
www.fishspot.no
Rødalen

mark

sluk

ørret

Fiskekortpriser:

døgn uke sesong

50 ,- 200,- 400,-

Fiskekort med SMS:

Døgnkort Send FISKEKORT XXX10 til 2470

Denne tjenesten koster kr. 20,- 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. 

• Fiskekort kan kjøpes på lokale utsalgssteder. 

• Fiskekort kan kjøpes direkte på:   

• Vi oppfordrer alle fiskere til å rapportere fangst.   
se www.fishspot.no (legg gjerne med bilde!)
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Fisktjønnkletten

Rødalen kan by på 15 forskjellige fiskevann langs vassdraget i
dalen og i dalsidene. Tjønnene i dalen og Rødalselva har i
hovedsak ørret, men det er også flere røyevann litt opp fra
dalen. Det er lett atkomst til mange gode fiskeplasser hvor du
kan prøve både sluk og fluestang, og det er kort vei mellom
tjønnene. Fisken har varierende størrelse, men ørret på rundt
kiloen har forekommet de siste åra. Butjønna er den største
av tjønnene langs dalen. Her leier vi ut garnfiske med 6 garn
og båt.

Fiskeregler
• Fisketid hele året. 
• Fredningstid for ørret 15.09 - 13.10.
• Tillatt med flue, sluk, mark, ikke ørekyte.
• Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. 

Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
• Barn under 16 år fisker gratis.
• Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Telefon oppsyn: (+47) 90 77 27 01

I Butjønna er det muligheter for
garnfiske.  Du får leid båt og inntil 
6 garn for et døgn for 200,- .  

Ta kontakt med Søgardsvangen
på telefon (+47) 91 82 30 74

For information in other languages please see:

www.fishspot.no

Teknisk leverandør av SMS tjenesten
Tlf: 73 53 20 97     post@wtw.no
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