
Fiskeregler hos Os & Erlia utenfor fluesonene 
• Fisketid 15.05 – 15.09
• Sportsfiskeredskaper som mark, sluk og flue er tillat.  

Fiske med agnfisk er ikke tillatt.
• Minstemål og kvote: Minstemål er 35 cm.  

Det er kun tillatt å ta livet av to fisk over 35 cm pr. døgn.
• Barn under 16 år fisker gratis.
• Brudd på regler kan medføre anmeldelse.

Fiskeregler i Fluesonene (Erlinesset og Vangrøfta)
• Fisketid 15.05 – 15.10
• All ørret fredet fra og med  10. september og ut sesongen.
• Det er kun tillat med fluefiske der snøret utgjør kastevekten.  

Flue skal ikke ha mothake.
• Minimumsmål, maksmål og kvote:  

Minimumsmål er 35 cm, maksimumsmål er 40 cm. 
Hver fisker kan maksimalt ta livet av en fisk mellom 35 og 40 cm pr. døgn.
• Barn under 16 år fisker gratis, med sportfiskeredskap.

Telefon oppsyn: (0047) 90 09 28 24
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Os og Erlia fiskeforening forvalter over 20 km elvestrekning. Øvre deler av Glomma skifter mellom stryk og
roligere partier. Her finner en mange strømnakker, små brekk og kulper. Dette gjør elva svært attraktiv for
fluefiske. Elva Nøra tilhører også området. Området har to fluesoner. For informasjon om regler og fiskekort i
se egen info. Harr og ørret er dominerende fiskeslag.

For information , fishing rules and 
lisences in other languages please see:

www.fishspot.no

Fiskekortpriser
ALLE SONER:
Gjelder alle soner inkludert fluesonene ved Erlinesset og Vangrøfta.

FISKEKORT UTEN FLUESONER
Gjelder øvrig område men IKKE for fluesonene ved Erlinesset og Vangrøfta. 

Døgn Uke Sesong

150,- 600,- 800,-

Døgn Uke Sesong

70,- 250,- 400,-

Fiskekort med SMS:

Døgnkort alle soner Send FISKEKORT CKW10 til 2470
Døgnkort UTEN fluesoner         Send FISKEKORT CKW11 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.

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

• 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!)


