
 
 

FISKEREGLER FOR HURDALSSJØEN 
 
 
 
§ 1 Hurdalssjøen, definisjon 
 
Hurdalssjøen defineres som vannspeilet fra Sagdammen i syd til utløpet av 
Hurdalselva i nord og for øvrig overgangen elv /sjø til innkommende bekker og elver. 
 
§ 2 Administrasjon 
 
Fisket i hele Hurdalssjøen administreres av Hurdalssjøen fiskeadministrasjon. 
 
§ 3 Fisketid - fiskesoner 
 
Det er til enhver tid forbudt å bruke annen redskap enn stang og håndsnøre (ikke 
bunnsatt line) nærmere elve - og bekkeos enn 200 meter. 
 
Alt fiske med garn er forbudt i perioden 15. september til 31. oktober. Nord for 
Haugnesodden er garnfiske forbudt i perioden 15. august til 31.oktober Fiske etter 
sik i perioden er tillatt, da med maskevidde fra knute til knute under 22,5 mm. 
 
§ 4. Redskapsbruk.  
 
Det er kun tillatt med: 
 
- Stang, pilkestikke eller håndsnøre med sluk, flue eller agn.  
- Dregging med inntil 4 sluker pr. båt. (Med trollingkort tillates inntil 10 stenger)  
- Oter med maks 15 agn pr. oter.  
- Bunnsatte garn med garnhøyde på maks 2 meter. Maks 3 garn pr. garnlenke.   
Største tillatte lengde på garnlenke er 100 m, og med avstand på minst 100 meter 
mellom hver garnlenke. Maks én garnlenke pr. kort.  
- Ruse med inntil 100 cm åpning og 200 cm lengde, uten ledegarn.  
- Bunnsatt line med maks 15 kroker eller ståsnøre, dette skal etterses hvert døgn.  
 
All faststående/bunden redskap skal merkes eiers navn og telefonnummer. Garn 
merkes i minimum en ende med bøye, med tydelig farge og med eiers navn og 
telefonnummer 
 
- Gjedde kan skytes med hagle i perioden 15. april til og med 15. juni. Dette 
forutsetter grunneiers tillatelse. 
 
Annen redskapsbruk, krever særskilt tillatelse, og kan gis etter skriftlig søknad til 
Hurdalssjøen Fiskeadministrasjon. Bruk av båt og redskap benyttet i annet vassdrag 
skal være forsvarlig desinfisert eller tørket.  



 
 
§ 5. Fiskekort.  
 
Det er i Hurdalssjøen fritt fiske med stang og håndsnøre for personer til og med fylte 
16 år. Fiske utover dette krever fiskekort. Fiskekort skal framvises på forlangende av 
oppsyn.  
 
Krepsing er forbeholdt den enkelte fiskerettshaver/grunneier og inngår ikke i 
fiskekortordningen. 
 
§ 6. Minstemålet  
 
Ørret under 30 cm, målt fra snutespiss til ytterste haleflik, skal straks levende eller 
død, settes ut igjen 
 
 
§ 7. Kontroll og straffeansvar. 
 
Alle plikter å la fiskeoppsynet kontrollere at utøvelsen av fisket skjer i henhold til de 
til enhver tid gjeldende fiskeregler for Hurdalssjøen.  
 
Brudd på disse reglene straffes i medhold av § 49 i Lov av 15.5.1992 nr. 47 om 
laksefisk og innlandsfisk. 
 
§ 8. Ikrafttreden.  
 
Fiskereglene trer i kraft etter gyldig årsmøtevedtak 11.05..2015 i Hurdalssjøen 
Fiskeadministrasjon. 
 

 
 
 


