
Fisket i Skogsfjordelva - 2013 
Åpning av fisket: Mandag 1. juli  kl. 00. 

Kortsalget begynner: Søndag 30. juni kl. 17.00. 
 
Antall kort 12 stk.  
Fiskekort selges fra Grendehuset ved Skogsfjordvatn - alle dager unntatt onsdager.  
Fremmøte og registrering fra kl.16.45 til 17.00. Dersom det er over 12 fremmøtte foretas trekning 
kl.17.00.  Fiskere som har hatt kort foregående døgn må vike. Det kan bestilles eventuelle ledige 
fiskekort per tel. 95058391 like etter kl. 1700, og kort må da være avhentet senest 18.30.  
 
Fisketider og priser:  
Fiskekortet gjelder fra kl. 1800 til kl. 1400 neste dag. Elva er fredet fra kl. 14:00 - 18:00 alle 
dager, samt onsdager fra 1800 til torsdager kl. 1400. Det er ikke tillatt å fiske laks eller sjørøye 
etter 15. august.  
 
Pris pr. døgnkort i perioden 1. juli – 15. august er kr. 100,-.  Pris for sjøørret-kort som 
gjelder fra 16. – 31. august er kr. 300,- for hele perioden. Dertil kommer refunderbart 
depositum kr. 300,-  for begge kort-typer. 
Det høye depositumet skyldes behov for å bedre fangstrapporteringen. Fiskekort med utfylt 
fangstrapportskjema kan, til og med 15. august, leveres tilbake ved Grendehuset mellom kl.1700-
1800 og du vil da få refundert depositumet. Har du fisket tidligere i sesongen må du alltid ha 
levert fangstrapportskjema før du får kjøpe nytt kort. For øvrig kan fiskekortet legges i postkassa 
på Grendehuset med påført bankkontonummer, eller det kan sendes til: Skogsfjordvatn 
grunneierlag, 9130 Hansnes. Depositum for kort som er mangelfullt utfylt, eller som kommer inn 
etter 15. september 2013, blir ikke refundert.  
 
Fiskeregler:  
• Det kan fiskes etter laks, sjøørret og sjørøye i elva fra og med 1. juli kl. 00, til og med 15. 

august kl. 24:00. Det er døgnkvote på maks. 1 - en laks.  Når kvoten av laks er tatt skal 
fisket umiddelbart avsluttes.  

• Det kan kun fiskes etter sjø-ørret fra og med 16. august til og med 31. august, og kun 
nedenfor brekket på Vassenden. 

• Det er forbudt å fiske med sluk, wobbler eller lignende, kun flue og mark. Bruk av klepp 
er forbudt.  

• Barn under 16 år kan fiske på foresattes kort når foresatte ikke fisker. 
• Fiskerne har ansvar for desinfeksjon av eget utstyr ved behov. Kortselger kan bistå med 

desinfeksjon mot et gebyr på kr. 100,-. Ved tvil skal det alltid desinfiseres! 
• Husk dokumentasjon på betalt Fisketrygdavgift. 
  
Annet:  
Vakthold foretas av naturoppsyn og vaktmenn utpekt av grunneierlaget. Vaktmenn skal presentere 
seg og fiskere oppfordres til å ta godt imot vaktene - husk ! - de er der for at du som har kjøpt kort 
og er der på “lovlig vis” skal få best mulig glede av turen. Forsøpling gjør det utrivelig for alle – 
vennligst rydd opp etter deg. Ved ønske om telting vennligst spør kortselger om å anvise plass. 
Campingvogner kan kun parkeres i grustaket. Med dette ønsker Skogsfjordvatn grunneierlag alle 
velkommen til bygda og ønsker et trivelig opphold ved elva. Skitt fiske !  
 
 
Hilsen Skogsfjordvatn grunneierlag  
Alf Lorentsen  
Styreleder 


