
Fustvatn grunneierlag 

 

VELKOMMEN TIL Å PRØVE FISKELYKKEN 
Fustvatn grunneierlag samordner fiskerettighetene til grunneiere rundt Fustvatnet, Herringelva og 

Straumen opp til Tverlandsbrua.  

Området er en del av Fusta-vassdraget, som høsten 2012 ble behandlet med plantegiften rotenon, 

etter at angrep av lakseparasitten gyrodactylus salaris var påvist på fiskearter i vassdraget. Etter 

planmessig reetableringsarbeid viser prøver at bestandene av ørret og røye i vassdraget nå er i god 

vekst, både når det gjelder størrelse og antall.  

Fra sommeren 2016 er det derfor tillatt å fiske med stang og håndsnøre i området på følgende vilkår:  

Fiskekort:   Fiskere må ha gyldig fiskekort, fra og med 18 år og oppover. Pris for døgnkort er 

kr 50,- og kr 300,- for sesongkort for enkeltpersoner, og kr 500,- sesongkort for 

familier. 

 Fiskekort fås kjøpt hos:  

Aspnes Camping,      tlf.: 92082548   
Thomas Straum,        tlf.: 97679737 

Otto Myrnes,         tlf.: 92088491 
Vidar Aanes,           tlf.: 93808261 

  
Fangstrapport:     Arbeidet med reetablering av fiskestammene krever at man holder oversikt over 

bestandsutviklingen. Ved kjøp av fiskekort må det betales et depositum på kr 

100,- for døgnkort og kr 200,- for sesongkort. Depositumer blir refundert ved 

levering av fangstrapport etter at fisket er avsluttet. Kravet om fangstrapport 

gjelder også for fiskere med frikort, fiskerettshavere og unge 15 – 17 år. 

Utslipp av fisk: I reetableringsfasen er det viktig å få bestanden av røye i vassdraget opp til et 

nivå som gir grunnlag til å vurdere når vassdraget kan erklæres fritt for smitte av 

gyrodactylus salaris (friskmeldes). Røye som er lite skadet, skal derfor settes ut 

umiddelbart etter at den er fanget. Det samme gjelder for merket sjøørret. Disse 

fangstene skal likevel tas med i fangstrapporten. Merker fra sjøørret som må 

avlives, skal leveres inn sammen med fangstrapporten. 

Smittespredning:    For å unngå ny spredning av lakseparasitten, må fiskeutstyr, håver, vadere, båter 

og lignende, som har vært i bruk i annet vassdrag uten å ha vært tørket i minst 2 

døgn, desinfiseres. Det samme gjelder utstyr som skal benyttes til fiske i annet 

vassdrag etter bruk i Fusta-vassdraget.  

 Desinfisering med godkjent kjemisk middel blir gjennomført der det selges 

fiskekort. Prisene er: Fiskestang, håndsnøre, vadere eller lignende, kr 100,-, 

Kano/kajakk/båt kr 250,-. 

Inntektene fra kortsalget vil i første rekke bli brukt til en forsvarlig forvaltning av fiskestammene. 

Skitt fiske!  


