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Vingelen har 26 vann i alle størrelser og
kategorier.
Her finner du alt fra
næringsrike fjellvann med feit og fin
kilosørret, til små skogstjern med
bitevillig stekefisk.
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- Grense fiskeområde
- Vei
- Privat fiske
(inngår ikke i fiskekort)
- Utleiehytte
(mer info. www.vingelen.no)
- Båtutleie
(mer info. www.vingelen.no)

Tynset

Røros

Fiske i Vingelen
Fiskekortpriser i Vingelen

Fiskeregler i Vingelen
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• Fiskekort kan kjøpes på lokale utsalgssteder.
Eksempelvis: Bunova
• Fiskekort kan kjøpes direkte på:

•

Fiske er tillatt hele året.

•

All ørret er fredet fom. 15. september - 31.
oktober.

•

Lovlig fiskeredskap er sportsfiskeredskap som flue,
mark, sluk og spinner. Fiske med agnfisk er forbudt

•

Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.

•

Til og med det året du fyller 20 år fisker du gratis,
men en må forholde seg til fiskereglene.

•

Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

www.fishspot.no

For information in other languages please see:

www.fishspot.no
Fiskekort med SMS:

Annen info:

Send inatur <kode> <navn> <postnummer> til 2377

• Kast ikke søppel i naturen. Ta med søpla hjem.

Koder:
Vingelen døgnkort

VL22D1

Vingelen ukekort

VL23D7

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

Denne tjenesten koster kr. 25,- 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
post@scanatura.no

• Vær varsom med bruk av åpen ild.
• Tråkk ikke over dyrket mark, og lukk grinder.
• For øvrige fiskemuligheter i regionen
overnattingsmuligheter med mer,
se www.fishspot.no

