
-FORSKRIFT OM FISKE I VASSDRAG MED LAKS OG SJØAURE I
AUST-AGDER.

Fastsatt av Fylkesmannen i Aust-Agder den 22. februar 2010, med hjemmel i lov 15. mai
1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v., §§33 og 34, kgl. res. 20. Juni 2003 nr. 736 om
åpning for fisket etter anadrome laksefisk § 2 og lov 19 . juni 2009 nr . 100 om forvaltning av
naturens mangfold, §§ 7-12 og 15-16.

§1. Definisjoner

• Døgnfredning: Tidsrom innenfor fisketida der fisket ikke er tillatt.
• Døgnkvote : Det totale antallet villaks og sjøaure hver fisker kan avlive i løpet av et

døgn.
• Krøking : Dersom kroken ikke sitter i eller umiddelbart i nærheten av kjeften på fanget

fisk.
• Vinterstøing : Laks og sjøaure som har gytt om høsten og overvintret i elva..
• Innlandsfisk : All annen fisk i vassdrag enn laks og sjøaure.

2. Fisketider, døgnkvoter og andre avgrensinger
Vassdrag Tidsrom (fra og med - Andre avgrensinger

til og med)

Nidelva Døgnkvote i alle åpne soner: 2 fisk
Nedstrøms Blakstad (sone 1-4) 1. juni - 31. august

Fra Blakstad til Eivindstad (sone 5) 1. juni -15. august

Fra Eivindstad til Bøylefoss Åpnes ikke for fiske

Storelva (Vegårvassdraget)

Fra Lagstrømmen til og med 1. juni - 31. august l Lagstrømmen er det kun tillatt å fiske fra
Songevann land. Døgnkvote: 2 fisk

--------------------------------------
Fra Sundstrømmen til utløp

----------------------------
1.juni - 31. august

----------------------------------------------
Døgnfredning på denne strekningen i to

Ubergsvann døgn, fra mandag kl. 00.00 til tirsdag kl.

------------------------------------ - 24.00. Døgnkvote: 2 fisk
Fra Ubergsvann til Klova Åpnes ikke for fiske

Gjerstadelva Ikke åpnet

Grimeelv (Kaldvellelva ) 1. juni - 30. september Døgnkvote: 2 fisk

Langangsvassdraget 1. juni - 31. august

Landvikvassdraget Ikke åpnet

Fisket er kun tillatt i hovedvassdraget i de vassdrag som er nevnt i tabellen ovenfor. I øvrige
vassdrag i fylket er det tillatt å fiske sjøaure i innsjøer i perioden fra og med 1. august til og
med 31. august.

Følgende innsjøer regnes som innlandsvann og omfattes ikke av begrensningene i første og
andre ledd: -
Herefossfjorden (Tovdalselva), Temse, Syndle og Rore (Nidelva), Reddalsvann
(Landvikvassdraget) og Kleivekilen i Ubergsvann_(Storelva). Kvernevannsbekken i Risør
regnes som sjøaureførende opp til utløpet av Kvernevann.



§3. Fiske etter innlandsfisk i vassdrag med laks og sjøaure
Med unntak av Storelva fra Lagstrømmen til og med Songevann er fiske tillatt etter de arter
av innlandsfisk som det er åpnet for å fiske etter' i alle innsjøer på strekninger der det går
laks og sjøaure. Fisket er tillatt med følgende redskaper innenfor tidsrommene:

A. med bunngarn opptil 31 mm maskevidde (20 omfar): fra og med 1. mars til og med
15. august. I Landvikvann kan fisket starte 10. februar.

B. med stang og håndsnøret: Hele året.

Det er ikke tillatt å sette garn nærmere enn 100 meter fra elveos, bekkeos eller kanal der
laks og sjøaure vandrer eller gyter. Garnet skal ikke dekke mer enn en fjerdedel av innsjøens
eller sundets bredd på det aktuelle stedet.

Faststående redskap skal være merket med eierens navn og adresse.

' Jf. Forskrift 26. juni 2009 nr. 851 om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps (innlandsfiskeforskriften)

2Jf. forskrift 25.februar 2003 om oppgaveplikt og redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome
laksefisk
§ 2.

§ 4. Døgnkvote
Døgnkvoten er personlig og følger fiskekortdøgnet eller hver påbegynte dato for helg-, uke-
og sesongkort. Fisk med uomtvistelige kjennetegn som oppdrettsfisk er unntatt fra
døgnkvoten. I tvilstilfelle skal fisken regnes som villfisk. Fisket skal avsluttes når kvoten av
avlivet fisk er oppnådd.

§ 5. Krøkingsforbud
Det er ikke tillatt å fiske på en slik måte at fisk blir krøket. Dersom fisk blir krøket og dette
skyldes fiskeutstyret eller måten fiskeutstyret brukes på, skal dette fisket straks opphøre.

§ 6. Forbud mot fiske av vinterstøing
Dersom vinterstøinger blir fanget, skal de straks settes ut igjen, mest mulig uskadd.

§ 7. Bruk av redskap som kan fylles med vann
Det er ikke tillatt å fiske med redskap (søkke, dupp og lignende) som kan fylles med vann.

§ 8. Dispensasjon
Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskriften. Dispensasjon fra
§§ 2, 3 og 4 skal som hovedregel ta utgangspunkt i plan utarbeidet av rettighetshaverne.

§ 9. Ytterligere reguleringer
Dersom ytre forhold eller bestandssituasjonen tilsier det, kan fylkesmannen fastsette
ytterligere tiltak for å begrense fangstene av fisk.

§ 10. Utvidet fiske etter oppdrettsfisk
Fylkesmannen kan åpne for et avgrenset fiske etter oppdrettsfisk ut over fastsatt fiskesesong

§ 11. Straff
Brudd på denne forskrift er straffbart, jf. lov 14. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk
m.v. § 49.

§12. Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 27. februar 2008, om fiske i
vassdrag med laks og sjøaure i Aust-Agder.
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