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Annen info:

• Fiske i hele området er lett tilgjengelig.

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

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

www.fishspot.no

Fiskeregler for  Nordre Mistra

Soneinformasjon:
Fiskekortet gjelder for Mistra fra  Gammeldammen i syd til Hullbekken i nord, Veslemistra
opp til Skånsjøen og Tønnesbekken. 

Fiskekortet gjelder ikke sjøer og tjern i området.

• Fisketid 01.06 – 31.08
• Sportsfiskeredskaper som mark, sluk og flue er tillat.  Fiske med agnfisk er ikke tillatt.
• Vis moderasjon i uttak av stor fisk.
• Barn under 16 år fisker gratis.
• Brudd på regler kan medføre anmeldelse.
• Telefon oppsyn:   (0047) 92 49 46 14

Symbolforklaringer:

- sonegrense

- vei

elv flue mark sluk ørret Familie 
vennlig

Gammeldammen

Østagranda

Tønnesbekken

Nordre Missjøen

Akshaugen

Mistra renner i idylliske omgivelser.
Sølenfjellmassivet kan sees i sørøst langs hele
Mistra. Mistra varierer fra store kulper, stryk og
loner. Her kan du oppleve stillheten, bare avbrutt
av elvebrus og plasking fra storørreten. Ved Mistra
er det bilvei fram til to utgangspunkter for fiske,
ved Misterdalen og Nysætra.

Nysetra

Misterdalen

Fiskekortpriser:

døgn weekend sesong

150 ,- 350,- 450,-

Fiskekort med SMS:

Døgnkort Send FISKEKORT CKX10 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  www.fishspot.no
• Vi oppfordrer alle fiskere til å rapportere fangst, se www.fishspot.no

(legg gjerne med bilde!)

For information in 
other languages:

www.fishspot.no


