FISKEINFO
ÅMOT VALD
medlem av: Kvina Laksefiskelag

Velkommen til laksefiske i Kvina.
Fiskeregler og fangstrapportering 2021
Fisketid:

1. juni 15. august

NB! Ved manglende lakseinnsig og midtsesongevaluering kan fisket bli stoppet og sesongkort selges derfor
med forbehold om dette.
Fiskekortet er ikke gyldig uten betalt fiskeavgift 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: 15 laks (kun 7 over 5 kg) og 15 sjøaure; Årskvote, Gjenutsatt: 15 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: Åmot Kvina, eller Åmot Litleåna.
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. Sesongkortkjøpere skal ta skjellprøve av halvparten av laksefangsten.

Valdansvarlig:
Roald Aamodt, tlf.: 911 88 55 6

For mer info: Se vår nettside om laksefiske i Kvina: www.kvina-laksefiske.com
Rettighetshavere og Fiskeoppsynet har rett til å kontrollere fiskekort.

Soner:
Fiskevaldet er delt inn i to soner, Åmot Litleåna og Åmot Kvina.. Fangsten skal rapporteres innen hver sone.
Fiskekortet gjelder for Åmot Litleåna og Åmot Kvina.
Litlåna øst har eget fiskekort, Øvre Egeland Vald
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.

Vi ønsker deg et hyggelig fiske i Kvina

Soner:
I sonen Åmot Kvina, Englehølen, gjelder kortet for begge sider av elven (se kart).
Regulering av fiske.
Øvre og nedre sone er merket
.

SKITT FISKE!

