Fiske i Skogsfjordelva
Åpning av fiske fredag 1. Juli 2011 kl. 00.00
Salget begynner torsdag 30. Juni kl. 17.00.
Antall kort 12 stk.
Fiskekort selges fra Grendehuset ved Skogsfjordvatn - alle dager unntatt onsdager.
Fremmøte og registrering fra kl.16.45 til 17.00.
Trekning foretas kl.17.00, - når det er over 12 fiskere fremmøtt.
Det kan bestilles fiskekort pr. tlf. 95058391 like etter kl. 1700, kort må være avhentet
senest 18.30.
Fisketider:
Fiskekortet gjelder fra kl. 1800 til kl. 1400 neste dag, da er elva fredet. Elva er fredet
Onsdager fra 1800 til 1800 neste dag.
Pris pr. kort er kr. 100,- pluss dep. Kr. 50,- tils. Kr. 150,Brukt kort med fangststatistikk, kan leveres tilbake mellom kl.1700-1800 og du vil få
refundert kr. 50,-. Utenom kontortid kan kortet legges i postkassa på Grendehuset
med påført bankkontonummer, eller sende det til:
Skogsfjordvatn Grunneierlag, 9130 Hansnes, innen 15. september inneværende år.
Kort som kommer inn etter denne dato blir ikke refundert.
Fiskeregler:
• Det kan fiskes etter laks i elva fra 1. Juli, til og med 15. August.
• Det er forbudt å fiske med sluk eller lignende, kun flue og makk.
• Det er kvote på max. 1 - en laks pr. døgnkort pr. fisker,-- når kvoten er
tatt skal fiskeren forlate stedet umiddelbart.
• Barn kan fiske gratis, men bare når foresatte ikke fisker, (for eksempel ei
stang pr. fiskekort.
• Husk statskort!!!!!!
Vakthold:
Vaktholdet foretas av naturoppsyn og medlemmer av styret. Fiskere oppfordres til å ta
godt imot vaktene når de spør om fiskekort - husk ! - dem er der for at du som har
kjøpt kort og er der på “lovlig vis”, får best mulig utnyttelse av turen.
Forsøpling av naturen gjør det utrivelig for alle parter - la det derfor bli en vane å
rydde opp etter seg. Campingvogner skal parkeres i grustaket.
Med dette ønsker Grunneierlaget dere velkommen til bygda og elva. Skitt fiske !
Hilsen Skogsfjordvatn Grunneierlag
Alf Lorentsen
leder

