
 
 
 
 
 
Fiskereglar 2012 

 
1. Fiskeutstyret som har vore i bruk i andre vassdrag skal desinfiserast før fisket startar. 

 
2. Det er berre tillate med stangfiske, og stanga skal ikkje forlatast under fisket. Det kan berre 

nyttast ei stang pr. person, og berre eit agn pr. stang. Som agn er det berre lov å nytta sluk, 
fluge, spinnar, wobbler eller mark.  Avstanden mellom krokstamma og krokspissen skal ikkje vera 
større enn 15 mm. for enkeltkrok eller 13 mm. for dobbel eller trippelkrok. Ved bruk av mark skal 
krokstørrelsen vera minst  2/0. Den enkelte sone kan forby bruk av mark. 
 

3. P.g.a. smittefare er det ikkje lov å bruke slangesøkkje og flytedobbar som er fylt med vatn. 
 

4. F.o.m. fiskesesongen 2012 er det innført ny fangstbegrensing, 1 villaks pr. stang pr. døgn og 
sone. Oppdrettslaks vert ikkje rekna med. Fisk under 40 cm. og vinterstøingar skal straks setjast 
ut att i elva. Den totale døgnkvoten for sonen kan fiskast av ein person. Sjøauren er total freda. 
Det skal ikkje nyttast «fang og slepp». Når kvoten er teken skal fisket opphøyra. 

 
5. Fiskaren pliktar å respektera gjeldande sonegrenser og det er forbode å fiske nedover i neste 

sone. 
 

6. Fiskaren og dei han har med seg pliktar å respektera nærings og brukarinteresser, m.a. ved 
ferdsle til og frå fiskeplass, og til å nytta tilvist parkeringsplass. Sjå til at det ikkje vert gjort skade 
på gjerde, planter og årsvekstar. Vær nøye med å rydde fiske- og rasteplassen etter deg. Avfall 
tek du med deg. 

 
7. Det er ikkje lov å setje opp telt utan løyve frå grunneigar. 

 
8. Fiskekortet (faktura) lyder på namn og kan ikkje overdragast til andre utan samtykke frå 

kortselgjar. Kvittering på betalt fiskekort og fiskeavgift til staten skal visast på førespurnad. 
 

9. Fiskedøgnet startar kl. 18:00 på oppført dato og varer i 23 timar til neste dag kl. 17:00. 
Fredningen mellom 17:00 og 18:00 gjeld også dersom fiskeleige går over fleire døgn.  
(Første fiskedøgnet startar kl.00:00 og varer til kl. 17:00 og likeeins for siste døgn som startar 
18:00 og varer til 00:00). 
 

10. Fangstrapporten som følgjer med fakturaen skal leverast til kortseljar umiddelbart etter endt fiske. 
Dersom fangstrapporten ikkje vert levert innan fristen vil kortinnehavar straffast med eit gebyr på 
kr 200,-. Rapportering til laksebørs eller fangstskjema på sonen vert ikkje rekna som innlevert 
fangstrapport.  Hugs også å rapportera all gjennutsett fisk. 
 

11. Fiskaren pliktar å respektera gjeldande fiskereglar. Brot på desse kan føra til bortvising utan rett 
til å få tilbakebetalt for fiskekortet. 

 
12. Desse reglane er fastsett av årsmøtet i Etne Elveigarlag den 20. januar 2012. 

 
Skitt fiske ! 


