Fiskekort med SMS for Femundsmarka

1. Bruk av agnfisk:
Det er forbud mot bruk av agnfisk.

Send inatur <kode> <navn> <postnummer> til 2377

2. Minstemål:
Minstemål på ørret i Røas hovedvassdrag, Mugga, Litlelva og Feragselva er 25 cm.

Koder:
• 3 Døgnskort, pris 250,- FM23D3
• Ukekort, pris 350,-

FISKEREGLER FOR RØROS` DEL AV FEMUNDSMARKA NASJONALPARK

3. Fredningstid:
Det er fiskeforbud 15.09 – 31.10 i Røavassdraget, Mugga, Steinfjellet, kamptjønnan og
Volsjøen, dessuten nærmere elve- og bekkeos enn 200 m i Midtre- og nedre Muggsjø og
Flensjøen i forbindelse med gytetid for ørret.

FM23D7

FISKEREGLER FOR ENGERDALS DEL AV FEMUNDSMARKA NASJONALPARK
(Sør for midtlinja i Rogen – Øvre Røa – Roasten – Nedre Røa)

Denne tjenesten koster kr. 25,- og legges til kortprisen.
(Kjøp over internett og utsalgssted gir ikke gebyr)
Kortkjøp med SMS belastes din mobilregning.
Døgnkort kjøpt med SMS gjelder for den datoen kortet er kjøpt.

1. Tillatte redskaper:
Fiskekortet gir rett til bruk av en fiskestang/snøre, samt bruk av håv som hjelperedskap.
Passivt ståsnøre er ikke tillatt. Ved dorging tillates inntil 3 stenger/sluker pr fisker, og
maksimum 6 stenger/sluker pr båt.
2. Fredningstid:
I elver og bekker er alt fiske forbudt f.o.m. 1. september t.o.m. 15. november. I sjøer og
tjern er fiske tillatt hele året, men forutsatt at fisket foregår mer enn 50 m fra fiskeførende
innløps- eller utfallsos.

Tjenesten fungerer kun for norske telefoner.
• Fiskekort kan kjøpes på lokale utsalgssteder.

3. Minstemål:
I hovedvassdraget Rogen – Roasten – Røa er minstemålet på ørret 25 cm. Ellers ikke noe
minstemål.

• Fiskekort kan kjøpes over internett

4. Fiske forbudt:
Alt fiske er forbudt i Revlingåa fra turstien til Svukuriset Turisthytte og ned til Femund.
5. Fiskereglenes ikrafttreden:
Fiskereglene gjelder f.o.m. 01.01.2013 og inntil videre.

• You can buy the fishing licenses on internet
Alle som har fylt 16 år og eldre plikter å løse fiskekort for å kunne fiske med
sportsfiskeredskap i Femundsmarka Nasjonalpark. Skulle man derimot kun ønske å fiske i
den del av parken som ligger i Sør Trøndelag fylke, kan man fiske gratis til man fyller 20 år.

• For information , fishing rules and lisences in
english, please see www.fishspot.no

Teknisk leverandør av SMS tjenesten:
Inatur Norge AS
www.engerdal-fjellstyre.no

fishspot.no

support@inatur.no

