Gullestad/Prestegarden
Medlem av:

VALD

Kvina Laksefiskelag

Velkommen til laksefiske i Kvina
Fiskeregler og fangstrapport 2018
Fiskeperiode:

1. juni – 31. august (10.august)
NB! Ved manglende lakseinnsig kan fisket
bli stoppet 10.august og sesongkort
selges med dette forbehold.

Strekning:

se kart inne i folder.

Døgnkvote: 2 laks og 2 sjøaure pr. døgn for hele Kvina. Årskvote: 10 laks(kun 5
over 5 kg) og 20 sjøaure. Når kvote for laks er nådd skal fisket opphøre, også for
årskvote. Oppdrettslaks inngår i kvoten. Husk desinfisering av fiskeutstyr før fisket
starter. Se felles fiskeregler for Kvina Elveierlag. Disse gjelder hele elva.
Bevegelig fiske:
I elva skal det praktiseres bevegelig fiske, og på de steder som dette ikke lar seg
gjennomføre i praksis, er det maks. ½ time pr. fiskeplass dersom det er andre fiskere
i elva. Ved motfiske skal midtlinjeprinsippet gjelde.
Fangsrapport:
Fangstrapport skal leveres fortløpende senest 2 dager etter fangstdato. Manglende
rapportering kan føre til utestengelse fra fisket. Antall fiskedøgn på sesongkort skal
rapporteres ved sesongslutt. Rapportering skjer direkte via Internett eller til
valdansvarlig som registrerer dette på Internett. I Gullestad/Prestegarden vald skal
det rapporteres fangst i Sone GP1, sone GP2 og sone GP3. Det skal minimum
oppgis: Dato, sone, art, vekt, utstyr og vill/oppdrett.
Oppdrettsfisk/skjellprøver:
Fiskere som får laks bør forsøke å identifisere om det er rømt oppdrettsfisk eller
villfisk. Alle fiskere oppfordres til å ta skjellprøve av laks. Sesongkortkjøpere skal ta
skjellprøve av halvparten av laksefangsten.
Valdansvarlig: Randulf Øysæd 38350189
For mer info:
Se vår nettside om laksefiske i Kvina: http://www.kvinesdaljff.org/Fisk/Fisk.htm
Rettighetshavere og Fiskeoppsynet har rett til å kontrollere fiskekort.

Gullestad Fiskeri og Prestegarden Fiskeri har inngått en avtale om
valdsamarbeid frem til år 2015. Valdsamarbeidet omfatter felles forvaltning av
fiskeressursene i området. Videre er det dannet felles fiskekortordning for valdet.
Avtalen bygger på de forutsetninger som nedfelt av Direktoratet for naturforvaltning
for kalkede vassdrag og rettledninger om lokal forvaltning og driftsplanlegging gitt av
Norske Lakseelver. Valdet har fått navnet Gullestad/Prestegarden Vald.
Laksebørs og annen info om laksefiske: www.kvinesdaljff.org/Fisk/Fisk.htm

Soner.
Fiskevaldet er delt inn i 3 soner, GP1, 2 og 3. Bakgrunnen er myndighetenes krav om
bedre kontroll og rapportering av fangst i lakseelver. Fangsten skal rapporteres innen
hver sone.
Fiskekortet gjelder for alle sonene på valdet.

Regulering av fiske.
Regulering av fiske ved fosser, stryk og bruer:
1. Ved Farbrua og Nesbrua vil det ved høye vanntemperaturer og stor ansamling av
fisk bli innført fiskeforbud 50 m oppstrøms og 50 m nedstrøms. Eventuelt fiskeforbud
vil bli varslet og merket i felt.
2. I deler av sone GP1 er det kun tillatt med lett fiske ved vannføringer under 50m 3s.
Strekningen dette gjelder er fra terskelen og ned til øvre del av parkeringsplass ved
innkjørsel til Kloster. Nedre grense er merket.
Lett fiske er fiske med:
a) flue hvor flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten
b) mark med eller uten dupp
Søkke er forbudt.
3. Fisketrapp i terskelen ved Stadion. Fiskeforbud 50m oppstrøms og 50m nedstrøms
og ut til midt av elva i denne sone. Øvre og nedre grense er merket.
Ved spesielle situasjoner kan andre reguleringer bli iverksatt.

Andre forhold.
På Fidjan er det nyplantet lauvskog mellom riksveien og elva. Plantene er markert
med en bambuspinne og vi ber fiskere om å trø varsomt i plantefeltet. Det vil være
markert sti fra parkering og ned til fiskebu.
Som fiskere ønsker vi å ha det trivelig langs elva og avfall som ikke er matavfall kan
legges i søppeldunker ved lygarbuene. Andre steder langs elva har man det som
prinsipp at det man bringer med seg til elva det tar man med seg hjem igjen.
Telefonnummer til vannføring: 38354560, vannstand 252 tilsvarer 50m 3/s.
Vi ønsker deg et hyggelig fiske i Kvina – ta gjerne kontakt på tlf 91718449.

Gullestad/Prestegarden Vald 2018, rev 5.5.18.

