




jorskiftesak 1984-1988

93 400 meter elvestrekning ble 

fordelt på 271 stangretter som 

kan selges, pluss fiskerettshavers 

stangrett.

300 meter per stangrett













SOLGTE KORT 2012

solgt rapportert

Evensgård 109 105

Junkerdal 110 105

Kvæle 209 207

Lien/Langvad 101 94

Lillealmeningen 120 116

Lønselva 13 12

Nes 125 124

Nestby/Medby 75 74

Ø. og N. Drageid/ Brenne 288 276

Os 230 226

Øvre Saltdal 729 689

Røkland/Potthus 58 51

Russånes 39 36

Saltnes/Bakken 17 17

Storalm./Nordnes/Tømmerdal 407 383

Sundby 39 37

2669 2552

96 %



NINA’S 

UNGFISKREGISTRERINGER

• Pågått siden 1975







GYTEFISK

TELLING

• Hvert år siden 2000

• De siste årene utført av profesjonelle









Tiltak i vassdrag

MILJØPLAN FOR 

SALTDALSVASSDRAGET

Helhetlig plan





Gjennomføringen av tiltaksplanen startet opp i 2003 (se tabell 4). Utførte sikrings- og

miljøtiltak i Saltdalsvassdraget fra 2004-2008 hadde en kostnadssum på totalt kr. 4 566 000,-.

Arbeidet har omfattet:

- utbedringer av kulverter for å gjenopprette oppvandring til sidebekker, bygd

terskelkonstruksjoner nedstrøms  kulvertene for å heve vannstanden og gjenskape mulighet

for fiskens passasje

-erosjonssikringsanlegg for å bedre forholdene for etablering av stedegen kantvegetasjon, 

Samt  gjenskape et mer naturlig vassdragsmiljø etablering av kantsoner for å redusere

avrenningen fra jordbruket

-utbedring av vegfylling

-tiltak for bedret vegetasjonsetablering og teknisk oppgradering (steingrupper, bunner) 

-flomsikringstiltak

-opprenskning i sidebekker for bedre oppvandring.

-etablering av kulper utlegging av steingrupper i elva for å skape et mer variert strømnings-

Bilde enn tidligere

-tilretteleggingstiltak for ferdsel langs elva





I Forskrift om fiske i vassdrag i Nordland hvor det går laks, sjøørret og sjørøye, og om 

fiske utenfor elvemunningene 2012 (se www.saltdalselva.no for årlige fiskeregler).

Bestemmelsene for Saltdalsvassdraget 2012:

Fisketid laks og sjørøye: 15.7-31.8.

Fisketid sjøørret: 15.7 – 14.9.

Årskvote laks: 3 laks per sesong, ingen døgnkvoter.

Sjøørret: 5 fisk per dag.

Sjørøye: 5 sjørøyer per sesong. 

I hovedelva er det ikke tillatt å bruke mark som agn. 

Det er ikke tillatt å avlive vill holaks større enn 65 cm. 

http://www.saltdalselva.no/






I 2012 ble 63% av fanget 

laks gjennutsatt










