
Fiskeregler for Strinde og Bøle Almenning (SBA) 
 
Fiske i vann og vassdrag på grunn til Strinde og Bøle Almenning er tillatt og gratis (unntatt i fiske i Snåsavatnet) 

  

I følgende vann er det tillatt med bruk av fiskegarn: 

- Øyingen 

- Drivsvatnet 

- Rausjøen 

- Skavdalsvatnet 

- Snåsavatnet (egne fiskekort, se egne regler) 

 

Øvrige vann, tjern, elver etc 

For øvrige vann, tjern, elver etc er kun tillatt med krokfiske (sportsfiske, oter. line) i perioden 1. januar til 

15.september 

Av levende agn kan kun benyttes meitemark eller insekt.  

 

For fiske med garn i Øyingen gjelder følgende bestemmelser: 

I perioden fra 1. januar fram til 30. september skal benyttes garn i størrelsen 19 – 26mm (32 – 24 omfar)  i 

ubegrenset antall. I samme periode kan i tillegg til dette benyttes 1 stk garn med 29 mm (22 omfar) pr. natt for 

samme fisker, og satt sammen med minst 2 stk garn med maskevidde 19-26mm fra samme fisker 

 

Ved fiske etter rør/røye på «rørkast» (gyteplass for rør/røye) i perioden fra 1.sept til 15. okt. skal benyttes garn 

med maskevidde mellom 19 og 26mm (32-24 omfar) 

 

Alle garn skal være godt merket med eier/hytte nr, og maskestørrelse. 

 

Fiske med garn i Rausjøen, Skavdalsvatnet og Drivsvatnet 

Det kan benyttes garn som sedvanlig er benyttet inntil annet besluttes. 

 

Øvrige bestemmelser som gjelder alle vann og vassdrag 

Alt fiskeavfall skal graves ned, brennes eller medbringes hjem. 

 

Vi oppfordrer alle til å følge de gjeldende regler som vil gagne alles interesser på lang sikt, og er hensynsfull 

ovenfor andre fiskere og de som ferdes i naturen. 

 

I tillegg til disse regler gjelder «Lakse- og innlandsfiskloven» og andre off. regler som omhandler friluftsliv og 

fiske mv. 

 

Brudd på Fiskereglene for SBA kan varsles til grunneier eller den som grunneier har bemyndiget. 

Ved brudd på gjeldende regelverk om garnfiske kan grunneier beslutte å beslaglegge garnene. 

 

Ved annet brudd på disse bestemmelser eller andre off. regler behandles dette etter gjeldende lover og 

forskrifter.  

 

Disse regler gjelder fra 01.04.2018 og inntil annet besluttes. 

 

 

Steinkjer, 30.04.2018 

 

Strinde og Bøle Almenning 


