Regler i Lågen Fiskeelv Sone 5.
Område
Lågen og Otta elv i Sel kommune
Generelle regler for hele sona
•
•

Fiske er tillatt hele året.
I perioden fra isløsing t.o.m. 20. mai er det kun tillatt å fiske med flue (maks krokstørrelse
10, ikke tubeflue). I dette tidsrommet er det ikke tillatt å fange ørret.

Fiskeregler i fluefiskesona
•
•

•
•
•
•
•
•

Fangstbegrensning: Hver fisker kan avlive 2 fisk pr fiskedag aure/harr under 35 cm. All fisk
over 35 cm skal slippes ut igjen.
Fra lystråd over Lågen ca. 150 meter ovenfor Hågåbrua, til Laurgårdsbrua på Sel. Et lite
område er ikke med i fluesona, dette er merket i terrenget. Fluefiskesonens totale lengde
ca. 5 km.
Det er kun tillatt å fiske med fluestang, eller flue og dupp.
Barn u/16 år fisker gratis, men må forholde seg til gjeldende regler.
Det er forbudt å fiske fra båt i fluefiskesona.
Det er bare lov å bruke mothakeløse kroker.
I perioden15. september til 1. november er området fra Grenet stengt for fiske grunnet
gyting.
All fisk som settes ut igjen, skal behandles skånsomt.
Fishing rules for anglers in Lågen Fishing River, Zone 5.

Area
•

Lågen and Otta rivers in Sel Municipality

General fishing rules for entire zone
•
•

Fishing is permitted year-round.
Fishing is permitted only with fly (maximum hook size 10, not tube fly) from ice melting until
May 20th. Trout caught during this period must be released.

Fishing rules for anglers in fly fishing zone
•
•
•
•
•

Limit on catch: Individual anglers may catch and keep a maximum of two fish per fishing
day trout/grayling under 35 cm. All fish longer than 35 cm must be released.
From lighted wire over Lågen approx. 150 meters above Hågåbrua to Laurgårdsbrua in Sel.
The fly fishing zone’s total length is approx. 5 km.
Anglers may only fish with fishing rod or fly and float.
Children under 16 years may fish without a fishing license, but must follow applicable rules.
Fishing from boat is prohibed in fly fishing zone.

