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VEDLEGG TIL FISKEKORT SJFF 2021
Dette vedlegget deles ut til alle som kjøper fiskekort. Vedlegget anses som en del av kortet, og kortkjøper plikter å sette seg nøye inn i fiskeregler og bestemmelser for det enkelte vald.

Fiskeregler for SJFFs vald – fiskesesongen 2021
1. Fiskesesongen
Laksefiske er tillatt fra 1. juni til 31. august
Sjøørret er fredet og skal settes levende ut i elva igjen. Husk å rapportere gjenutsatt sjøørret.
Minstemål for laks er 35 centimeter.
Vinterstøing er fredet og skal settes levende ut i elva igjen.
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2. Fiskeredskap
Det er kun tillatt å fiske med sluk, spinner, wobbler, mark og flue.
Ved fiske med flue skal kastevekten ligge i fluesnøret eller duppen.
Ved fiske med dupp skal den flyte i stille vann.
Det skal ikke brukes redskap med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller én trippelkrok.
Fiske med reke, kunstig mark og lignende er forbudt.
Bruk av søkke er kun tillatt i forbindelse med markfiske. All annen bruk av søkke er forbudt.
Markfiske er forbudt med unntak av vald nr. 8 til og med nr. 18.
Markfiske er forbudt i august.
Det er kun tillatt å bruke mark fra nedfallsområdet til Stjørdalselva. Unntatt er mark som er kjøpt i forretning
som er produsert i anlegg godkjent av Mattilsynet.
Redskap som har blitt brukt utenfor vassdraget skal desinfiseres før bruk. Fisker plikter å medbringe bevis på
at utstyret er desinfisert eller tørt da det ble tatt i bruk.

kjentmann.no

3. Bag limit
Døgnkvote defineres som den fangst en fisker har lov til å fiske i løpet av et døgn.
ca 30 km fra E6
Døgnkort gjelder for et døgn. Ellers er døgnskiftet klokken 2400.
Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre.
Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten.
Gjenutsatt fisk skal rapporteres til Laksebørsen med anslått størrelse: Liten, Medium eller Stor.
Døgnkvoten er 1 fisk per fisker per døgn.
Det er en sesongkvote på 6 lakser, hvorav inntil 3 kan være over 65 centimeter (ca. 3 kilo).
Når en laks er fanget, skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter.
Når kvoten på 6 lakser i løpet av en sesong er fanget, skal fisket opphøre.
I august er all hunnlaks over 65 centimeter fredet og skal settes levende ut i elva.
Oppdrettsfisk skal ikke settes ut og regnes ikke av kvoten. For at denne ikke skal telle kvoten må den forevises på Laksebørsen.
Til Vigdenes
Laks i gytedrakt er fredet og skal settes skånsomt tilbake i elva igjen.
(Forradal)
Hvis en fisk som skal settes ut dør, skal denne leveres til Laksebørsen.
Det skal leveres skjellprøver av avlivet fisk.
52 Iverhølen/
4. Rapportering av fangst
All fangst skal rapporteres av fiskeren selv på laksebørsen innen 24 timer med fullt navn og relevante opplysninger
(www.lakseborsen.com).
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5. Fiskeområde
Det er kun tillatt å fiske fra land. Både stang, fiske og redskap skal være på egen grunn.
6. Opptreden
Stå ikke stille på samme plass når det er flere til stede.
Begynn alltid øverst på valdet/hølen, ved røde/hvite nummerskilt eller ved delepåler. Vis hensyn!
7. Camping/overnatting
All oppsetting av telt eller parkering av campingvogn på SJFFs områder er forbudt. Det er forbudt å overnatte på valdene.
8. Tilgang til vald
Tråkk ikke på åker og eng. Benytt parkeringsplasser, veier og stier. Lukk grinder.
9. Renhold og orden
Forlat valdet slik du selv ønsker å finne det. Ta med søppel etter deg.
10. Legitimering
Fiskere plikter å fremvise gyldig fiskekort og kvittering for betalt fiskeravgift for foreningens oppsyn eller for politiet.
11. Endring av regler
SJFF tar forbehold om endring av regler angående disponering av fiskevaldene. Enkelte vald kan stenges for kortkjøpere
i perioder. Melding om dette vil kunngjøres med oppslag på det enkelte vald eller skrives på vedleggene til fiskekortet.
Foreningen refunderer ikke løst fiskekort om ikke alle vald er disponible eller om det skulle bli innkorting av sesong eller
endringer i fiskereglene.
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12. Brudd på fiskereglene
Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse. Gebyr for manglende desinfisering, manglende rapportering og brudd på reglene i forbindelse med redskapsbruk er kr.
3.000,-. Gebyr for kvotebrudd er kr. 6.000,-.
Personer som blir tatt for regelbrudd eller uakseptabel adferd kan fratas fiskekortet og bortvises fra elva. Ved skjerpende tilfeller
blir utestengelsen utvidet. Utestengte fiskere er selv ansvarlig for å avstå fra fiske.

VALDBESKRIVELSE
52. Iverhølen/Hegseth: Nordre side ca. 150 m.
49. Sørneshølen: Søndre side ca. 400 m.
48. Flormoen: Søndre side ca. 400 m.

Sona
37 Midtkil

46. Bruhølen: Begge sider ca. 500 m.
Eieren har enerett på fiske alle torsdager fra kl. 12.00 - kl. 24.00.
44. Megård: Begge sider ca. 400 m.
43. Mølskhølen/Nebbhølen: Begge sider ca. 500 m. Kun fluefiske med fluestang
i juli/august i Mølskhølen. Valdet er stengt fra 10/7 kl.1200 til 15/7 kl.12.00
NB! Parkering, se egen anvisning.
42. Svea: Nordre side ca. 400 m.

Midtkil camping
ca 18 km fra E6

34 Øvre Einang

37 Midtkil

37. Midtkil: Begge sider ca. 400 m. Fiske annenhver uke på ULIKE uke-nummer
(23 - 25 osv.). Skifte av fiske på søndag kl. 1200.
Første uke starter søndag 6. juni (1200) og avsluttes søndag 13. juni kl. 12.00.

Midtkil camping
ca 18 km fra E6

34. Øvre Einang: Nordre side ca. 300 m.
31. Kleivhølen: Nordre side ca. 300 meter, søndre side ca. 600 meter.
23. Avelsgaard/Kringen: Søndre side ca. 700 m.
NB: 300 meter av valdet er stengt grunnet rasfare.
18. Kommunevaldet: Nordre side ca. 400 m. Markfiske tillatt.
Valdet er stengt 9. og 10. juni 0700-1500, og 30. juli 1600 til midnatt.

E14

16. Mæhla: Søndre side ca. 50 m. Markfiske tillatt.
15. Øfsti: Søndre side ca.150 m. Markfiske tillatt.

31 Kleivhølen

11. Hofstad: Begge sider ca. 150 m. Markfiske tillatt.
10. Vold: Begge sider ca. 900 m. Markfiske tillatt.
Søndre side er stengt onsdag 16. juni, torsdag 17. juni, fredag 25. juni
og torsdag 1. juli fra kl. 1600 til midnatt.
9.

Slundgård: Begge sider ca. 150 m. Markfiske tillatt.

8.

Ydstines: Nordre side ca. 1000 m. Markfiske tillatt.

Til

Forradal

31 Kleivhølen

ca 13,5 km fra E6
Helleristning

BEKJEMPELSE AV FISKESYKDOMMER
• I Stjørdalsvassdraget er det ikke tillatt å fiske med mark som ikke kommer fra nedfallsområdet
til Stjørdalsvassdraget.
• Unntatt er mark kjøpt i foretning, som er produsert i anlegg godkjent av mattilsynet. Dette for
å hindre sykdomssmitte og spredning av fremmede arter.
• Redskap som har vært brukt i et annet vassdrag eller brakkvannsområde i sjøen, og tilreisende
fiskeres redskaper, skal desinfiseres før det kan brukes i vassdraget. Det gjelder også vadere,
vadebukser og annet utstyr som brukes.
• Vann fra vannbeholdere, vadere osv. må ikke tømmes ut i et annet vassdrag
enn vassdraget det opprinnelig kommer fra.
• Fisk som fanges i et vassdrag må ikke sløyes eller vaskes i et annet vassdrag. Dette gjelder også
fisk som er fanget i sjøen, den kan ikke tas med til vassdraget og bli renset eller lignende. Det er
ikke tillatt å bruke andre redskapstyper eller agn enn det her er gitt tillatelse til.
LAKSEBØRSEN FOR STJØRDALSVASSDRAGET
All fangst skal rapporteres til Laksebørsen.
med fullt navn og relevante opplysninger, se https://elveguiden.no/no/laksebors/13
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NB! Klippet fettfinne kan se ut som deformert fettfinne!
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FISKEKORT:
Fiskekort til SJFF's vald kan kjøpes når du kommer til Stjørdal. Kortene selges ved Midtkil Camping,
Flora Camping, Hembre camping, Best Hegra, Jan Sakshaug Sport og TRD Sportsfiskesenter.
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Kjøp av døgnkort (24 timer), 3 døgnskort og ukekort gir rett til fiske på hvite vald i Stjørdalselva.
Kjøp av sesongkort gir i tillegg rett til fiske på røde vald i Stjørdalselva og Forra.
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