
Vangrøfta/Skrukka Fluefiskeområde

elv ørretflue begrenset
kortsalg

www.fishspot.no

Elva Vangrøfta, eller ”Skrukka”, er en tørrfluefiskers
drøm. Den lille elva er kjent for sine store ørreter.
De er ikke lette å få, men de er der. Under de riktige forhold
viser de seg.

Det selges til sammen 10 kort pr.døgn i hele elva.
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Fiskekort:
Kjøp fiskekort via SMS, betal når du kommer hjem.  

Kode<mellomrom><Navn>,<Postnummer>

Send melding til (0047) 41 71 60 30

Døgnkort i elva Vangrøfta – ”Skrukka”
Et fiskedøgn går fra kl. 10.00 – 10.00.

Kode
Pris

VS22D1
220,-

• Du vil motta en tekstmelding.  (Starttidspunkt for fiske) 

Denne gjelder som  fiskekort  ved kontroll.  En gjør oppmerksom på    
at det kan være utsolgt.  Du vil da få meldning om det.  

• Meldingen inneholder den betalingsinformasjonen du trenger.

• Vennligst betal innen en uke for å unngå fakturagebyr på kroner 50,-

Denne tjenesten koster kr. 20,- og legges til kortprisen.

• Fiskekort kan kjøpes på den lokale butikken Dalsbygda 
Handel og over internett (ikke gebyr). Der vil du også 
finne oversikt  over ledige/solgte kort.   

www.fishspot.no

Fiskeregler: 

• I fiskeområdet elva Vangrøfta – ”Skrukka” er det kun 
tillat med fluefiske. 

• Fiskesesongen varer fra  1. juni til 10. september.

• Begrenset kortsalg: Totalt 10 kort legges ut pr. døgn.  

• Et fiskedøgn starter kl. 10.00 og varer til kl. 10.00 neste 
dag.

• Minstemål, maksmål og kvote:*
- Minstemål 30 cm.

All fisk under minstemål skal settes tilbake.
- Maksmål:  Det er forbudt å avlive fisk over 40 cm.

All fisk over 40 cm skal settes tilbake.
- Kvote:  Hver fisker kan maksimalt avlive en fisk pr. 

fiskedøgn.

• Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.
Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.

• Fangst rapporteres elektronisk
www.fishspot.no ,  Elva Vangrøfta – ”Skrukka”

Fangststatistikken blir oppdatert fortløpende.

Her kan du også legge inn bilde av innrapportert  
fangst.

• Andre regler
Ved vading skal det vises hensyn til elvas 
bunnvegetasjon.

Barn under 16 år fisker gratis.

Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Fisker plikter å ha med seg mål.  Ved tvil skal fisken 
settes tilbake.

*Dersom fisk, som i følge fiskereglene skal settes tilbake,   
vurderes som så skadet at det ikke er tilrådelig skal 
oppsynet kontaktes.

Telefon oppsyn:  (+47) 91 34 28 67  

For information , fishing rules and 

lisences in other languages please see:

www.fishspot.no
* ikke alle ”småveier” er tegnet inn i kartet


