INFO
SKOGSFJORDVATN GRUNNEIERLAG.

Skogsfjordvatn grunneierlag sitt formål er å forvalte naturressursene på en god og bærekraftig måte.
Det gjelder både storvilt, småvilt og fiske.
Fem år er gått siden oppstart av laget, og vi har fått en del erfaringer å bygge videre på..
OPPSYN
Denne sesongen har vi oppsyn i mer ordnede former. Laget har tre oppsynsmenn hvorav to av dem har
begrenset politimyndighet. Det foretas hyppige kontroller.
RYPER
Det selges jaktkort for et begrenset antall soner. Vær tidlig ute med bestilling, - fra 20.aug. Folk med
tilknytning til bygda (hytteeiere), har forkjøpsrett.
ELG.
Også i år blir det elgjakt. Det er gitt fellingstillatelse for flere dyr.
FISKE
Det selges fiskekort for helårs-fiske for samtlige fjellvatn i lagets område og for Skogsfjordvatn
Tillatte redskaper er stang og håndsnøre. For Skogsfjordvatn: I fredningstida for laks – 17. aug./ 15.
juni – skal fisket foregå minimum 200m fra elv og bekk (gyting). Fiskeravgift til staten må fortsatt
betales.
Kortene kan kjøpes:
Jan Lavold tlf 95058391
ICA Sparmat (tidligere Prima – mat), Hansnes
Andresen Vaapenforretning, Tromsø
GARNFISKE I SKOGSFJORDVATN
Grunneiere med fiskerett (må dokumenteres) har rett til å sette bottengarn og teiner i Skogsfjordvatn
etter røe og ørret hele året. Største tillatte maskevidde er 21mm, 30 omfar og overtelna skal til enhver
tid være neddubbet minimum 1m under overflata. Garn og teiner skal settes minimum 200m fra elv og
bekk hvor laks, sjøaure, sjørøye vandrer eller gyter. Gjelder hele året. Garn / teiner skal være merket
med grunneiers navn og gårds- og bruksnummer.
Garn må ikke settes slik at mer enn ¼ av vatnets bredde dekkes på det aktuelle stedet. Max ett garn pr
sett/blåse. Største tillatte garndybde / høyde er 2m. (Se Vedtekter, Lakseloven og Forskrift fra
Fylkesmannen). Ulovlig satte garn vil bli beslaglagt og levert lensmannen.
Utlegging av båt kan bare skje etter avtale med grunneier. Av hensyn til fugleliv, fastboende og
hytteeiere bør ”overdreven” bruk av motorisert ferdsel på Skogsfjordvatn unngås.
Vi har alle et ønske om å ”beholde” Skogsfjordvassbygda, som den naturperle den er, også i framtida.
Med Hilsen Skogsfjordvatn grunneierlag v / Styret.
Astri Andresen, Jon-Egil Sørensen, Sven Olav Svendsen, Laina Dalsbø og Alf Lorentsen (leder).
Juli 08.

