
 

 

Rombakselva i Rombaksbotn 

  

NOJFF forpakter fiskeretten i dette vassdraget, og dette er en av få lakseelver i Norge hvor det er 

gratis å fiske. Fisketrygdavgift og fiskekort med depositum må løses for at vi skal få inn 

fangstoppgaver. Fangstoppgave må leveres innen 1. oktober til kortselger eller kontaktpersoner i 

NOJFF for å få tilbake depositum. Fiskekort kjøpes på Sportscenteret i Narvik. Oppsyn foretas av 

Kjell Ole Nordnes tel 900 85 083, Statens Naturoppsyn og Politiet.  

  

    

Flyfoto over lakseførende strekning i Rombakselva fra utløpet til venstre og opp til fossen nedenfor 

Rallarveibrua. Klikk på bildene for forstørring. 

  

Fisketiden i vassdraget er fra 15. Juni t.o.m. 14. September. Grense elv-sjø er fastsatt mellom berg like 

utenfor kaia og berg på motsatt side av fjorden. Det kreves fiskekort for fiske innenfor denne sonen. 

Det er tillatt å fiske med både flue, mark og sluk i Rombakselva. For å unngå at det fiskes ungfisk er 

minste krokstørrelse nr 4/0 ved markfiske. Elva egner seg godt for fluefiske, og vi anbefaler å svinge 

fluestanga ved elva. Det er mye ungfisk av sjøørret i elva, og det er viktig at denne slippes ut igjen 

uskadd (ikke tillatt å ta fisk under 35 cm). En god regel er å slutte å fiske på strekninger der man tar 

småfisk, for her står det svært sjelden større fisk. 

  

  

 

 

Stemningsbilder fra Rombakselva 

  

  

Elva ligger i naturskjønne omgivelser i Rombaksbotn. Naturopplevelsen og atmosfæren i 

Rombaksbotn kan gjøre fisketuren til en spesiell opplevelse. Vi vil spesielt anbefale elva for 

barnefamilier. Ved telting og opphold er det spesielt viktig å ta hensyn til den sårbare naturen og de 

mange kulturminnene. Benytt allerede etablerte telt- og bålplasser, og ta med søpla hjem. Det er utedo 

ved Paulskjåen og skuret på kaia. Adkomst med tog fra Narvik/Riksgränsen til Katterat stasjon hvorfra 

man følger Rallarvegen til Rombaksbotn (8 km). De seneste årene har det i helgene vært båttransport 

fra Narvik deler av sommeren. 
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Vannføringen i elva ble redusert med ca 50 % etter kraftutbygging på 70-tallet, og høsten 2002 ble det 

utført miljøtiltak langs vassdraget for å bedre forholdene for laksefisk. Tiltakene har bestått i utgraving 

av flere kulper, bygging av et par terskler og åpning av flom- og sideløp der ungfisken har gode 

oppvekstforhold. Det ble også bygd to gangbruer langs vassdraget, se kart. Den reduserte 

vannføringen, og begrensede standplasser for stor fisk gjør at det skal en del nedbør og 

vannføringsøkning til for at det går fisk på elva. Fiskeoppgangen er også normalt sein. Elva er ei 

brukbar sjøørretelv, men du kan også være heldig å få laks. Den lakseførende strekningen i elva er ca 4 

km fra munningen og opp til fossen like nedenfor gangbrua på Rallarvegen. På denne strekningen er 

det flere fiskeplasser ved kulper og strykstrekninger. Det er også gode fiskeforhold ved munningen. 

Fisket har de senere årene gitt et fåtall sjøørret og laks, så dette er ikke elva der du kan forvente 

storfangst. 

  

Nyt oppholdet i Rombaksbotn og skitt fiske ! 

 


