Lesjaskogvatnets Fiskeforening
ønsker deg velkommen som fisker

Fiskeregler og bestemmelser
For Lesjaskogvatnet med Lågen ned til gamle sognegrensa, Rauma ned til
rasteplassen vest for Bjorli, og alle vatn og elver innenfor grensene til Lesjaskog
Heimrast.
Stangfiske tillatt fra land og båt i alle elver og vatn fra og med 10/5 til og med 9/10.
På Lesjaskogvatnet, Fremre Bøvervatn og Bøvertjønnene har utenbygdsboende anledning til å fiske med stang
og oter om de kjøper kort som inkluderer dette. I resten av område bare med stang.
Eigarar av fritidseigendommar i Lesjaskog sogn (f.o.m Sanden t.o.m Stueflotten) har anledning til å fiske
med garn på Lesjaskogvatntet, Herrahøtjønn, Fremre Bøvervatn og Bøvertjønnene om dei kjøper kort
som inkluderer dette. Se tider og regler lenger nede.
Oterfiske: På Lesjaskogvatnet er fra og med 1/7 til og med 31/7. I Herrahøtjønn, Fremre Bøvervatn og
Bøvertjønnene er oterfiske tillatt fra og med 20/7 til 10/9.
Garnfiske på Lesjaskogvatnet for eiendoms, bruks- og fiskeberettigede: Om våren med fritt antall garn.
Minst 2 småmaska (22mm). Tidsrom: Fra 22/5 til 28/6 kl 11.00. Fiskeforeningen setter som krav at fiskerne
prioriterer Harrfiske (stenger av oser, bekkeutløp m.m) – men i Lågen og Raumas utløp skal 1/3 av utløpet være
fritt for garn.
I august frå 1/8 kl. 17.00 til 28/8 kl.11.00 med 2 stk 22mm garn og inntil 10 stk 29.mm garn.
Om våren har eigarar av fritidseigendommar i Lesjaskog sogn anledning til å fiske med garn på
Lesjaskogvatnet i samme periode, det samme gjeld fastbuande frå og med nørdre Lien til og med Stueflotten.
Frå 6/8 kl. 17.00 til 28/8 kl. 11.00 har eigarar av fritidseigendommar i Lesjaskog sogn høve til å fiske med
garn på Lesjaskogvatnet. I samme periode har og fastbuande frå og med Nørdre Lien til og med Stueflotten
høve til å fiske med garn.
I Herrahøtjønn, Fremre Bøvervatn og Bøvertjønnin har eigarar av fritidseigendommar i Lesjaskog sogn høve til å
fiske med 2.stk. 29mm garn og 3 stk.22mm garn fra 20/7kl. 17.00 til 10.9 kl.11.00.
Alle garnstikker skal bære fullt navn til eigaren. Garn skal ikkje stå i vannet mellom kl.11.00 og 17.00.
I Lesjaskog Heimrast har innenbygdsboende høve til å fiske med garn og oter fra og med 20/7 til 10/9. I Øvre
Merrabotnvatnet er oter og garnfiske tillatt for innenbygds fra isen går.
Maks. Antall garn: 10. Garnstørrelser: Valåvatnet 45mm, Fremre Mølmsvatn, Merrabotvatnet, Helvete og
Raumyrtjønni 35 mm, Herrahøtjønn 29mm. Fiskeforeningen henstiller garnfiskere om å bruke noen 22 – 24 mm
garn. I Fremre Bøvervatrn og Bøvertjønnene fritt antall garn, opp til 29 mm, minst halvparten 22 – 24 mm. I
alle tjern , bekker og kulper som ikke er nevnt er det bare tillatt med oter og stang.
OVERTREDELSE AV FISKEREGLENE VIL FØRE TIL BØTLEGGING.
ALT FISKE ER FORBUDT:
I Lesjaskogvatnet, tilløpselver og bekker så langt som fisk fra vatrnet går opp fra og med 10.10 til isfiske blir
kunngjort. I Lågen og Rauma med tilløpselver og bekker, så langt som fisk fra hovedvassdragene går opp, fra og
med 10.10 til 10.5 neste år.
I heile området er det forbudt å bruke: levende agn, lyster, teine, sløe, rysju og lignende redskap, ethvert redskap
som krever bruk av kunstig lys, samt bunden redskap, unntatt håv som hjelperedskap.
Fiskekortpriser:
Sesongkort for utenbygds m/ ektefelle el. Samboer
kr. 350,Sesongkort inkl. Oterfiske for utenbygds, m/ektefelle eller samboer kr. 500,Sesongkort garnfiske for eigarar av fritidseigendommar i Lesjaskog sogn kr. 600,1 – døgns kort kr 60,2 – døgns kort kr. 90,3 – døgns kort kr. 120,- 1 ukes kort kr 200,1 - inkl. oterfiske kr. 150,3- døgn inkl. oterfiske
kr 250,Sesongkort for innenbygds kr. 300,-

DET ER IKKE TILLATT Å BRUKE BÅTMOTORER OVER 10 HK.

