
Skauga Elveierforening har fastsatt følgende regler for fiske etter anadrom laksefisk i henhold til 

sitt Flertallsvedtak.  
 
§ 1 Omfatter 
Reglene gjelder for den lakseførende delen av Skauga.  
 
§ 2 Fisketid  
Det er tillatt å fiske etter anadrom laksefisk i perioden f.o.m.15. juni t.o.m. 15. august. Sjøørreten 

er fredet. 
 
§ 3 Redskapsbruk  
Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes ett redskap 
per person, ett snøre per redskap og ett agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske. 
Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler med maks en 

trippelkrok. Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til 

Norge må nasjonalt regelverk følges.  
Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en trippelkrok Avstanden 
mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større 
enn 15 mm.  
Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten, dvs. at vekten 
ikke skal ligge i kroken, i tuben eller i annen del av utstyret. Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske 

med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik 
måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.  
*) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark  
**) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp  
 
§ 4 Minstemål, kvoter og gjenutsetting 
All anadrom laksefisk med lengde mindre enn 35 cm skal settes ut igjen. All gytefarget laks skal 

settes levende ut igjen. Vinterstøing skal settes ut. Sjøørreten er fredet og skal settes levende ut 
igjen.  

Døgnkvote for laks er 1 stk. og sesongkvote for laks er 10 stk.  
Døgnkvoten er definert som antall fisk en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn 
(fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet (for ukekort og sesongkort følges 
datodøgnet). Kvoten gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Når døgnkvoten 

på laks er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Sesongkvoten er det antall fisk 
en person kan avlive i løpet av en sesong. Når sesongkvoten på 10 laks pr. person er nådd, skal alt 
fiske avsluttes inntil ny sesong starter.  
Skadd fisk skal avlives. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten. Fisk under minstemålet 
(35 cm) og vinterstøing inngår ikke i kvoten når de blir levende gjenutsatt. All fisk, avlivet og 
levende utsatt (CR), skal rapporteres fortløpende til laksebørsen. Oppdrettslaks og pukkellaks skal 
avlives og innrapporteres fortløpende til laksebørsen. Det skal tas skjellprøver av all avlivet fisk. 

 
§ 5 Fiske etter rømt oppdrettsfisk  
For å beskatte rømt oppdrettsfisk, kan Statsforvalteren åpne for fiske etter anadrom laksefisk ut 

over ordinær fisketid. Statsforvalteren bestemmer i samråd med den lokale fiskeforvaltning og den 
aktuelle kommune om et slikt fiske skal åpnes, hvilke elvestrekninger fisket skal omfatte, 
tidsrommet for fisket og hvilke redskap som skal benyttes.  
 

§ 6 Desinfisering av fiskeredskap  
All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong 
skal desinfiseres før bruk. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet 
utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i elvene.  
 
§ 7 Gytebestandsmål  

15.Juli skal det foretas midtsesongevaluering. Grunnlaget for evalueringen er innmeldt fangster i 
elva og tilbakemeldinger fra sjøfiske. Tiltak vil bli iverksatt 16.Juli etter forhåndsavtale som er 
godkjent av Statsforvalteren.   
 
§ 8 Straffebestemmelser  

Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49. Overtredelse kan 
medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt.  

 
§ 9 Ikrafttreden  
Reglene trer i kraft 15. Juni 2021. 


