
KORTSALG 
Miljøavdelingen i samarbeid med Eiger-
sund JFF kan i dag tilby salg av fiskekort 
for 17 flotte fiskevann i Eigersund.   
 
Som fisker kan du velge om du vil kjøpe et 
kort som dekker de vann som kommunen 
forvalter, eller et kort for de vannene som 
JFF forvalter. Du kan alternativt kjøpe et 
kort som dekker alle vannene i kortord-
ningen. Oversikt over kortsoner og fiske-
vann er vist på kartsiden.   
 
Fiskekortet gir adgang til stangfiske langs 
merkede strandlinjer som er vist på 
oversiktskartet. Det er også åpnet for fiske 
med garn i Nodlansvatnet/Eigelivatnet, 
men en må da løes et eget garnfiskekort.  
 

KORTPRISER  
Inntektene fra kortsalget går i sin helhet til 
forvaltning av fiskevannene. 
 
Kortpriser for stangfiske i en enkelt sone er: 
dagskort kr 20,-, ukekort kr 50,-  og sesong-
kort kr 100,-.  
 
Kjøper du felleskortet for begge sonene er 
prisene: dagskort kr 30,-, helgekort kr 50,-, 
ukekort kr 80,- og sesongkort kr 150,- . 
 
Garnfiske er bare tillatt langs og utenfor 
avmerkede strekninger i Nodlandsvatnet/
Eigelivatnet. Garnkortet koster kr 100,- og 
gir rett til å fiske med inntil 3 merkede garn 
med maskevidde 16-30 omfar i 2 døgn. 
Garnkortet gir også rett til å fiske med oter. 
 
Fiskekort får du kjøpt hos: Sporty (51 49 02 
75), Turistinformasjonen (51 46 82 33), 
Hydro Texaco Helleland (51 49 72 75) og 
Statoil Egersund (51 49 06 11). 
  

FISKERAVGIFT (statsavgift) 
Det skal ikke lenger betales fiskeravgift for 
fiske etter innlandsfisk og kreps. Med 
innlandsfisk menes all fisk i ferskvann 

unntatt laks, sjøaure og sjørøye.  
 
Den som har fylt 16 år og som vil fiske på 
lakseførende strekning i vassdrag er pliktig 
til å betale fiskeravgift. Vassdrag regnes 
vanligvis som lakseførende fram til en foss 
som laksen ikke klarer å passere, eller til 
grense fastsatt av fylkesmannen.  
 
Barn og ungdom under 16 år har en 
generell rett  til å fiske gratis etter 
innlandsfisk med stang og håndsnøre fra 
1. januar til 20. august.  I friluftslivs-
områdene som inngår i brosjyren er inn-
landsfiske tillatt hele året..  
 
FISKESLAG  
I områdene som omfattes av fiskekortord-
ningen er aure den  vanligste fisken. Noen 
steder er det  også røye. Ål forekommer i 
de fleste vannene.  
 
KULTIVERING 
Hvert år brukes det store ressurser på 
kultivering. Mange fiskevann kalkes årlig 
for å ta vare på lokale fiskestammer og for 
å gi et tilbud innen fritidsfiske. I noen vann 
settes det også ut fisk for å supplere eller 
etablere nye bestand.  
 
Det er strenge bestemmelser som 
regulerer fiskeutsetting og annen 
kultivering. Det er ikke tillatt å sette ut fisk 
fra andre vann eller å bruke fisk som 
levende agn.  
 
ANDRE FISKEMULIGHETER 
Ønsker du å vite mer om  fiskemuligheter i 
vårt distrikt kan du ta kontakt med 
Eigersund kommune på tlf. 51 46 83 23, 
eller gå inn på hjemmesidene til Dalane 
Miljø– og Ressurslag (www.reisemal-
sydvest.no/dmr) og Dalane friluftsråd 
(www.friluftsrad.no/dalane).  
 

Skitt fiske! 

SPESIELLE LOVER OG REGLER 
 Pga av faren for å overføre smittsomme 

fiskesykdommer og parasitter fra andre 
vann, må du være sikker på at alt fiskeutstyr 
er helt tørt før det brukes i nytt vassdrag.  

 Har du fisket i utlandet eller i vassdrag 
hvor det er påvist fiskesykdommer, må alt 
utstyr desinfiseres på en bestemt måte. Ta 
kontakt med Distriktsveterinæren for 
nærmere informasjon. 

 Det er bestemt ved lov at bruk av ild er 
forbudt i skogmark og mark i tiden fra 15/4 
til 15/9. 

 Har du med deg hund, minner vi om at 
det i Eigersund kommune er utvidet 
båndtvang. Båndtvangen gjelder fra 1/4 til 
31/10. I noen områder kan det være 
innført helårsbåndtvang. 

 Minstemål for laks og sjøaure er 35 cm.  
For innlandsfisk i vann og vassdrag hvor 
det er anadrom fisk (laks og sjøaure), er 
minstemålet 20 cm. 

INNMARK OG UTMARK 
Friluftsloven setter grenser for hvor, hvordan  
og når en kan ferdes fritt i naturen. To viktige 
begrep i denne sammenheng er innmark og 
utmark. Innmark omfatter i grove trekk all 
dyrket mark, kulturbeite, engslått og skog-
plantefelt, samt gårdsplass og hustomt. 
Plantefelt regnes ikke som innmark når det 
etter noen år har vokst til og er mer hardfør 
overfor ferdsel. Utmark er udyrket mark som 
ikke faller inn under beskrivelsen for innmark. 
 
Hensynsfull ferdsel til fots i utmark er fri for 
alle hele året, mens ferdsel til fots i innmark 
bare er tillatt i tiden mellom 14. oktober og 
30. april  - men bare dersom marken er 
frosset eller snølagt. I følge friluftsloven 
likestilles private veger med utmark. Når 
private veger går utenom tun, gårdsplasser, 
hager eller andre liknende områder hvor 
allmenn ferdsel vil være til urimelig ulempe 
for privatlivets fred, er ferdsel til fots i 
utgangspunktet tillatt etter friluftsloven.   
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