INFO OM FISKE I SNEFJORDVASSDRAGET
Kort priser: Døgn kort kr: 100 Ukekort kr 300. Sesongkort kr 500
Kort priser medlemmer: Sesongkort kr 300 Døgn kort kr: 50
Ungdom under 16 år gratis men skal ha fiske kort.
Ved legitimering fås utlevert gratis fiskekort hos kort selgere
ALLE SKAL LEVERE FANGSTRAPPORT UAVHENGIG AV OM DEM FÅR FISK.
Fiskere som ikke leverer fangstrapport kan bli nektet kjøp av kort ved en seinere anledning
Snefjord jeger og fisk har en alt for lav fangst rapportering og står i fare for at elven vil bli totalt stengt i fremtiden.
Vi ber alle brukere av elven og levere inn fangst rapport etter endt fiske slik at vi og dere vil kunne fiske i
Snefjord vassdraget i fremtiden.
Fiskeredskap som kan benyttes
Som redskap er kun følgende tillatt: flue, mark (uten søkke), sluk, spinner og wobbler. Fiske med reke er
forbudt. Ved fiske med flue eller mark er ett oppheng tillatt, og kun dupp eller fluesnøre kan utgjøre kastevekten.
Særskilt gjelder i tillegg:
Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken kan krøkes.
Fiskeredskap skal heller ikke forlates under fiske.
Redskap som er FORBUDT

fiske med garn i innsjøer

fiske fra alle deler av bruer, kulverter, rør og/eller veier

fiske i fisketrapper og/eller sprengte fiskerenner

fiske på begge sidene av elva fra 50 meter nedenfor til 50 meter ovenfor fisketrapper eller sprengte
fiskerenner (der det ikke er etablert andre soner i § 5)

fiske med ståsnøre eller line.

FISKE TIDER
Fiske type
Fra dato
Fiske på laks fra
01. Juni kl. 00 til
Fiske på sjøørret fra 01. juni kl. 00 til
Fiske på sjørøye fra 01. Juli kl. 00 til

Til dato
31. august kl. 24
15. september kl. 24
31. juli kl. 24

Isfiske er tillatt hvis du har løst fiskekort av Snefjord Jeger og fisk
Gratis for medlemmer og kr 100 for ikke medlemmer
Fra dato
Til dato
01 Januar
04.Mai
Her får du kjøpt fiskekort.
Sverre Henriksen
tlf: 95 15 41 85
Peter Jørgensen
tlf: 95 09 86 37
Hjørdis Andersen
tlf 78 42 55 64 bor ved brua
Britt Hansen
tlf 9578 91 35
Arne Willy Jensen
tlf: 90 01 79 77
Salg av fiskekort skal skje i tidsrommet 15 00 til 20 00
Dirkete innbetaling til Foreningen via nett bank kontonr: 49101212768
Husk og påføre telefonnr og dato for fiske.
Vakthold
Fangst rapport innleveres på på vår hjemme side: www.snefjordjff.no eller i våre
postkasser ved vassdraget eller kortselger
Eller send på mail: post@snefjordjff.no

ANADROME FISKER.

Sjørøye

Fiske er tillatt innenfor den røde sirkelen som er vist på kartet for alle som har løst fiskekort.
Fiske er kun tillatt i vannet.

Laks

Sjø-ørett

