Skogsfjordvatn grunneierlag – informasjon
Se hjemmeside på: www.skogsfjordvatn.com og www.inatur.no
Alle er velkommen til våre naturområder rundt Skogsfjordvatnet. Fiske er tillatt for de som
har kjøpt kort. Det selges kort for småviltjakt i 3 ulike soner.

Fiskekort:
Selges hos:





Nettstedet «Inatur.no». Ved kjøp med mobiltlf/sms, Se gule skilt på tavla
Grønnliskaret, eller eget oppslag på vår hjemmeside.
Andresen Vaabenforretning
Jan Lavold 95058391
Matkroken, Hansnes

For Skogsfjordvatn må man ha statskort og grunneierkort. For fjellvann behøves bare
grunneierkort. Aktuelle fiskeområder er merket på eget kart, men de viktigste fjellvann i
lagets område nevnes:
Aktuelle fjellvann;
Innerelvvatnan, vassdraget Rødbergsvatn - Holmevatnet med loker - Langvannene i Øvre
Leirbogdalen, Storelvvatnet, vestre vann på Grønnlifjellet, Stabbevannene, Midterelvdalen,
Botndalen, Kårvikdalsvannet.

Regler for fiske - redskaper:
Fjellvann: Kun fiske med stang eller håndholdt snøre er tillatt. Garn, line, og oter er forbudt.
Ved isfiske er tillatt med 2 snører pr. kort.
Skogsfjordvatn: Her gjelder egen forskrift som er fastsatt av Fylkesmannen. Grunneiere kan
sette garn. Hytteeiere kan hele året kjøpe kort for å sette garn – kortkjøp Jan Lavold tlf.
95058391. Alle utsatte garn skal ha synlig merking i overflata. Største tillatte maskevidde jfr.
forskriften er 21 mm. Nærmere opplysninger framgår av eget oppslag. Fiske med stang og
håndsnøre etter innlandsfisk i Skogsfjordvatnet er tillatt hele året. Utlegging av båt i
Skogsfjordvatn kan bare skje etter avtale med grunneier.
Skogsfjordelva: Se eget oppslag. Kort kjøpes på nettstedet:
http://scanatura.no/webshop?id=778
Oppsyn: Lagets oppsynsfolk foretar oppsyn etter fullmakt fra grunneierlaget. Ulovlig
anvendte redskaper vil bli beslaglagt. Garn i Skogsfjordvatn som er satt i strid med Forskrift
kan bli dratt opp og levert politi. Fiskere uten gyldig kort vil bli nektet adgang til fiske.

Jaktkort:
Det selges inntil 20 kort pr. døgn for perioden 10/9 og ut kalenderåret. Kort segles for 3 ulike
soner. Nærmere opplysninger på hjemmeside eller på tlf. 97501095. Kart fås hos kortselger.
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