Fiskeregler for Trysil Fellesforenings område gjeldende for 2021
Generelle bestemmelser
For fiske på Trysil Fellesforenings område kreves det at gyldig fiskekort medbringes under fisket.
Personer under 16 år fisker gratis. Alle fiskere plikter å la fiskeoppsynet kontrollere at utøvelsen av
fisket skjer forskriftsmessig.
Under stangfiske kan det benyttes to fiskestenger forutsatt aktivt fiske/ kontinuerlig tilsyn.
Under isfiske kan det benyttes fem pilkestikker forutsatt aktivt fiske/ kontinuerlig tilsyn. Unntatt er
Trysilelva hvor det kun tillates en pilkestikke og Eltsjøen hvor det tillates ti stikker.
Ved dregging på Engersjøen kan det benyttes inntil seks stenger/ sluker per båt.
Regler for fiske med andre redskaper er beskrevet nedenfor.
Vårfredning
I Trysilelva nord for Håens utløp og i Ljøra sør for Flobrua er stangfiske forbudt 15/3-15/5.
Høstfredning
I alle elver og bekker, unntatt Trysilelva, Ljøra og Engera, er fiske forbudt 15/9-31/10.
I alle sjøer og tjern, samt i Trysilelva, Ljøra og Engera, er fiske tillatt hele høsten. Innenfor en avstand
av 50 meter fra inn- og utløpsos i sjøer og tjern er fiske likevel forbudt 15/9-31/10.
Trysilelva- minstemål, størstemål og døgnkvoter
På strekningen nord for Sennsjøen, samt på strekningen fra Koloåas utløp til riksgrensen er størstemål
for ørret 30 cm og for harr 35 cm. All fisk over størstemålet skal straks settes mest mulig uskadd ut
igjen med slikt unntak: Hver fisker kan fange og avlive en ørret eller harr over størstemålet per døgn.
Det bør benyttes mothakeløse kroker under fisket.
På strekningen fra Sennsjøen til Koloåas utløp er minstemål for ørret og harr 25 cm.
Personer under 16 år trenger ikke å følge reglene for minste- og størstemål.
Ljøra- minstemål
I Ljøra sør for Flobrua er minstemål for ørret 25 cm og for harr 30 cm.
Engersjøen- minstemål
I Engersjøen er minstemål for ørret 35 cm.
Gjeddesone
I Trysilelva på strekningen fra Langvarpet i Rundfloen til riksgrensen ved Lutnes skal all gjedde større
en 70 cm straks settes ut igjen. Det bør brukes redskap som skader fisken minst mulig.
Fiske fra båt
Fiske fra båt er tillatt i alle vann og vassdrag unntatt på Røsjøen hvor båtfiske kun kan drives fra
utleiebåt. Ved vann og vassdrag der det ikke er tilrettelagte båtplasser kan oppbevaring av båt kun
skje etter grunneiers tillatelse.
Agnfisk
Det er ikke tillatt å fiske med agnfisk som ikke naturlig forekommer på fiskeplassen. Bruk av levende
agnfisk er forbudt.
Bruk av bunden redskap (garn, not og ruse)
Regler for bruk av bunden redskap finnes på websiden ”trysil-fellesforening.no” eller fås ved
henvendelse til Fellesforeningens kontor.
Annen redskapsbruk
Oterfiske er kun tillatt på Engersjøen og Sennsjøen.
Fiske med støkrok er kun tillatt på Engersjøen hvor det tillates 5 stikker per mannskap.
Andre fiskeredskaper enn de som er nevnt i fiskereglene er ikke tillatt.

