
For information in other languages please see:

ørret harr

begrenset 
kortsalg

flueelv

Grimsbu

Folla

Folla

Folldal

Alvdal

Symbolforklaringer:

- SONE Grimsa fluefiske 

- Vei  

- parkering

- hytteutleie    

Annen info:

• Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder. 

• Ta med all søppel hjem.  Miljøet ved elva er et 
felles ansvar.

• Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Grimsa Fluefiske
Fiskeregler: 
• I fiskeområdet  Grimsa fluefiske er det kun 

tillatt med fluefiske der snøret utgjør 
kastevekten.

• Fiskesesongen varer fra 1. juni til 15.oktober.

• All ørret er fredet f.o.m. 15. september

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

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

• Minstemål, maksmål og kvote:
- Minstemål 35 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.

• 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.

Telefon oppsyn:  (+47) 90 97 75 74

Foto: Bjørnar Hansen

Det er opprettet egen fluesone i Grimsa og deler av Folla. Sona er på over 18
km målt langs elva og det selges 10 kort pr. døgn. Elva veksler mellom noe
stryk og rolige partier. Grimsa er en relativt liten elv som lett kan vades. Elva
er lett tilgjengelig fra vei, skogsbilvegen går langs elvas østside i hele
fluesonen. Den store fisken kan være utfordrende å få, men det finnes riktig
pen fisk av både ørret og harr.

• Fiskekort kan kjøpes på lokale utsalgssteder. 

• Fiskekort kan kjøpes direkte på:  

www.fishspot.no

www.fishspot.no

Fiskekort med SMS:
Send inatur <kode> <navn> <postnummer> til 2377

Koder:
Grimsa Fluefiske døgnkort  GF22D1

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
post@scanatura.no

Fiskekort

Det selges kun døgnkort hos Grimsa fluefiske
Et fiskedøgn går fra kl. 10.00 – 10.00.

Pris er 200,- pr. døgn


