
 

 

Lakselva i Beisfjord 

  

Adkomst og generelt om elva.  
Lakselva har utløp innerst inne i Beisfjorden ca 15 km sørøst for Narvik. Fra Narvik kjører man 

sørover til Fagernes der man følger fylkesvegen inn til Beisfjord. I Lakselva er det mest sjøørret, men 

det er også litt laks i elva. Det anmodes om at laks som fanges gjenutsettes uskadd. Det er ikke tatt 

sjørøye i elva de siste årene. 

  

 

  

  

Utløp fra Storvannet øverst i Skamdalen; Foto 

K.A. Hoseth   

 

Elvestrekning mellom vatn i Skamdalen; Foto 

K.A. Hoseth   
Elvestrekning nedenfor laksetrappa; Foto K.A. 

Hoseth 

 

  

  

Nedre del av elva; Foto K.A. Hoseth 
 

Nedre del av elva utenfor skileikanlegget; Foto 

K.A. Hoseth 
Ned mot brua i Beisfjord; Foto K.A. Hoseth 

 

  

  

Nedre del av elva; Foto K.A. Hoseth 
 

Oppvekstområde for ungfisk i nedre del; Foto 

K.A. Hoseth 
Nedre fiskestrekning; Foto Tommy Dahl 

  

Lakselva er i liten grad påvirket av kraftutbygging (deler av Stubblielvas nedbørsfelt er overført til 

Sildvik kraftverk). Elvas nedbørsfelt ligger i fjellområdene mellom Rombaken og Skjomen. Det er få 

større vann, lite myrområder og mange blankskurte fjell i nedbørsfeltet. Dette fører til at vassdraget er 

en typisk flomelv hvor vannføringen stiger og synker raskt. Det var en stor skadeflom i elva høsten 

1959, og etter dette ble de nederste 2 km av elva kanalisert og flomsikret. De siste årene er det 

gjennomført flere tiltak for å bedre vassdragsmiljøet langs denne nederste delen av vassdraget. 
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Lakseførende strekning i elva var opprinnelig ca 4 km, men på 80-tallet ble det bygd en laksetrapp 

som gjør at lakseførende strekning er økt til ca 7 km. Laksetrappa er Nord-Europas lengste og høyeste. 

Dalen ovenfor laksetrappa heter Skamdalen og i denne er det to vann, Lillevannet og Storvannet. 

Laksefisk passerer Lillevannet, men det er usikkert om fiskeoppgangen stopper ved et vandringshinder 

nedenfor Storvannet eller om laksefisk kommer seg helt opp til også dette vannet. 

  

 

  

 

 

Info om laksetrappa; Foto K.A. Hoseth 
 

Deler av laksetrappa i Skamdalsfallene; Foto 
K.A. Hoseth   

Sjøørretgyting i Lakselva; Foto; T. Dahl 

  

  

Fiskekort og fiskeregler. 
Fisket i elva forpaktes av NOJFF for Beisfjord grunneierlag. Fisketiden er fra 15. juli tom 14. 

september, fra kl.18.00 fredag til kl.1800 tirsdag. Det er tillatt å fiske med både flue, mark og 

sluk. Ved markfiske er det kun tillatt å bruke krokstørrelse 4/0. Fiskekort selges hos G-Sport på 

Storcenteret. Du kan også kontakte Are Gabrielsen i Tømmerbakkveien 47, tel 76 95 41 85.  
  

Den nederste fiskesonen går fra utløpet og opp til utløpet fra Stubblidalselva, dette utgjør den nederste 

halvdelen av elvestrekningen fra laksetrappa til utløpet. Elva langs denne strekningen vises på flyfoto 

under. 

    

Flyfoto over nedre deler av Lakselva fra utløpet til venstre og opp til utløpet av Stubblielva til høyre. 

  

Den øverste sonen går fra overkant av Lillevannet og opp til svillebrua ved Sætran midt mellom 

vannene i Skamdalen. Sonegrensene er merket. Flyfoto under viser elva langs denne strekningen. 
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Flyfoto over øvre  deler av Lakselva.  

  

  

  

Oppsyn. 
Oppsynet føres av NOJFF v/ Kjell-Ole Nordnes. 

  

Noen erfaringer fra fisket i Lakselva.  
Ved lav til normal vannføring er vannet krystallklart i denne elva. Ved flomvannføring eroderer elva i 

silt- og leirmasser, og det er også i perioder med mye regn tilførsel av grumset vann fra noen av 

sandtakene langs elva. Når elva er klar og liten kan det være vanskelig å få fisk før høstmørket senker 

seg. Mesteparten av fisken har de senere årene blitt tatt i elvas nedre del. Det er normalt ganske sein 

fiskeoppgang i elva, og sjøørreten går gjerne opp og ned på floa til langt utpå sommeren. Floa virker 

til et stykke ovenfor brua i sentrum.  

  

Elva egner seg godt for enhånds fluefiske, men det er også forhold for å ta sjøørret på mark og sluk i 

deler av elva. 

  

 

  

  

Fluefiske i Lakselva i 2007; Foto Tommy Dahl 

 

  

 

 

Sjøørretfangst i Lakselva juli 2007; Foto Tommy Dahl Sjøørret 5,3 kg august 2007; Foto Tommy Dahl 
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