REGELGEVING
Stor-Elvdal Algemene vergunning
Van toepassing op de gebieden die door de Glomma Visserijvereniging en de Stor-Elvdal
Grondeigenaars Vereniging worden beheerd.
Geldigheid: gehele jaar. Gesloten seizoen forel: 15 september t/m 31 oktober.
Voor het vissen in de Glomma gelden eigen regels. Zie verderop
Visvergunning: Alle vissers ouder dan 16 jaar moeten vóór het vissen een visvergunning
aanschaffen. De visvergunning moet uw meedragen en dient op aanvraag worden getoond.
Visvergunningen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Kinderen jonger dan 16 jaar vissen gratis,
maar zijn verplicht de regels te volgen.
Gereedschap: indien niets anders is bestemd geldt de vergunning voor het vissen met 1 hengel
vanaf land (waden is toegestaan), met de volgende uitzonderingen:
• Vissen vanuit een boot is alleen toegestaan in de Glomma
• Vissen vanuit een belly boat is alleen toegestaan in de Glomma, Gråsjøen en Bjørsjøen
• Vissen met levende aas (met uitzondering van wormen) is verboden.
• Het vissen met netten of vallen van elk type is verboden in rivieren en beken.
• Het vissen met netten in meren (waar toegestaan) is verboden nabij een beek- of riviermonding.
Minimale afstand: 50 meter rondom.
• Het vissen met elk ander gereedschap in meren en rivieren is verboden.
Regelgeving voor de Glomma:
• Gesloten seizoen forel: 15 september tot 15 mei. Gesloten seizoen vlagzalm: 1 november tot 15
mei, met uitzondering van ijsvissen. Geen beperkingen voor andere soorten.
• Maximum afmetingen: Forel en vlagzalm groter dan 35 cm moet direct worden terug gezet.
Uitzondering: iedere visser mag per dag (= 24 uur) 1 vis - forel of vlagzalm - groten dan 35 cm
meenemen. Wij vragen u Catch & Release toe te passen als een manier om de kwaliteit van de
visserij hier te behouden.
• Bag limit: 5 forellen en 5 vlagzalmen per visser per 24 uur waarvan maximaal 1 groter dan 35 cm.
Let op! voor de Sundfloen fly only zone gelden eigen regels. Zie verderop.
• Toezicht: Iedere vissers is verplicht zijn/haar vergunning en vangst te tonen en zich te kunnen
legitimeren aan een zich legitimerende controleur.
• Schending van de regelgeving: kan leiden tot een boete van Kr. 2000,-, aangifte, beslaglegging op
uitrusting en vergunning.
• Telefoon toezicht: +47 9185 1383.
Overige informatie:
• Toon respect voor omheind terrein. Ga niet over maar langs akkers.
• Neem uw afval mee naar huis, laat het niet achter in de natuur. Het is onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid de rivier en natuur schoon te houden!
• Toon respect voor het privé-eigendom en voor anderen die je ontmoet bij de rivier.
============================================================
Regelgeving Sundfloen Fly Only:
• Geopend van 15 mei t/m 31 oktober
• Alleen toegestaan voor vliegvissen. Dit betekend dat de vliegenlijn voorziet in het werpgewicht
tijdens het werpen.
• Uitsluitend weerhaakloze haken. Bij normale haken moet de weerhaak voor gebruik worden
dichtgeknepen.
• Behandel gevangen vis voorzichtig en zet deze zo snel mogelijk terug.
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Elke gevangen forel moeten direct worden teruggezet.
Bag limit van 1 vlagzalm tot 35 cm. per visser per dag (= 24 uur). Wij adviseren Catch & Release.
Vissen vanuit een boot, kano, belly boat of dergelijke is niet toegestaan.
De vergunning is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig tezamen met een geldig
legitimatiebewijs
Iedere visser is verplicht de vergunning te tonen wanneer een zich legitimerende controleur hierom
vraagt.
Kinderen jonger dan 16 jaar vissen gratis, maar zijn verplicht de regels te volgen.
Schending van de regelgeving: kan leiden tot een boete van Kr. 2000,-, aangifte, en beslaglegging
op uitrusting en vergunning.
Telefoon toezicht: +47 9185 1383

Overige informatie:
• Toon respect voor omheind terrein. Ga niet over maar langs akkers.
• Neem uw afval mee naar huis, laat het niet achter in de natuur. Het is onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid de rivier en natuur schoon te houden!
• Toon respect voor het privé-eigendom en voor anderen die je ontmoet bij de rivier.
• Parkeer op de gemarkeerd locaties zodat u overig verkeer niet hindert.

