
Unsetåa Fluesone

Fluesona er omlag 12 km lang målt langs elva. Denne
delen av elva egner seg svært godt for fluefiske. Elva er
variert med kulper, strykpartier og sakteflytende elv. Der
elva går sakteflytende kan du se fisken. Fluesona huser
harr og ørret i varierende størrelse. Det er tidligere
rapportert om noen store ørreter. Fiskekortet for
fluesona gir rett til å fiske på hele området til Rendalen
Elvelag.
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Rendalen Elvelag

Finstadsjøen, Unsetåa (uten fluesona) og Tysla

Til fiskeområdet til Rendalen elvelag tilhører Finstadsjøen,
Unsetåa og Tysla. Området har to typer fiskekort. Et fiskekort
som gjelder alle områder foruten Unsetåa fluesone og et eget
fiskekort for Unsetåa fluesone.

I Finstadsjøen er røya dominerende, men
med innslag av storvokst ørret. I Unsetåa
finnes ørret og harr i ulike størrelser.
Innimellom fanges det forholdsvis stor ørret
i vassdraget. Sideelva Tysla er en grunn elv
med mye lys bunn. Her er det mest ørret.

Fiskeregler for Finstadsjøen, Unsetåa (uten fluesona) og Tysla
• Fisketid 01.06 – 01.09
• Sportsfiskeredskaper som mark, sluk og flue er tillat.  

Fiske med agnfisk er ikke tillatt.
• Minstemål og kvote: Minstemål er 30 cm.  

Det er kun tillatt å ta livet av to fisk over 30 cm pr. døgn.
• Barn under 16 år fisker gratis.
• Fisker plikter  å ha med mål.  Ved tvil skal fisk gjenutsettes.
• Brudd på regler kan medføre anmeldelse.
• Rapporter fangst elektronisk på www.fishspot.no

Fiskeregler for Unsetåa fluesone
• Fisketid 01.06 – 15.10
• All ørret fredet fra og med  1. 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.
• Fisker plikter å ha med seg mål.  Ved tvil skal fisken gjenutsettes.
• Barn under 16 år fisker gratis.
• Rapporter fangst elektronisk på www.fishspot.no

Telefon oppsyn: (0047) 91 76 89 95 

www.fishspot.no

For information in other
languages please see:

30

Åkrestrømmen

Tynset

Tynset

- Sonegrense fiskekort

- Vei

- Unsetåa fluesone

- Parkeringsplasser
er merket langs vassdraget

elv vann flue sluk mark familie-
vennlig

ørret harr røye

ørret harrflueelv

30

Unsetåa fluesone

Fiskekortpriser
ALLE SONER:
Gjelder alle soner inkludert Fluesonen i Unsetåa.

FISKEKORT UTEN UNSETÅA FLUESONE
Gjelder øvrig område men IKKE for Fluesonen i Unsetåa. 

Døgn Uke Sesong

120,- 480,- 720,-

Døgn Uke Sesong

90,- 360,- 540,-

Fiskekort med SMS:

Døgnkort alle soner Send FISKEKORT CKY10 til 2470
Døgnkort UTEN fluesone          Send FISKEKORT CKY11 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


