Velkommen til å prøve fiskelykken i Fustavassdraget, hos Statskog.
Fisket er tillat fra og med 20. juni.
Statskogs fiskeområder i Fustavassdraget er åpnet for fiske fra 2016. Området er en del av det området som i 2012
ble behandlet med plantegiften rotenon, etter at angrepet av lakseparasitten gyrodactylus salaris var påvist på
fiskearter i vassdraget. Etter planmessig reetableringsarbeid viser prøver at bestandene av ørret og røye i vassdraget
nå er i god vekst, både når det gjelder størrelse og antall.
Fra sommeren 2016 er det derfor tillatt å fiske med stang og håndsnøre i området på følgende vilkår:
Alle som skal fiske må løse Statskog Norgeskort for innlandsfiske.
Fangstrapport: Alle må rapportere og fangst til Statskog. Oppgi lengde og vekt på både utsatt og avlivet fisk.
Fangstrapport avleveres til Statskogs kontor i Mosjøen eller til gba@statskog.no
Frist for innlevering av fangstrapport er 15.september.
Utslipp av fisk: I reetableringsfasen er det viktig å få bestanden av røye i vassdraget opp til et nivå som gir grunnlag
til å vurdere når vassdraget kan erklæres fritt for smitte av gyrodactylus salaris (friskmeldes). Røye som er
lite skadet skal derfor settes ut umiddelbart etter at den er fanget. Det samme gjelder for merket sjøørret.
Disse fangstene skal likevel tas med til fangstrapporten. Merker fra sjøørret som må avlives skal leveres inn
til Statskog i Mosjøen, sammen med fangstrapport.
Smitteforebygging:
For å unngå ny spredning av lakseparasitten, må fiskeutstyr, håver, vadere, båter, og lignende, som har vært
i bruk i vassdrag uten å ha vært tørket i minst 2 døgn, desinfiseres. Det samme gjelder utstyr som skal
benyttes til fiske i annet vassdrag etter bruk i Fusta-vassdraget.
Desinfisering med godkjent kjemisk middel blir gjennomført der Fustavassdraget grunneierlag selger sine
fiskekort, på deres desinfiseringsstasjoner. Prisene er: Fiskestang, håndsnøre, vadere eller liknende, kr 100,-.
Kano, kajakk, og båt kr 250,-.
Alle fiskekortkjøpere forplikter seg, ved kortkjøp og oppstart av fiske å bidra til å forebygge smittespredning
av parasitten Gyrodacylus Salaris. Før fiske skal fiskeutstyret inklusiv bekledning som kommer i direkte
kontakt med fisk eller vann desinfiseres.
Hvis fiskeutstret skal medbringes ut av området og bruke si andre vann skal dette desinfiseres først.
For desinfisering kontakt følgende:
Aspnes camping: 920 82 548
Thomas Straum: 976 79 737
Otto Myrnes: 920 88 491
Vidar Anes: 938 08 261

