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Velkommen som fisker:
Beiarelva er ei av de største lakse– og
ørretelvene 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 friskmeldingen og fisket
startet opp igjen samme år etter 13 års
fredning.
For å få beholde den gode kvaliteten
som fisken nå har i elva er desinfisering
påbudt.
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Laks
0611
2333
0828
2933
0721
3357
0737
3175
0821
3065
0701
3223
1155
5249
924
4795

Sjøørret
3949
3769
3428
3584
3182
4259
2832
3977
2136
2573
2172
2715
954
1065
1307
1884

Sjørøye
423
263
297
140
098
068
057
095
070
058
033
025
008
007
003
003

www.beiarn.kommune.no

Hvor finner du oss?
Turistinformasjonen i Beiarn finner du på Torgkroa,
Storjord, rett etter at du er kommet ned fra Beiarfjellet på
RV 813. Fra Bodø er det ca 10 mil, fra Rognan / E6 er det ca
4 mil å kjøre. Det går også buss hver dag til Beiarn.
Hos turistvertene på Torgkroa får du informasjon om det
meste som skjer i bygda. Her kan du også bestille blant annet
guidede fjellturer, elgsafari og grotteturer. Vi kan også gi deg
informasjon om servicetilbud og overnatting i Beiarn samt
fiske i Beiarvassdraget.
Du kan også bestille guidede fjellturer og grotteturer direkte
med Beiargrotter v/Gry Østvik.
E-post:gry.oest@online.no
Hjemmeside: www.lovstadgrotta.com
Tlf. +47 48064034
Grotteguidingen foregår i tett samarbeid med Beiarn Grotteklubb.
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Fiske i Beiarn

Beiarelva
- Laks og ørret -

På Laftehytta selger Husflidslaget beiarhusflid
som lefser, goksier og andre husflidsprodukter fra nesten 90
leverandører.
Velkommen innom!

Turistinformasjonen i Beiarn
åpningstider i sommersesongen:
Alle dager:
09.00 - 21.00
Telefon:
75569500
E-post: turistinfo@beiarn.kommune.no
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Brosjyren er laget av Turistinformasjonen,
Beiarn kommune, i 2010
Med forbehold om trykkfeil .

Opplevelser i Beiarn

Sone
Tvervik

Kontaktperson

Tlf.nr.

Terje Nyvold
75568150
Oddvar Nyvold
75568256
Arstad / Dokmo Terje Nilsen
75568242
Roald Jentoft
75568233
Odd Larsen
75568257
Tommy Rasch
75569998
Soløy
Ole Steinar Svendsen
75568189
Otto Jon Navjord
75568156
Moldjord
Beiarn Gjestegård
91843384
Vold
Kvæl Camping
75568213
Kvæl
Kvæl Camping
75568213
Eiterjord
Kvæl Camping
75568213
Frank Hansen
75568396/91740367
Navjord
Bjørg Allnor
75568112/47858519
Beiarn Gjestegård
91843384
Selfors (ikke desinfis.) Kjell Selfors
75569654
Savjord
Arvid Savjord
75569618
Stig Savjord
97718218
Strand
Salten Villmarkservice
99459277
Storjord
Harry Hansen
75569619
Beiarn Gjestegård
91843384
Molid
Kurt Johansen
75569699/90621636
Larsos
Salten Villmarkservice
99459277
Osbakk
Bjørg Carlsen
75569616
Ellinor Johannessen
75569582
Arvid Stifjell
75569636
Os
Vigdis Kristensen
75568272
Terje Solhaug
75569633
Nes
Arnulf Ness
75569635
Trones
Beiarn Turistsenter
75568880
Bror Heminghytt
99291337
Arvid Trolid
90202320
Salten villmarkservice
99459277
Haugmo / Israelsbakk Erling Kristiansen
75568748
Ketil Laukslett
75569668
Kjell Hansen
90123148/75568103
Førnes
Ketil Laukslett
75569668
Statskog/ Egil Tollånes Egil Tollånes
75568794
Beiarn Turistsenter
75568880
Tollåga
Bernt Kristiansen
41146893
Sørbygda Grunneierlag (fra Leiråmoen til Nygård)
Ørjan Høyås
97419392/75569932
(ikke desinf)
Andre Kristoffersen
41639765
(ikke desinf)
Bensinstasjonen på Tollå
75568701

Fiskeregler for Beiarelva,
sesongen 2010.
Det åpnes for fiske etter laks og sjøørret i de delene av
Beiarvassdraget som er tilsluttet Samarbeidsordninga i
tidsrommet: 19.06.-31.08. Det innføres nattestengning fra kl.24.00 –
06.00 med unntak av første natta, natt til 06.aug. og i flomålet opp til
Moldjord-brua fra 19.06. t.o.m. 15.08.
Det innføres fredning av sjørøyestammen. 
I tillegg åpnes det for fiske etter sjøørret i hele vassdraget i perioden:
1.09.- 14.09. Under dette fiske er det ikke tillatt å avlive laks. Minstestørrelse på laks er 35 cm og på sjøørrett 30 cm.
Kvote av villaks pr. fisker:
Inntil 2 laks pr. døgn
Inntil 3 laks pr. uke
Inntil 5 laks pr. sesong
Kvote av sjøørret pr. fisker:
Inntil 4 sjøørret pr døgn.
nntil 25 sjøørret pr. sesong
Påbud om utsetting av brun gyteørret.
Påbud om skjellprøvetaking av all fanget laks samt sjøørret over 5 kg.
Avliva og utsatt fisk skal føres på kortet umiddelbart. Fiskeregistreringen
vil bli samordnet for hele vassdraget med jevne mellomrom gjennom
hele sesongen.
Det er tillatt å fiske med mark, flue, spinner, wobbler og sluk. Det er
forbud mot bruk av utstyr for elektronisk leiting av fisk. Ved markfiske
stilles det krav om at den enkelte fisker må gå over til annen lovlig redskap når laksekvoten er nådd. (Gjelder døgn-, uke- og sesongkvote)
Ovenfor Storjordbrua er det forbudt å fiske med mark i perioden: 1.09.14.09.
Det er kun tillatt med en stang pr. fisker og fiskestanga skal ikke forlates
under fiske.

Sikker oppdrettslaks kan avlives hele sesongen uavhengig av kvoter. Det
skal tas skjellprøver av all oppdrettslaks som avlives samt at all oppdrettslaks skal forevises kortselger som samler inn skjellprøvene. Oppdrettslaks som ikke er godkjent skal trekkes på kvote.

Bevegelig fiske medstrøms er påbudt.

Det er ikke tillatt å fiske i fredningssonen ved fisketrappa i Tollåga og
ved Hauforsen, 50 m nedenfor til 50 m ovenfor. (jfr. § 9 i fiskeforskriften
for Nordland) Det er likevel ikke tillatt å fiske under Hauforsen. I Tollåga er det heller ikke tillatt å fiske på anadrom strekning ovenfor fisketrappa.

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 kanoer/båter eller annet utstyr som blir
brukt i elva.

Fisk som slippes tilbake i elva må behandles så skånsomt som mulig for
å unngå dødelighet.

Se www.beiarelva.com

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
Gudbjørg Navjord
755 68 252
Torgkroa
755 69 500
Innerskogen: Via Beiarfjellet eller Ramskjell

07800 tast 2

Stolpvassområdet: Via Tollådalen

07800 tast 2

En rekke fiskevatn på Beiarfjellet:
Fiskekortselgere på Molid, Storjord og Osbakk.
Ramskjellvatnet:
Rudolf Ingvaldsen

948 18 086

Kvalvatnet:
Fiskekortselgere på Trones/Hemminghytt.
Saltfjellet / Svartisen nasjonalpark:
Inneholder flere store og små fisekvatn. Fiskekort for fiske på statsallmenning
fåes 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.
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