PRISER OG REGLER FOR FISKET

FISKEGUIDEN 2016
VEDLEGG TIL FISKEKORT FOR VÅLER JAKT OG FISKEFORENING

NORMALKORTET(sone2):
Normalkortet fra Våler Jakt og fiske er et rimelig alternativ til de som ikke er så opptatt av
kultiveringsarbeidet eller hva slags fisk som biter på.
Normalkortet gir rett til fiske i følgende fiskevann:
Sæteråstjernet, Langtjernet, Sørsåssjøen, Sorma, Tørråssjøen, Spulsåstjernene,
Tørråstjernet, Hosla, Dipen, Søndre Fløgen, Nordre Fløgen, Kynna, Suppetjernet,
Måsåfløgen, Fløgåa, Søndre Bølsjøen, Nordre Bølsjøen og Bølåa.
Priser:
Årskort Ikke medlem 01.01 – 31.12 Kr 350,‐ Ved fremlegging av medl.kort Kr 300,‐
Ukeskort 7 døgn Kr 100,‐ Døgnkort 24 timer Kr 50,‐
ELDORADOKORTET
Eldoradokortet dekker hele området som ligger på vedlagt kart. Ca 400.000 daa totalt.
Årskort 01.01 – 31.12 Kr 550,‐
Ukeskort 7 døgn Kr 215,‐
Weekendkort, 3 døgn, nå uansett ukedager Kr 150,‐
Døgnkort 24timer Kr 100,‐
Leie av båt der dette er mulig: Kr 100,‐ pr dag
Barn under 16 år fisker gratis på Våler Jakt og fiskeforenings områder.
Gytebekker er fredet for fiske. Minstemål ørret er 25cm.
Hvert kort gir rett til maks 3 ørret pr døgn pr kort på foreningens område.
Brudd på foreningens regelverk medfører politianmeldelse og/eller et gebyr på 10x
døgnkortprisen for området vil bli krevd.

Husk at Våler JFF har samarbeid med Statskog om forvaltning av fiskevann etter
svenskegrensen. Dette betyr at du med kort fra VJFF kan fiske på et spennende område
som tilsvarer nesten 400.000daa. Ved kjøp av Eldoradokortet fra foreningen så kan du
fiske hvor som helst innenfor dette området. Se kartet i denne folderen.
På terrenget hos Våler JFF så arbeides det hele tiden med å forbedre forholdene for fisk
og fiskere. Tidligere har vi understreket vann som utpreger seg, noe som selvfølgelig
medfører stor trafikk til disse plassene. Såpass stor trafikk kan medføre en form for
trengsel og følelsen av å være på Finnskogen blir svekket. Vannene opplever også store
fisketrykk på grunn av dette. I vann der det settes inn fisk så er dette greit, men der man
har en svakere og stedegen stamme så er det viktig å ikke øke fisketrykket over det
vannet tåler. Vi vil fortsette å markedsføre enkelte vann, men husk du kan finne perler her
inne som nesten ingen vet om. Slik skal det fortsatt være, den som leter finner gull 
Velkommen til flotte fiskeopplevelser på Finnskogen! Følg oss på FB «Fiske i Våler»

