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Galtsjøen

Vassdraget består av mange elver, vann 
og sjøer, deriblant den kjente Sølensjøen. 
Området er en naturperle, den vakre 
dalen er omkranset av fjellterreng og 
fjelltopper.  Vassdraget egner seg
ypperlig for padling.  

Langs vassdraget er det tilrettelagt 
med gapahuker,  ljørbuer og 
parkeringsplasser. Området er  spesielt 
godt egnet for familier og vennegjenger.

Fiskesesongen starter når vegen over fjellet er farbar de 
første dagene på juni.   De vanligste stangredskapene er 
mark, sluk og flue.

Symbolforklaringer:

- parkering                            - gapahuk

- informasjon - fiskekortgrense

- utleiehytte

- fiskekortsalg
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Fiskebestand
Fiskeartene er ørret, harr, sik, røye, 
lake, abbor og gjedde. Vannkvalitet, 
næringstilgang, oppvekst- og gytevilkår 
er gode.
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Annen info:

• Ta med all søppel hjem

• Vis forsiktighet ved bruk av åpen ild  

• Husk bestemmelser om båndtvang.  Det er husdyr på 
beite i området.

• For øvrige fiskemuligheter i regionen 
overnattingsmuligheter med mer, se www.fishspot.no

Fiskeregler
Felles fiskekort gjelder for hovedvassdragene uten sideelver.

Fiskekortet gjelder for hovedvassdragene Speka, Speksjøene, 
Orvsjøen, Sølna, Vesle Sølensjøen, Årevja, Fresartjønna, Svarttjønna, 
Arasjøen, Sølensjøen, Storhåen, Stenstrømmen, Midthåen, Søndre 
Sølna.

For fiske gjelder nasjonale og kommunale forskrifter 

Sportsfiske er tillatt i hele området.

Bruk av oter og dreggfiseke med inntil 2 stenger pr. båt er tillatt i 
Spekesjøene og i Sølensjøen  
(En oter pr. fiskekort).  I Sølensjøen kan eget kort for garn og 
dreggfiske for mer enn 2 stenger  kjøpes på Fiskevollen.

Sesongen gjelder fra isen går og til 31.10

All ørret er fredet fra og med 15.09 og ut sesongen.

Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.

Barn under 16 år fisker gratis, men må ellers forholde seg til 
fiskereglene.

Fiskerettshavere fisker gratis på egen fiskerett.

Brudd på fiskeregler kan medføre anmeldelse.

Telefon oppsyn: (+47) 90 97 96 55
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Fiskekortpriser:
Enkeltperson

Familiekort

* Familiekort gjelder for to voksne og to barn inntil 18 år.

Døgn Uke Sesong

100,- 400,- 800,-

Døgn Uke Sesong

150,- 600,- 1200,-

• 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!)

www.fishspot.no

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

www.fishspot.no

Fiskekort med SMS:

Døgnkort enkeltperson     Send FISKEKORT CLB10 til 2470

Døgnkort familie   Send FISKEKORT CLB11 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


