Firma Albert Collett

FISKEREGLER 2018
for Firma Albert Colletts eiendommer i Fosnes og Nærøy:
1. FISKE MED HANDREDSKAP I LAKSEFØRENDE DEL AV VASSDRAG (ANADROMT VASSDRAG)
A. Fiske etter innlandsfisk med stang, håndsnøre og oter i vann
Fiske med stang, håndsnøre og oter etter innlandsfisk i vann er tillatt hele året. Ved slikt fiske gjelder
ingen kvotebegrensning.
B. Fiske etter anadrom laksefisk (laks- og sjøaure) med stang og håndsnøre i vann
Fiske med stang og håndsnøre etter anadrom laksefisk i vann tillates i tidsrommet 15.06 til 01.09. Se
for øvrig tilleggsbestemmelser i pkt. 1 E.
Ved fiske fra land er det kun tillatt med en stang / et håndsnøre pr. person, - og redskapen må ikke
forlates av fiskeren.
C. Fiske etter innlandsfisk med stang i elv
Fiske med stang etter innlandsfisk i lakseførende del av elv tillates i samme tidsrom som anadrome
laksefisk (laks- og sjøaure) tillates fisket, jfr. pkt 1.D. Ved slikt fiske gjelder kvotebegrensning,
se pkt 1 E.
D. Fiske etter anadrom laksefisk (laks og sjøaure) med stang i elv
Fiske med stang etter anadrom laksefisk (laks og sjøaure) i elv tillates i følgende tidsrom:
- Alle elver som drenerer til Salsvatnet unntatt Sakselva overfor Svenskfossen
og Hendelva
15.06 - 31.08
- Ovenfor Svenskfossen i Sakselva
fredet hele sesongen
- Hendelva
01.06 - 31.08
- Moelva fra og med Saghølen og opp til Salsvatnet
01.06 - 31.08
- Moelva nedstrøms Alberthølen (fra og med Saghølen)
01.06 - 25.09
- Opløelva
-Laks
15.05 - 01.12
-Sjø-ørret
01.06 - 31.08
- Elgåa
01.06 - 31.07
- Kvistaelva
01.06 - 15.08
E. Tilleggsbestemmelser ved fiske etter anadrome laksefisk (laks og sjøaure)
Vinterstøing av laks samt laks/sjøaure under 35 cm lengde er fredet og skal settes ut igjen. Godkjent
redskap er mark, sluk, spinner, wobbler eller flue (hvor flytende dupp eller fluesnøre utgjør
kastevekten - bruk av søkke på flue er forbudt) forutsatt at det fiskes på en slik måte at det ikke er
sannsynlig av fisk vil krøkes. - Det er ikke tillatt å fiske med oter i elv. - Bruk av ekkolodd i
forbindelse med fiske etter laks og sjøaure er ikke tillatt.
”Bag-limit” Mengden av villaks og ørret som kan tas opp av elva/vann er begrenset med en døgnkvote
på 2 sjøørret (Kvistenelva 1 ørret) og 1 villaks pr fisker uansett størrelse..
Når man har tatt opp beskrevet kvote skal fiskeren stoppe fisket til nytt fiskedøgn starter. – Fiskedøgnet starter kl. 00.00 og varer til påfølende dag kl. 23.59.
I tillegg til døgnkvoten gjelder det også en sesongkvote med en begrensning på 5 villaks og 10 sjøørret
pr. fisker pr sesong.
Det er ingen uttaksbegrensning eller bag-limit på oppdrettslaks og regnbueørret.
Utsettingsplikt for villaks etter 15. august Fra og med den 15.08 (01.09 i Moelva) gjelder det
utsettingsplikt for all villaks. Fiske etter sjøørret kan imidlertid fortsette hensyn tatt til kravet om ”bag
limit”, videre kan man også fortsette fisket etter oppdrettslaks under forutsetning av at man har utstyr
for gjenutsetting av villaks (skal inkludere spesialtang for å løsne fiskekroker).
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Redskapsbegrensninger Markfiske er tillatt fra og med 1. juni og frem til og med 14. august. – Fra 15.
august er alt markfiske forbudt, med unntak av Salvatnet, Skrøvstadvatnet, Sakstjønna og Lissvatnet
hvor markfiske er tillatt frem til 1. september (se egne regler for Moelva).
Fiske med vanlig sluk er tillatt i hele vassdraget fra og med 1. juni og frem til og med 14. august. Fra
den 15. august er det bare tillatt å fiske med sluk med en aktiv krok, dvs. at 2 av 3 kroker på ”tribbelkroken” må fjernes / klippes av. – Det oppfordres til å fjerne mothaken på den aktive kroken.
Fiske med flue er tillatt i hele vassdraget i hele sesongen. Etter den 15. august kan det bare fiskes med
fluer med en krok hvis denne er nr. 4 eller større. Fluer med mindre kroker kan ha flere aktive kroker.
Det oppfordres til å fjerne mothaken på den aktive kroken. – Redskapsbegrensning nevnt her gjelder
ikke Opløelva

2. FISKE MED SETTEGARN I LAKSEFØRENDE DEL AV VASSDRAG
Settegarnfiske etter innlandsfisk kan foregå i perioden 15. juni til og med 15. september, unntatt i
angitte fredningssoner (jfr. punkt B). Settegarnfiske kan i tillegg foregå på nærmere anviste områder i
perioden 1. oktober til og med 31. desember (jfr. punkt C)
A. Garnfiske og maskevidder
Største tillatte maskevidde er 29 mm (22 omfar). Garna skal stå på botnen i hele sin lengde og kan
maksimalt være 30 meter lange og 2 meter dype. Garnas overtelne nedsenkes minimum 3 meter under
overflata (unntak for høstfiske, se punkt C). Garn i lenker er ikke tillatt. Garna skal merkes med lett
synlig flottør med fiskerens navn og adresse.
B. Fredningssoner for garnfiske
Det er ikke tillatt å fiske med garn i elv. - I vatn hvor laks og sjøaure vandrer er det et generelt forbud
mot garnfiske nærmere innløps-/utløpsos i elv enn 300 meter.
I følgende vatn er garnfiske ikke tillatt; Lissvatnet, Helsåtjønna, Sakstjønna, Straumtjønna samt i
Kovafjorden (øst for brua). I østre ende av Skrøvstadvatnet gjelder utvidet forbudssone og garnfiske er
således ikke tillatt innenfor linjen østre utløp av bekk i Storvika til skilt nedsatt på berg på vestre side
av Øykvika.
C. Soner hvor det er tillatt for høstfiske etter røye med settegarn
Følgende soner er tillatt for høstfiske med settegarn satt på bunnen i perioden 1. oktober til og med 31.
desember.
- På nordsiden av Salsvatnet fra fredningssonen mot Moelva (300 meter) og østover
Langnese før Mosvika.
- På sørsiden av Salsvatnet fra fredningsgrensen mot Moelva (300 meter) og østover til
Døraneset. I området Breivika innenfor linjen øst/vest mellom Hananeset og
Kjerringnesfjellet., - når garn settes nærmere enn 200 meter fra utløp av Hendeelva skal
settegarn plassert på bunnen ikke stå nærmere stranden enn 10 meter
- Langs nordre bredd av Salsvatnet fra Ledsåk og inn til 300 meter fra Kovadøra
- Langs nordre bredd av Skrøvstadvatnet fra 100 meter nord for Øvre Strømmen og til merke
nedsatt rett nord for Båtneset.
Ved høstfiske er det ikke krav om nedsenking av garna satt i sonene angitt ovenfor. Videre er det i
samme områder og tidsrom tillatt med garnfiske i lenker på inntil 3 stk garn når garn 2 og 3 er nedsenket minimum 5 meter.
D. Utkastingsplikt
Ved eventuell fangst av laks eller sjøaure på garn er det utkastingsplikt av fisken (skal slippes fri) selv
om redskapen er lovlig satt eller brukt.
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3. FISKE MED HÅNDREDSKAP OG SETTEGARN UTENOM
LAKSEFØRENDE DEL AV VASSDRAG
A. Fiske med stang, håndsnøre og oter
Fiske med stang, håndsnøre og oter er tillatt hele året. Ved slikt fiske gjelder ingen kvotebegrensninger
B. Fiske med settegarn
Det er tillatt å fiske med settegarn hele året i de vann som ikke inngår som del av lakseførende
vassdrag. Største tillatte maskevidde er 29 mm (22 omfar). Unntak fra dette er Elgåvatn hvor det kun
er tillatt med stang, håndsnøre og oter.

4. OMRÅDER HVOR FIRMA ALBERT COLLETTS ORDINÆRE
FISKEKORT IKKE GJELDER
Firma Albert Colletts fiskekort gjelder ikke i de områder som er disponert gjennom andre
utleieordninger, og dette omfatter følgende:
Salsbruket Jeger- og Fiskerforening; - her selges egne fiskekort
Området rundt Mjøsundfjell avgrenset mot Mjøsundelva, Synneselva, Hustjønna, Rørtjønna og
Storvatnet. Videre gjelder ikke kortet i Liptindtjønn.
Salsnes Jeger- og Fiskerforening; - her selges egne fiskekort
Området rundt Seierstuva, Råfjellet og Durmålsfjellet. Kortet gjelder således ikke i bl.a. Damtjønna,
Råfjellvatn, Støvelvatnet, Sandåvatn, Skjerivatn, Storvatn og Ursvatn.
Nærøy Jeger- og Fiskerforening; - her selges egne fiskekort
Kvistenelva
Opløelva: Fiskekort selges fra nettsiden www.utmarkscompagniet.no
Firma Albert Colletts utleiegårder;
Helsåa, Moelva, Kvistaelva, Øvre og Nedre Salelva i Strømmen, Skrøvstadelva, Hendeelva,
Ambudalselva, Kovaelva, Sakselva, Eiaelva. - Straumtjønna (mellom Salsvatn og Skrøvstadvatn),
Lassemovatn (Sætervatn), Helsåtjønna, Sakstjønna, Lissvatnet, Øvre og Nedre Demningsvatn.
Spesialområder hvor det foregår særskilt kultivering av innlandsfisket:
Området Søndre Salen som omfatter alle fiskevatn beliggende sør for linjen Lonvassdalen –
Storfossen – Skifteshaugen – Fossengfossen, - mot vest avgrenset av Middagsfjellet og mot øst
avgrenset av Lundvassfjellet. Området omfatter sentrale vatn så som Ugsethvatnet, Storengvatna,
Skifteshaugtjønna, Sørvatnet og Saksvatna.
For disse områdene selges det egne fiskekort, og her gjelder det spesielle regler. Se for øvrig pkt 5.

5. SPESIALOMRÅDER FOR INNLANDSFISKE SPESIELLE FISKEKORT OG SPESIELLE REGLER
For spesialområdet Søndre Salen (se områdebeskrivelse gitt i forrige avsnitt) gjelder følgende
fiskeregler:
De som har kjøpt spesielt fiskekort for Søndre Salen har tillatelse til å fiske med håndsnøre som
inkluderer boks- og stangfiske med sluk, mark og flue. Fisket kan skje fra land, fra båt og fra ”belly
boat”.
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Videre gir dette fiskekortet tillatelse til å fiske med oter og annen redskap som ikke er selvfiskende, og
som måtte komme i tillegg til fiske med håndsnøre.

6. FISKERAVGIFTSKORT
Fiskeravgift til staten skal være betalt når det fiskes etter anadrom laksefisk.

7. BRUK AV MOTOR
Vi minner om at høyeste tillatte motorstørrelse i Salsvatnet og Skrøvstadvatnet er 10 hk. Båt med
motor skal være registrert i båtregisteret. Husk flyteutstyr (redningsvest) i båt.

8. ELVEPERLEMUSLING
Elveperlemusling er fredet.

9. TILBAKERAPPORT
For å få en bedre kunnskap om fiskebestanden i de enkelte vann er vi avhengige av tilbakerapport fra
fiskerne etter endt sesong.
All tilbakerapportering skal skje elektronisk innen 14 dager etter avsluttet fiske. – På nettstedet
www.utmarkascompagniet.no velger man ”statistikk” på den horisontale menyen øverst på startsiden,
og deretter velger man under fangstregistrering innlandsfiske røye og ørret eller fangstregistrering
innlandfisket laks og sjøørret Rapportene blir bl.a. brukt i våre statistikker. Disse blir igjen sendt til
fylkesmannen for bruk i deres arbeid med statistikker m.v.

10. GJELDENDE LOVER OG FORSKRIFTER
Ovenstående inkluderer i stor grad gjeldende forskrift om fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag i
Nord-Trøndelag Fylke
Videre inkluderer den på tilsvarende måte gjeldende forskrift om innlandsfiske i Salsvassdraget i
Fosnes og Nærøy kommuner.
Fiskere oppfordres imidlertid til å sette seg inn i disse forskrifter samt øvrige lover og forskrifter som
angår vassdraget.

11. FISKEREGLENES VIRKETID
Ovenstående fiskeregler gjelder for perioden 01.01.2018 og frem til den 31.12.2018

Bangsund 03.01.18
Trygve Ebbing

