
Fiskeregler Namsskogankortet 
Vedtatt 14.02.2017 

 

 

A. Generelle bestemmelser 

 
1. Namsskogankortet er et tilbud til alle, også utlendinger. 

 

2. Den som skal utøve fiske plikter å sette seg inn i lakse- og innlandsfiskelovens 

bestemmelser, samt forvisse seg om at han/hun kjenner de lokale bestemmelsene og 

grensene for Namsskogankortet. 

 

3. Alle som skal fiske må løse fiskekort. Unntak for dette er personer under 16 år. Et 

"Familiekort" omfatter 1 eller 2 foreldre med 1 eller flere barn under 20 år. 

Fiskekortsesongen følger kalenderåret. 

 

4. Fiskekortet (evt kvittering på telefon) skal medbringes under fiske. Alle som fisker 

plikter å vise fram fiskekortet når dette blir krevd av fiskeoppsynet. 

 

5. Med unntak av meitemark og maggot er det ikke tillatt å fiske med levende agn. 

 

6. Fiskeren skal opptre varsomt i fiskeområdet, og vise hensyn ovenfor andre. Fiskeslo 

skal graves ned og fiskeplasser skal forlates ryddet.  
 

 

B. Spesielle regler for Sportsfiske (krokfiske og oterfiske) 

 

1. Sportsfiske (krokfiske) kan bare utøves med stang eller håndsnøre under aktivt fiske. 

 

2. Oterfiske er tillatt. 

 

3. Isfiske er tillatt. Snører som settes ut skal etterses minst 2 ganger i døgnet. 

 

4. På strekningen Tunnsjøelv bru og Namsen ned til Grøndalselva bru, som er 

storørretområde, anbefales gjenutsetting av uskadd fisk under 30 cm ("catch and 

release"). 

 

 

C. Spesielle regler for garnfiske 

 
1. Hovedregelen er at det er fritt garnfiske med garn med største tillatte maskevidde 29 

mm (22 omfar) – der minst halvparten av utsatte garn skal være 24 mm (26 omfar) 

eller mindre. Vatn og strekninger med unntak fra hovedregel er nærmere benevnt 

under pkt 4, 5 og 6.  

 

2. Garnfiske er definert som vanlig fiskegarn (bottengarn) med lengde inntil 25 meter og 

dybde inntil 2 meter. 

 



3. Utsatte garn skal være godt synlige med garnblåse merket med navn og/eller 

telefonnummer/adresse. Ingen garn skal stå i vatnet mellom kl 1100 og 1600. 

 

4. I Mellingsvatnet er garnfiske kun tillatt i tiden 15. august til og med 20. september. 

Det kan settes inntil 2 garn pr person. Største tillatte maskevidde er 31 mm (20 omfar). 

 

5. I Storgåsvatnet og på strekningen Nyrud-Sommervoll og fra Bjørhusdal bru til 

industriområdet i Namsen er det satt en begrensning på 3 garn pr person. Største 

tillatte maskevidde er 31 mm (20 omfar). 

 

6. I Langtjønna (ved Smalåsen) og Storfisktjønna (Bjørnstad) er garnfiske forbudt. 

 

D. Bruk av båt og påhengsmotor 
 

1. Rettighetshavers tillatelse skal innhentes før opplegging av private båter. 

 

2. Bruk av påhengsmotor på inntil 10 hk er tillatt i Mellingsvatnet, Smalvatnet, 

Frøyningen og på følgende strekninger i Namsen: Namsskogan-Sommervold, 

Trongfoss – grense Grong inkl. farbar nedre strekning av Tunnsjøelva. 

 

E. Diverse bestemmelser 

 

1. Namsskogankortet gjelder også i de deler av Mellingsvatnet og Smalvatnet som ligger 

i Grane kommune. 


