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Salgssted for fiskekort: 
Grønberg Sport

Salgssted for fiskekort: 
Otra House  
(Vigeland Hovedgård)

Fiskekonkurranse 
27. august
Det blir fiskekonkurranse som vanlig 
søndag 27. august. Otra vil være 
stengt for ordinært fiske denne dagen 
frem til fiskekonkurransen er avsluttet.

All fangst skal 
rapporteres umiddelbart. 
Det er ikke tillatt å fiske 
videre før avlivet fangst 
er rapportert.

Fangstbegrensning
Døgnkvote: 2 laks og 1 sjøørret
Sesongkvote: 50 kg laks
Fisket skal avsluttes for dagen når 
døgnkvote laks er oppnådd

Gruppedagskort
Tilbud til grupper av fiskere som 
ønsker en dagskortsone for seg selv, 
f.eks. firmatur.   
Les mer på www.otralax.no

Hold fiske
plassen ryddig
Alle plikter å forlate fiske
plassen ryddig og i orden.  
Ta med din egen søppel.

All are required to keep the fish 
place tidy and in good order.
Bring your own trash when you 
leave.

Alle sind erforderlich, um Fisch 
Platz ordentlich und in gutem 
Zustand. Bringen Sie Ihre 
eigenen Müll, wenn du gehst.
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Skjellprøver
Otra Laxefiskelag ønsker 
skjellprøver av all fanget laks.  

Hendelser
Ved mistanke om forurensing 
eller unormale hendelser kontaktes 
Kultiveringsutvalget.
kultotra@gmail.com, tlf 47 85 31 83, 
95 78 15 72 eller 41 62 57 42.
 

Følg med Otralaxefiskelag  
på Instagram



Velkommen til laksefiske i Otra
Sesong: 1. juni til 31. august

Salgsstedene har ytterligere informasjon om fiskemulighetene:
•   Grønberg Sport, Kristiansand 

Telefon 38 02 73 97 
Åpent 917 (15)

•   Otra House, v/Vigeland Hovedgård. Åpent alle dager  
i sesongen kl 18.00 til 20.00.  Tilgjengelig pr telefon utenom åpningstid (oppslag på døra).

•   www.otralax.no

Fiskekortet følger døgnet (00.00 til 24.00). Følgende korttyper selges:

Kortbegrensning 3 kort pr døgn i sone 3b, 3c og 4b. Kortbegrensning 3 kort pr døgn i sone 3b, 3c, 4b og 4c.
Kortbegrensningen på 3 kort i sone 3b og 3c gjelder ikke for grunneiere. 
Kortbegrensning sone 5B Rød:4 Formiddagskort og 4 ettermiddagskort. 
Formiddagskort trekkes på Otra House kl. 19.00 dagen i forveien.

Lakseførende strekning i Otra er delt inn i 5 fiskekortsoner:
Sone 1 strekker seg fra elvemunningen til Sødal. Mulighet for fiske fra land og fra båt alle ukedager.
Sone 2 strekker seg fra Sødal til Strai (like nedenfor hengebrua). Muligheter for fiske fra land 6 dager i uken samt fra båt 7 
dager i uken. Båtkort i sone 2 omfatter både båtleie og fiskekort. Fortøyningsplass er merket på kart.
Sone 3 strekker seg hengebrua på Strai og nesten til Kvarstein Bru. Fiske fra land 5 dager i uken. Begrenset kortsalg i sone 3b 
Hageodden og sone 3c Mosby.
Sone 4 strekker seg fra sone 3 til Ålestrømmen. Fiske fra land 6 dager i uken (5 dager i uken  
på østsiden, nederste del). Begrenset kortsalg i sone 4B Ravnås og sone 4c Holmane.
Sone 5 strekker seg fra Ålestrømmen til fabrikkområdet. Muligheter for fiske fra land 7 dager i uken. Begrenset kortsalg i sone 
5B Rød.   

Ungdom under 18 år kan løse årskort for alle åpne soner for kr 100, for hele sesongen.

Fiskeregler finner du på www.otralax.no

KORTTYPE    Alle priser inkl. MVA SONE
 1 2 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b
Dagskort åpen sone (kr. 100 for ungdom under 18 år)  142   231   231     231     284  
Dagskort, 3 kort pr døgn     231   231    315   315      
Halvdøgnskort.  4 kort form. og 4 etterm.            350 
5 dagers kort onssøn   651        
Ung voksen årskort 420 945 1.313   1.444   1.575   
Årskort 840 1.890 2.625   2.888       3.150 
Årskort fiske egen båt gjelder sone 1                          1.208          
Døgnkort båt 452           

Fiskekort
Alle fiskekort i Otra er personlige, og kan ikke benyttes av andre. Det benyttes elektroniske fiskekort i form av tekstmelding til 
mobil. Husk å lagre fiskekortnummer til rapportering. Det er ikke tillatt å videreselge kort eller fremleie fiske. 

Fangstrapportering
All fangst skal rapporteres umiddelbart. Dette gjelder også gjenutsatt fisk. Du kan rapportere på:
•  www.scanatura.no 
•  App fra scanatura
•  Otra House
Det er ikke tillatt å fiske videre før avlivet fangst er rapportert.

Rømt oppdrettsfisk
Rømt oppdrettsfisk skal avlives. Rømt oppdrettsfiske teller ikke med i personlige kvoter dersom den er forevist oppsynet.  
Otra Laxefiskelag ønsker skjellprøve og bilde av rømt oppdrettsfisk.

Pukkellaks
Pukkellaks er en fremmed art i Otra. Pukkellaks skal avlives. Pukkellaks skal rapporteres, men teller ikke med på personlige 
kvoter.

Regler for båtfiske
•  Alle som deltar i fisket skal ha fiskekort, også den som ror / kjører båt ved båtfiske
•  Bevegelig fiske gjelder alle, også båtfiske (ikke dregg hvis til hinder)
•  Det kan fiskes med inntil 2 stenger samtidig fra båt. Båtfiske har forkjørsrett
•  Dorging med motor forbudt i sone 3 onsdag – søndag
• Det er ikke tillatt å benytte båt med motor til fiske i sone 4 tirsdag til søndag (unntatt nederste del)

Særskilte regler for sone 5B rød
•  Fiske kun til midtlinjen
•  Oppstrøms fiske forbudt
•  Vading forbudt ved vannføring over 200kbm/s
•  Kortet gjelder for sone 5A når 5B er stengt.
• Vigelandsfossen er automatisk regulert, og vannføringen kan endres uten forvarsel. 
 Ferdsel i strid med regulantens skilt eller sperringer er forbundet med livsfare, og er strengt forbudt.

Særskilt for årskort
Årskort gjelder ikke på rettighetshavernes fiskedager:
•  Mandag og tirsdag i sone 3 og nedre del av sone 4 
•  Mandag i sone 2 og øvre del av sone 4
Elva er fredet fra siste lørdag i august kl 24.00 til søndagen etter fiskekonkurransen. 
Fritt fiske i alle soner siste søndag i august etter at fiskekonkurransen er avsluttet.

Oppsyn
Oppsyn i Otra utføres av grunneiere og av medlemmer av VJSFF. 
Alle fiskere plikter å fremvise fiskekortmelding og fiskeravgift på forespørsel. 
Vaktliste oppsyn finner du på www.otralax.no

www.otralax.no
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