
                              FISKEINFO 

                  RAFOSS LAKSEVALD    medlem av: Kvina Laksefiskelag    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                   Velkommen til laksefiske i Kvina. 
                        Fiskeregler og fangstrapportering 2023 
 

På valdet er det flere forbudssoner for fisket. 1) Fiskeforbud fra under Rafossen (Lydingsviga) og ned til grensemerke 

for forbudssone 50 meter nedstrøms utløp av kraftverket. 

2) Fredningssone i Ramndalen gjelder fra 50 meter nedstrøms utløpet Trælandsfos til  øvre masseterskel  på Lyding. 

Fisketid: 1. juni 15. august. 

NB! Ved manglende lakseinnsig og midtsesongevaluering kan fisket bli stoppet  og sesongkort selges derfor 

med forbehold om dette. 

NB! Fisketiden og fiskereglene kan bli endret i løpet av sesongen avhengig av utviklingen. Kortkjøper plikter å følge 

med på nettsiden «kvinaelveierlag.no» eller facebooksiden «Kvinesdal Laksefiske» hvor eventuelle endringer vil bli 

kunngjort. 

 

Fiskekortet er ikke gyldig uten betalt fiskeravgift til staten ( Statskortet ) og skal medbringes sammen med 

statskortet under fisket.  Fullstendige fiskeregler:   

www.kvinaelveeierlag.no/fiskeregler  

Kort sammendrag av regler:    

Døgnkvote: 

Avlivet:1 laks og 1 sjøaure; Gjenutsatt:3 laks og 3 sjøaure pr. døgn . 

Årskvote: Avlivet: 10 laks (kun 5 over 5 kg) og 15 sjøaure; Årskvote, Gjenutsatt: 10 laks og 15 sjøaure.  

Når kvote for avlivet laks er nådd skal fisket opphøre, også for sjøaure.  Oppdrettslaks inngår i kvoten.  

Husk desinfisering av fiskeutstyr før fisket starter dersom utstyret ikke er tørt og brukt i annet vassdrag enn Kvina. 

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. 

Fangstrapportering: 
Fangstrapport skal leveres senest 1 døgn etter fangstdato. Manglende rapportering kan føre til utestengelse fra 

fisket. Antall fiskedøgn på sesongkort skal rapporteres ved sesongslutt.  Rapportering skjer direkte via Internett. 

Fangstene skal rapporteres på det fiskeri den blir fanget: Lyding; Rafoss; Træland; Svindland eller Hamre. 

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 skjellprøver av laks. NB! Sesongkortkjøpere plikter å ta skjellprøve av alle laksefangster ( 
ikke sjøaure ) grunnet undersøkelse av innblanding av oppdrettslaks. 

Valdansvarlig:  
Jan Kåre Rafoss tlf:  97196403 
 

For mer info: Se vår nettside om laksefiske i Kvina:  
www.kvinaelveierlag.no 
 
 
Regulering av  fiske. 
 
Ved spesielle situasjoner kan andre reguleringer bli iverksatt. 

 
Andre forhold. 
Som fiskere ønsker vi å ha det trivelig langs elva , og man har  det som prinsipp at det man bringer med seg til elva 
det tar man med seg hjem igjen. 
 

http://www.kvinaelveeierlag.no/fiskeregler
http://www.kvinaelveierlag.no/


 

Vi ønsker deg et hyggelig fiske i Kvina  

 

 
 
 
 
 
Rettighetshavere og Fiskeoppsynet har rett til å kontrollere fiskekort. 

 
 
 

SKITT FISKE! 


