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Fra Galåbrua og oppstrøms er harr og ørret dominerende fisk. Dette området er
svært godt egnet for fluefiske. Fra brua og nedstrøms finnes harr, gjedde, sik og
abbor. Det fanges årlig store gjedder. Elva er variert og huser mange fiskearter. Her
vil en kunne finne fine fiskeplasser ,”spots”, både for markfiske, slukfiske og fluefiske.

Elva er lett tilgjengelig fra vei og har flere tilrettelagte fiskeplasser.

Fiskekortpriser

Døgn Uke Sesong

60,- 480,- 900,-

Fiskeregler Glomma - Galåen
• Fisketid hele året.  All ørret fredet 05.09 – 14.05
• Sportsfiskeredskaper som mark, sluk og flue er tillat.  

Fiske med agnfisk er ikke tillatt.
• Minstemål er 30 cm.  
• Barn under 16 år fisker gratis.
• Brudd på regler kan medføre anmeldelse.

Telefon oppsyn: (0047) 91 70 02 59

Fiskekort med SMS:

Døgnkort alle soner Send FISKEKORT CLC10 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.

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

www.fishspot.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!)

Annen info:

Muligheter for båt, kano og 
kajakkutleie. (se kart)   
tlf 91 70 02 59   

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

• For mer info og overnattingsmuligheter 
se: www.fishspot.no

Galåen fiskeforening ønsker deg  gode 
fiskeopplevelser og skitt fiske.

Galåen fiskeforening:
(0047) 91 70 02 59 
(0047) 95 87 47 12


