!
Fiskeregler
Vi forvalter ei elv som er svært sårbar og som alle bør ha en felles interesse av å sikre framtiden til, så
vi håper at alle følger de regler som er satt for Røssåga.
PS: FISKEKORTET ER PERSONLIG. Dette betyr at kun den personen hvis navn står på kortet har rett til å
fiske!
Kun sluk og flue er tillat, dog ikke såkalt spinnflue (flue med blysenke.) Vi anbefaler på det sterkeste å klemme
inn mothakene på flua eller sluken og att det ikke benyttes mer enn dobbelkrok på sluk og flue. Dette for å
minske skader på fisk som skal gjenutsettes.
Tips: Mål opp 65 cm på fiskestanga og merk med tape, da kan du enkelt måle fisk.

Kvote:

Fra 2016 inngår også sjøørret i kvoten.
• All uskadet holaks og uskadet laks over 65 cm skal gjenutsettes.
• Ved gjenutsetting kan du fortsette å fiske, men har du satt ut 3 stk på en dag skal fisket stoppes.

1 avlivet fisk pr døgn, totalt 3 avlivet fisk pr sesong.
• Laks over 65 cm som man har sett seg nødt til å avlive, skal innleveres, og går ikke på din personlige kvote
og fisket kan fortsette.
• Laks som er landet på denne måten, skal umiddelbart meddeles pr SMS til 951 21 151 med teksten
”Avlivet-Skadet-Laks”-kg/cm. Fisken skal snarest innleveres på Korgen Vertshus eller legges i fryser på
Korgen Camping. Fangsten skal selvsagt registreres på ordinær måte.
En del enkle tips for gjenutsetting finner du her (korgen.no/laks/CR_folder_print.pdf ) og her
(www.villetterlaks.no/gjenutsetting.html)

Gyro og desinfisering
Røssåga ble rotenonbehandlet i 2003 og 2004. Elva er i dag friskmeldt, og vi må selvsagt gjøre hva vi kan for
å forhindre at parasitten kommer tilbake.
Alt fiskeutstyr skal derfor desinfiseres!
Desinfeksjonsstasjon finnes ved Korgen Camping og Korgen Vertshus. Desinfeksjonsbevis skrives ut etter at
alt utstyr er desinfisert.

Rapportskjema:
All fangst, både avlivet og gjenutsatt i tillegg til nullfangst, skal registreres.
• Fiskeren er pliktig til å avgi fangstrapport umiddelbart etter fangst og senest i det man forlater elva
samme dag.
• Fisk som settes ut igjen, skal også rapporteres på dette skjema.
• Det skal også rapporteres om det ikke er fanget noe.
• Av forskningshensyn er det svært viktig at det sjekkes – og hukes av – om laksen er fettfinneklippet.
• Rapportskjema finnes på iNatur sine sider når du har kjøpt fiskekort der og skal leveres fortløpende til
www.inatur.no.
• Ved fiskekort kjøpt på Korgen Camping eller Vertshuset utleveres fangstrapportskjema i papirformat og
disse leveres fortløpende inn til Korgen Camping i betalingskasse ved resepsjonen.
Manglende rapportering kan føre til utestenging fra fisket resten av sesongen, eventuelt neste sesong.

Salg av fiskekort via:
• iNatur.no (https://www.inatur.no/laksefiske/55263084e4b08b2ae8ca02d1/laksefiske-i-rossaga-sor-for-mo-irana)
• Korgen Camping, tlf: 473 74 978 eller 951 21 151
• Korgen Vertshus, tlf: 751 97 200 eller 909 95 945
NB! Om det er løst fiskekort via iNatur, så er det viktig at du husker på at alt av fiskeutstyr likevel skal
desinfiseres.

Skjell- og otolittprøver
Det skal tas skjellprøver av all fanget laks. Det må også gjerne tas skjellprøver av laks som skal settes ut
igjen, men vær varsom så ikke laksen blir skadet.
Det skal også tas otolitter fra all avlivet laks. Se her for framgangsmåte (korgen.no/laks/otolitt.pdf). Hvis
ønskelig, vil oppsynspersonell være behjelpelig med slik prøvetaking.
NB! Om du ikke ønsker å være ”hjernekirurg” selv, kan du skjære av hodet, ta skjellprøver på fisken og levere
dette til Korgen Camping eller Korgen Vertshus. Da vil kyndige personer sørge for at otolittene blir tatt ut. Da
må alltid skjellprøver i egen konvolutt følge fiskehodet!
Disse prøvene er svært viktige for forskning på hvilke tiltak som fungerer og ikke fungerer og kan være helt
avgjørende for om vi skal få ei god og bærekraftig elv i framtiden.
Konvolutter for skjellprøver og otolitter leveres ut ved kjøp av fiskekort. Det er også lagt ut konvolutter i
gapahuk ved Korgen Campings fluesone, ved Resepsjonen i tillegg til i egen boks ved sløyeplass ved Korgen
Campings bilvask.

Kontroll:
Korgen Camping har egne kontrollører og ved forespørsel plikter du å framvise:
• fiskekort
• desinfeksjonsbevis
• fiskeravgift (fiskeravgift.dirnat.no/)
• legitimasjon
Alle er pliktige til å melde brudd på regelverk. Vi forvalter ei elv som er svært sårbar og som alle bør ha en
felles interesse av å sikre framtiden til.
Vi gjør oppmerksom på at brudd på reglene kan medføre inndratt rett til å fiske resten av sesongen og
eventuelt neste sesong. Alvorlig brudd på fiskereglene, vil bli anmeldt.

Skitt fiske!

