Firma Albert Collett

Fiskeregler 2021
for

Opløelva i Opløvassdraget
Ved fiske i Opløelva for sesongen 2021 gjelder følgende regler og avtale mellom kortkjøper
og rettighetshaver Firma Albert Collett:
1. Ordinær fisketid vil i 2021 være fra 1. Juni til og med den 15. september for hele
Opløelva. - Det kan åpnes for testfiske tidligere.
2. Et fiskekort gir kortholder fiskerett i Opløelva med en stang i et døgn for følgende tidsrom:
- I tidsrommet 1. juni til og med 15. september gjelder kortet fra kl. 12.00 på den første
dato nevnt på fiskekortet/ordrebekreftelse og fram til kl. 11.59 neste dag.
3. Bag-limit - mengden av villaks og ørret som kan taes opp av elva er begrenset til en døgnkvote på 1 sjøørret og 1 villaks. Fiskedøgnet følger kortdøgnet.
Det meste av laks som fiskes i Opløelva er oppdrettslaks, og for denne gjelder det ingen
begrensning mht døgnkvote.
4. I tillegg til de generelle offentlige regler som gjelder mht bruk av redskap presiseres det her
at det er forbudt å fiske på en slik måte eller med slik redskap at fisken kan krøkes, det vil
si at fiskeredskap kan feste seg annet sted på fisken enn i fiskens munn.
Av denne grunn er det etablert egen sone i de to øverste hølene i elva hvor det bare er tillatt
å fiske med flue.
5. Kortkjøper forplikter seg til å loggføre all fisk som tas i elva innen 14 dager fra fisket ble
avsluttet. All fangst registreres på www.utmarkscompagniet.no
Fangst kan i år leveres i egen postkasse ved elva, med utfylt skjema.

6. Fiskekortet er bare gyldig sammen med betalt fiskeravgift, og begge må vises fram
ved forlangende.
7. Kjøpt kort kan ikke endres, byttes eller refunderes.
8. Vannføringen i Opløelva nedstrøms kraftstasjonen vil i sommersesongen vanligvis være på
mellom 4 og 8 kbm/sek. Hvis vannføringen blir lavere enn 3 kbm/sek. over en sammenhengende periode på mer enn 3 timer i et fiskedøgn, har kortkjøper rett på refusjon av
kjøpesummen for det aktuelle kortdøgnet.
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