Fiskeregler Plahtes Eiendommer 2019
Eidevassdraget

Urvoldvassdraget

Fisketid:
Sjøørret/sjørøye: 1.6. – 14.9
Laks:15.6-17.8
Kvoter (sesong/per fisker):
Sjøørret/sjørøye: 10 sjøørret og 10 sjørøye
Laks: 3 fisk
Redskap:
Ved markfiske skal det benyttes krok nr. 4 eller større
(gjerne sirkelkrok) for å redusere sjansen for kroking i
gjeller eller svelg. Det er ikke tillatt å fiske med mark
etter kvoten er nådd.
Annet:
All laks over 70cm og sjøørret over 65 cm skal
gjenutsettes for å sikre tilstrekkelig antall stor gytefisk.
Fisket kan fortsette etter kvotene er nådd så fremt det
praktiseres «fang og slipp».

Fisketid:
Sjøørret/sjørøye: 1.6. – 14.9
Laks: 1.7.-31.8.
Kvoter (sesong/per fisker):
Sjøørret/sjørøye: 5 sjøørret og 1 sjørøye
Laks: 1
Redskap:
Tillatt redskap: flue, sluk, spinner og wobbler.
Annet:
Det er tillatt å beholde 1 sjøørret mellom 60-65cm.
All sjørøye over 45cm skal settes tilbake.
All sjøørret og laks over 65cm skal gjenutsettes for å
sikre tilstrekkelig antall stor gytefisk. Fisket kan
fortsette etter kvotene er nådd så fremt det praktiseres
«fang og slipp».
Gjester ved Urvold har enerett til fiske i øvre elv.
Gjester ved Ureidet har enerett til fiske på nordsiden av
nedre elv og elveoset i fjorden.
Fiskerett i Urvoldvatnet deles mellom gjester ved
Ureidet og Urvold.

Gjester ved Sagmestereidet har enerett på fiske i
Eideelva og i fjorden ut til grense elv/sjø.
Gjester ved Øvereidet har enerett på fiske langs
vestsiden av Øvereidelva.

Åbjøravassdraget

Terråkvassdraget

Fisketid:
Åbjøra og i garnforbudssoner i Åbjørvatn: 1.6 – 14.9
Åbjørvatnet utenfor garnforbudssoner: 1.1.-31.12
Kvoter (sesong/per fisker):
Ørret: I elven Åbjøra skal all ørret over 30cm settes
tilbake. Fritt uttak av fisk under 30cm.
Sjøørret og laks er fredet i Åbjørvatn og Åbjøra
m/sideelver.
Redskap:
Det er ikke tillatt med markfiske i Åelva eller Åbjøra. I
Åbjøra er det ikke tillatt å benytte mer enn 1 treblekrok.
Kroker skal være mothakeløse, eller med nedklemt
mothake.
Ved fiske i Åbjøra skal målebånd og knuteløs håv
medbringes.
Garnfiske i Åbjørvatn og utvalgte fjellvann kan tillates
etter avtale.

Fisketid:
Sjøørret/sjørøye: 15.6. – 31.8
Laks: «fang og slipp» hele sesongen
Kvoter (sesong/per fisker):
Sjøørret: 7 (3 fisk per døgn)
Laks: «fang og slipp»
Redskap:
Tillatt redskap er flue, sluk, spinner og wobbler. Alt
annet agn er forbudt.
Annet:
All sjøørret over 65cm skal gjenutsettes for å sikre
tilstrekkelig antall stor gytefisk.
Fisket kan fortsette etter kvotene er nådd så fremt det
praktiseres «fang og slipp».

Annet:
Gjester ved Åbjørstua har enerett på fisket i Åbjøra fra
Båtstøa (ca. 1.5km opp i elven) og opp til Trongen.
Gjester ved Kalvkru har enerett i Kalvkruvatn og ned til
Trongen.
Regler for Åelva:
Sjøørret/sjørøye: 15.6-31.8. Kvote: 3 pr døgn og 5 i
sesongen
Laks: 15.6-15.7. Kvote: 3 per sesong.
All fisk over 65cm skal settes tilbake.
Markfiske er ikke tillatt i Åelva.

Generelle regler
Garnfiske kan tillates i utvalgte vann etter avtale.
ALT utstyr som har vært benyttet i annet vassdrag i løpet av de siste 7 dager (inklusive
vadere, stenger, gummibåter etc.) SKAL være desinfisert før det benyttes i vassdraget. Vi
kan desinfisere ved ankomst om vi har fått beskjed i forveien. Det skal tas skjellprøver av all
laks som fanges, også av utsatt fisk om dette er mulig. Konvolutter for skjellprøver fås av
rettighetshaver.
Anadrom fisk som er så skadet at den ikke kan settes tilbake, avlives og leveres grunneier,
som vil gi den videre til det lokale sykehjemmet.
Brudd på fiskeregler eller desinfeksjonsprosedyrer fører til utestengelse og/eller
politianmeldelse
Alle som skal fiske etter sjøørret og laks må betale fisketrygdavgift til staten. Denne kan
betales her: http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/ .
Fangstrapportering ved fiske etter anadrom fisk er !OBLIGATORISK! Selv resultatløse
fiskedøgn skal rapporteres. Det er ikke frivillig å skrive i fiskeprotokollene etter fiske i
anadrome vassdrag. Manglende rapportering vil føre til utestengelse.

