
• Fiskekort kan kjøpes på lokale utsalgssteder. 
• Fiskekort kan kjøpes over internett.

• For information, fishing rules and licenses in english,                                                  
please see www.fishspot.no

Atna Fiskeforening

FISKEREGLER FOR SPORTSFISKE HOS ATNA FISKEFORENING

Fiskekortet gjelder hele området til Atna Fiskeforening, med unntak av 
Elgevatnet og Gråsjøen/Gråtjørna.

Fiske kan bare drives mot løsing av fiskekort.  Barn under 16 år fisker gratis. 

Generelle fiskeregler
• Fiskekort må løses før fisket tar til.
• Levende organismer er ikke tillatt å overføre fra et vassdrag til et annet.
• Ørekyte, død eller levende, er forbudt å bruke som agn.
• Stangfiske er tillatt fra isløsning og varer til fredning 15.september.
• Isfiske starter 1.desember og varer til isen går, oftest har dette vært rundt 

10.mai.
• Fiske med oter er tillatt for alle på Finnsjøen i hele fiskeperioden.
• Fiske fra innmark er forbudt uten grunneiers tillatelse.
• Fangstrapport skal sendes inn til Sollia fjellstyre etter endt fiske.
• Garnfiske for utenbygds er tillatt på Setningen og Finnsjøen. Dette krever eget 

garnfiskekort (se oppslag om utsalgssteder for hvor du får kjøpt dette). Det kan 
settes inntil 10 garn, hvor minst halvparten skal være av maskevidde 26 eller 
mindre.                                                                                                                    
Fisketid for Setningen: Fra isen går til 30.juni og 1.august – 15.september, samt 
fra 1.desember til isen går (garn under isen).                                                                               
Fisketid for Finnsjøen: Fra isen går til 15.september, samt fra 1.desember til 
isen går (garn under isen).                                                                                                  
Det er forbudt å ha garn stående i vannet mellom kl.10:00 – kl.16:00. Garn skal 
være standard bunngarn inntil 2 meters dybde og 25 meters lengde. Garn skal 
være tydelig merket med eierens navn og adresse. Umerkede garn blir tatt opp 
av fiskeoppsynet.

• Brudd på fiskereglene vil bli anmeldt.

I tillegg til disse fiskeregler gjelder kommunale fiskeregler for Stor-Elvdal, Folldal 
og Sør-Fron kommuner innenfor deres respektive områder.

Reglene er oppdatert og vedtatt på årsmøte 8.april 2015 og gjelder inntil videre.                                            

Telefon fiskeoppsyn: 47 46 28 81

Fiskekort med SMS for 
Atna Fiskeforening
Send inatur <kode> <navn> <postnummer> til 2377

Koder:

• Døgnkort, pris  80,- AB22D1

• 2-døgnskort, pris  150,- AB22D2

• Ukekort, pris 300,- AB22D7

Denne tjenesten koster kr. 25,- og legges til kortprisen.
(Kjøp over internett og utsalgssted gir ikke gebyr)

Kortkjøp med SMS belastes din mobilregning.

Døgnkort kjøpt med SMS gjelder for den datoen kortet er kjøpt.

Tjenesten fungerer kun for norske telefoner.  

Teknisk leverandør av SMS tjenesten: 

Inatur Norge AS 

support@inatur.no
fishspot.no


