FISKEINFO
Ytre Egeland/Slimestad

medlem av: Kvina Laksefiskelag

VALD
Velkommen til laksefiske i Kvina.
Fiskeregler og fangstrapportering 2021
Valdet grenser i Nord til Gullestad/Prestegarden vald og i sør til Øie Laksevald. Se nøye på kartet over valdet og merk
deg at på Vestsida er det en fredningsone. Den strekker seg fra Pumpehuset i Kloster og ca 150 m ovenfor utløpet av
Slimestadbekken. Det er også mulig å fiske fra båt fra Bunesgrunnen til Øie Laksevald.
Uren fiskeri er fra sesongen 2021 inngått som en del av Øie Laksevald.

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 fiskeravgift til staten (Statskortet). Begge kort,både Statskortet og
fiskekortet for Ytre Egeland/ Slimestad SKAL medbringes under utøvelse av fiske.
Fullstendige fiskeregler finner du på: 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 (kun7 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.

Fangsrapportering:
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.
Det skal minimum oppgis: Dato, Sone, Art, Vekt, utstyr og Vill/Oppdrett.
Fangstene skal rapporteres på den sonen hvor fangsten blir gjort. Det være seg Ytre Egeland eller Slimestad. Kartet
viser grenselinjen.

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.
Ved båtfiske mellom Bunesgrunnen og Øie Laksevald gjelder reglene for Båtfiske, se fiskeregler for
www.kvinaelveeierlag.no/fiskeregler

Soner:
Fiskevaldet er delt i 2 soner. YTRE EGELAND OG SLIMESTAD.
FANGSTEN skal rapporteres innen hver sone
Valdet er merket på begge sider av elva.
Rettighetshavere og Fiskeoppsynet har rett til å kontrollere Fiskekort.

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.
FISKEUTSTYR: Spesiellt vadere og vadesko som er brukt i andre vassdrag og som ikke er tørt må DESINFISERES
før bruk. Desinfisering kan gjøres bak CIRKLE K STASJONEN I SENTRUM.
Parkering på Slimestad for fiskere er på Parkeringsplassen ved utløpet av Slimestad bekken.
VALDANSVARLIG: TOR G TØNNESSEN TLF: 90142581.

Vi ønsker deg et hyggelig fiske i Kvina

SKITT FISKE!

