
Til fiske ellers benyttes håndsnøre med max 3 kroker
og to snører pr fiskekort.
Fiskekort for strekninga fra sjøen til Østervik-brua
selges kun på inatur.no og SMS ved å sende
«FISKEKORT AHR18» til 2377.
Garnfiske er forbeholdt de som har garnrett.

Jaktregler
I tillegg til grunneierlagets jaktkort kreves det at
jegertrygdavgiften er betalt.
Småviltjakta er fredet i deler av elgjakta, dvs fom 25.9
tom 10.10. For ryper er det innført en baglimit på 3
ryper, 2 skogsfugl og 1 storfugl pr jeger pr dag.

Fiske- og jaktkort selges hos:

Internett: ieg.hitos.no eller www.inatur.no
SMS: Send ”FISKEKORT SMS-kode” til 2377
(SMS-kode: AHR10 - AHR11 - AHR12 – AHR13 AHR14 - AHR15 - AHR18)
Bunnpris, Bogen, T. 769 83 582
Hans M Hanssen, Lenvik, T. 769 83 749
Ivar Arntsen, Østervik, T. 769 83 149

