Fiskekort med SMS for Engerdal
Fiskekort med SMS:
Send inatur <kode> <navn> <postnummer> til 2377

FISKEREGLER FOR SPORTSFISKE I ENGERDAL
Fiskekortet gjelder hele Engerdal kommune med unntak av Isteren, Ormutusjøen,
Svalsjøen, Sylens private område, Hundsjøen og Store Hyllsjøen.

Koder:

Døgnkort, pris 120,3 døgnskort, pris 240,Ukekort, pris 360,-

EFSD
EFSD3
EFSD7

Fiske kan bare drives mot løsing av fiskekort. Barn under 16 år fisker gratis.

Inatur EFSD Ola
Nordmann 1234

Denne tjenesten koster kr. 25,- og legges til kortprisen.
(kjøp ved utsalgssted gir ikke gebyr)
Kortkjøp med SMS belastes din mobilregning.
Døgnkort kjøpt med SMS gjelder for den datoen kortet er kjøpt.
Tjenesten fungerer kun for norske telefoner.
Fiskekort kan kjøpes på lokale utsalgssteder, og direkte på nett:
inatur.no
(årskort og kort til utenlandske kan ikke kjøpes med SMS)

For information about fishing rules and licenses in english, please see:

fishspot.no

1 Tillatte fiskeredskaper. Fiskekortet gir rett til: bruk av en fiskestang,bruk av inntil tre pilkestikker under
isfiske, men forutsatt aktivt fiske/kontinuerlig oppsyn. Unntak: På vannene i Sømåkvolvet og på
Hognsjøen er det kun tillatt med en pilkestikke. Støkrokfiske tillates kun på Engersjøen.
Håvfiske etter sik i Gløta, Sorkelva, Hyttelva, Lillebostrømmen og Vordåa v/Lillebo. På Femund og
Engersjøen tillates bruk av oter. Ved dorging tillates maksimum 6 stenger/sluker pr. båt i Femund og
Engersjøen og maksimum 4 stenger/sluker pr båt i Langsjøen, Vurrusjøen og Drevsjøen. Dyprigg er till
att i samtlige sjøer, mens bruk av planerboard kun tillates i Femund og Engersjøen.
2 Rene fluefiskesoner. Fluefiskesoner: Innenfor oppmerkede soner ved Isterfossen ovenfor
Isterfossbrua,Galtstrømmen, Femundselva ved Galthue og Engeråa fra Kansbekken til Engersjøen er kun
tradisjonell fluestang/fluer der snøret utgjør kastevekten tillatt. Barn under 16 år kan fiske
med vanlig sportsfiskeredskap også i fluesonene.
3 Minstemål/størstemål/fangstbegrensninger. Minstemål: I Røa, Sømåa, Gløta, Sømåkvolvet og
Lomtjønna er minstemål på ørret 25 cm. Øvrige størrelse- og fangstbegrensinger: - I Gløta og på
strekningen f.o.m. Isterfossen og Femundselva ned til Trysil grense er størstemål på ørret 30 cm og harr
38 cm, med slikt unntak: Hver fisker kan ta 1 ørret og 1 harr over størstemålet pr døgn. I Femund og
Langsjøen er størstemål på ørret 40 cm med slikt unntak: Hver fisker/båtlag kan ta 2 ørreter over
størstemålet pr døgn. I Sømåa kan hver fisker kun ta to harr pr døgn, hvorav maks en over 38 cm. I
Engeråa kan hver fisker kun ta to ørret eller harr pr døgn, hvorav maks en over 38 cm. I sjøene Drevsjøen
og Vurrusjøen er størstemål på gjedde 85 cm. All levende gjedde lengre enn 85 cm skal her settes mest
mulig uskadd ut igjen. Unntak: Barn under 16 år er unntatt fra samtlige størrelsesbegrensinger.
4 Fredningstid. I Gløta, Isterfossen og Femundselva fra utløpet av Galtsjøen til Trysil grense er stangfiske
forbudt f.o.m. 15. mars t.o.m. 15. mai. I alle bekker og elver er fiske forbudt i perioden
f.o.m 1. september t.o.m 15. november med følgende unntak: Stangfiske tillates i Femundselva fra
Galtsjøen til Trysil grense. Stangfiske etter harr tillates i Gløta, Isterfossen og Sømåa. Her tillates
imidlertid ikke aktivt fiske etter ørret i denne perioden. All fanget ørret skal derfor straks settes mest
mulig uskadd ut igjen. I sjøer og tjern er fiske tillatt hele året, men forutsatt at fisket foregår mer enn 50
meter fra fiskeførende innløps- eller utfallsos i perioden f.o.m 1. september t.o.m 15. november.
5 Vänerlaks og forbud mot fiske Vänerlaks – i alle livsstadier – er til enhver tid fredet. All fanget
vänerlaks skal straks settes mest mest mulig uskadd ut igjen. Alt fiske er forbudt i Elgåelva og Revlingåa
nedstrøms turstien til Svukuriset turisthytte. I Sømåkvolvet og på Hognsjøen er fiske fra båt eller
flytefarkost ikke tillatt. Det er ikke tillatt å bruke agnfisk som ikke forekommer naturlig på fiskeplassen.
Alt fiske fra offentlig veg/bru er forbudt.
6 Fiskereglenes ikrafttreden
Fiskereglene (vedtektene) gjelder f.o.m. 01.01.2013 og inntil videre.

Teknisk leverandør av SMS tjenesten:
Inatur Norge AS
support@inatur.no
74 21 30 90

Engerdal Fjellstyre
post@engerdal-fjellstyre.no
(0047) 62 45 91 77

