Havfiske i Narvikområdet
Ofotfjorden med fjordarmene Rombaken,
Herjangen, Beisfjorden, Skjomen og
Ballangen gir et variert og rikholdig tilbud
til dem som liker å ferdes på sjøen i båt,
eller langs strandsonen med fiskestang på
jakt etter fiskeopplevelser og et
velsmakende måltid. Mesteparten av
"hovedfjorden" er nokså dyp, det vil si
dybder på 200-300 m, men der finnes også
enkelte grunner og inn mot land større
grunne områder som er enklere for det
vanligste stangfisket. Noen av fjordarmene
er grunne. Dette gjelder Beisfjorden med
dybder på 10-45 m og fjorden i Ballangen
som stort sett har dybder under 50 m. Ved
Skjomenbrua og ved Rombaksbrua er der
tidevannstrømmer som kan gi godt fiske.
Sør for Ballangen, ved Efjordbruene, finnes
sterke tidevannsstrømmer som er et yndet
sted for fiske fra land. Populariteten til dette
stedet skyldes sikkert også områdets flotte
natur. De mange fjordarmene av
Ofotfjorden som spriker i ulike retninger
gjør at det som oftest er minst en fjordarm
hvor det er relativt vindstille, nesten uansett
vindretning.
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Vanligste fisk på Ofotfjorden er torsk, sei og hyse. Disse finnes i store mengder. På
forsommeren og en tid utover er det som regel mye små fisk på fjorden, spesielt gjelder dette
seien. Fra midten av juli og utover kan det komme innslag av annen fisk og makrellen har
vært i fjorden i en ganske lang årrekke på denne tiden. Andre fiskeslag som forekommer er
lyr, sjøørret og laks. Den smakfulle steinbiten er imidlertid nesten blitt borte. For de som
fisker på dypt vann er det gode muligheter for fangster av uer og brosme. I Rombaken, et
stykke innenfor brua, finnes flere god uerplasser. Kveite kan også forekomme. Utover
senhøsten og vinteren kan det sige store mengder sild inn i Ofotfjorden og i Tysfjorden. Etter
silda følger gjerne mye stor fisk og på senhøsten er det muligheter for torsk og sei på 10-20
kg. På denne tiden til i januar er også spekkhoggeren til stede.
Noen gode fiskeplasser fra land er ved Leirviktunnelen ca 23 km nord for Narvik,
Langstranda, Rombaksbrua, nesene innover Rombaken langs Sildvikveien, Efjordbruene og
bergene i Efjorden. Ute på Ofotfjorden er de mest kjente plassene Skolten, Framnesklakken
og Skjomgrunnen. Skolten ligger midt på Herjangsfjorden, omtrent mellom Øyjord og
Trollhøgda. Framnesklakken ligger utenfor småflyplassen på Framneslia og Skjomengrunnen
ligger rett ut av "inngangen" til Skjomenfjorden. Skjomgrunnen er merket. I Bjerkvik, Narvik,
Ankenes og Ballangen finnes småbåthavner og der er gode muligheter for å sjøsette mindre
båter også i Rombaken.
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