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Åmot Elvelag tilbyr fiskekort for de fem elvene 
Glomma, Renaelva, Søre Osa, Åsta og Julussa i 
Åmot kommune. 

Dette vil i praksis si et meget variert fisketilbud 
for alle, fra den spesialiserte fluefisker til 
barnefamilier og nybegynnere. 

I Renaelva gjelder egne bestemmelser på både 
bag-limit og minstemål; se fiskeregler. Her finnes 
en egen fluefiskesone på hele 3,7 km (se kart)
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Fiskeregler innen Åmot Elvelags område  

Reglene gjelder for Glomma, Søndre Rena m/Løpsjøen
til Storsjødammen, Åsta, Julussa og Søre Osa til Valmendammen innen Åmot kommune. 

NB! Vær oppmerksom på evt. fredningssoner og egen fluefiskesone. 

1. Kortet:
Alle over 16 år skal løse fiskekort. Kortet gir rett til fiske med 1 stang av gangen. 
Alle som fisker skal ha fiskekort. Personer ikke har fylt 16 år betaler ikke for fiskekortet.  
Mellom Glomstadfoss bru og Renabruene (gml. bruene) gjelder fiskekortet også fiske med 
oter.  Fiskekortet er personlig, og er kun gyldig sammen med legitimasjon. 

2. Begrensninger på størrelse og antall:
Søndre Rena, oppstrøms Løpet kraftverk
Ørret: Ingen begrensning i antall eller størrelse på settefisk (fettfinneklippet).
Fangstbegrensning på 1 villfisk pr. fisker pr. døgn.  Villfisk på 40 cm eller mer skal settes 
tilbake.  
Harr: Fangstbegrensning på 1 harr pr. fisker pr. døgn.  Fisk på 40 cm eller mer skal settes 
tilbake. 

Søndre Rena, nedstrøms Løpet kraftverk
Ørret: Ingen begrensning i antall eller størrelse på settefisk (fettfinneklippet).
Fangstbegrensning på 3 villfisk pr. fisker pr. døgn.  Villfisk på 40 cm eller mer skal settes 
tilbake.  
Harr: Fangstbegrensning på 3 villfisk pr. fisker pr. døgn.  Fisk på 40 cm eller mer skal settes 
tilbake. 

Glomma
Minstemål på ørret og harr er 25 cm.  Fisk under minstemål/ over maksimumsmål skal 
settes ut igjen selv om den er skadd. 

3. Oppsyn:
Oppsyn som legitimerer seg, eller andre som viser gyldig fiskekort, skal på oppfordring få 
se fiskekort.  Fiskeren plikter å vise fram fiskeredskap og eventuell fangst til oppsyn med 
begrenset politimyndighet. 

4. Statistikk:
Fiskeren plikter på forlangende å gi informasjon i forbindelse med fisket, slik som
fangststatistikk, redskapsbruk m.v.   

5 a. Fredningstider:  
I tillegg til regler gitt av Fylkesmannen i Hedmark, gjelder følgende:
Søndre Rena: Alt fiske forbudt i tiden f.o.m. 1. november t.o.m. siste fredag før 21. mai.  
Søre Osa: Alt fiske forbudt i tiden f.o.m.15.september t.o.m. siste fredag før 21. mai.  
Unntatt fra fredningen er Løpsjøen fra Løpdammen til Holmbo, der forbudet kun gjelder 
fiske etter ørret i tiden f.o.m. 15. september t.o.m. siste fredag før 21. mai.  All ørret 
fanget i fredningstiden skal settes ut i vassdraget igjen selv om den er skadd. 

5 b. Fredningsområder:
Eksisterende fredningssone fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark nedstrøms Løpdammen
utvides. Fredningssonen gjelder til merke ved brekket/utløpet av hølen. 

6. Utstyr:
Søndre Rena:  Bruk av agnfisk er ikke tillatt. Det skal benyttes mothakeløse kroker (ev. 
kroker der mothaken er klemt inn) på all redskap.  Markfiske i Søndre Rena er kun tillatt 
dersom det brukes sirkelkrok. 

7. Fiske fra båt:
Fiske fra båt (gjelder også kano, kajakk, belly-boat mm) er ikke tillatt på strekningen 
mellom Storsjødammen og Hengebrua på Løsset.  
Det henstilles om at fiske fra båt skal vike for landfiskere i de øvrige områder. 

8. Merket fisk :
Floy-merker sendes sammen med opplysning om dato, fangststed, lengde og vekt til: 
Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 Hamar

Brudd på fiskereglene vil medføre gebyr eller anmeld else

Fluefiskesone
Sonen gjelder fra Storsjødammen ned til Lindstad (se kart), strekningen utgjør 3,7 km med 
elv.  Her er det kun tillatt med klassisk fluefiske hvor selve snøret utgjør kastevekten. 

Telefon oppsyn: (0047) 99 12 22 88 / 95 52 07 74

www.fishspot.no

Fiskekort med SMS:

Renakortet døgnkort Send FISKEKORT CKT10 til 2470
Renakortet 2-døgn Send FISKEKORT CKT11 til 2470

Glommakortet døgnkort  Send FISKEKORT CKT12 til 2470  
Glommakortet 2-døgn Send FISKEKORT CKT13 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.  2-døgnskort kjøpt med SMS gjelder for den datoen 
kortet er kjøpt og neste døgn.

Tjenesten fungerer kun for norske telefoner.

• 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!)

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

www.fishspot.no
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Fiskekortpriser:
Renakortet (felleskort for alle områder)

Glommakortet:
Felleskort alle områder men gjelder ikke Søndre Rena 

Døgn 2 - Døgn Uke Sesong

150,- 270,- 480,- 900,-

Døgn 2 - Døgn Uke Sesong

100,- 180,- 320,- 600,-

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


