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Fiskelykke!
Fritidsfiske i Nord-Rogaland og Sunnhordland
En viktig del av friluftslivet i vår region er knyttet til fritidsfiske.
Fiske i vatn, elver og sjø er en aktivitet som utøves av mange.
I tillegg til den fysiske aktiviteten kan fritidsfiskeren få med seg
både naturopplevelse og sjelefred, og forhåpentligvis noe matauk.
For mange av oss er det å sitte ved et stille vatn og vente på at
ørreten skal bite, den beste avkobling vi kan ha. Andre vil heller
stå på svaberget og dra inn en sei eller en makrell og to. Noen
drar ut i båten for å hale opp torsk og hyse, mens andre venter
langs elva og holder liv i drømmen om storlaksen.
Nord-Rogaland og Sunnhordland har mange flotte fiskeplasser
å by på. Flere av dem ligger til ferskvatn. Men med vår lange
kyststripe, finner du også fine plasser ved sjøen. Vi har også
noen av de beste lakseelvene.
I denne brosjyren har Friluftsrådet Vest gleden av å presentere
noen av de beste fiskeplassene i regionen. I tillegg til opplysningene om selve fiskeplassen og hvordan du finner fram til den, får
du også informasjon om hvor du kan kjøpe fiskekort og hvor du
eventuelt kan parkere.  
Skitt fiske!
Hilsen Oddvin Øvernes

daglig leder i Friluftsrådet Vest
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Eivindsvatnet

Bokn
Bømlo
Etne

friluftsrådet
VEST

Karmøy

Friluftsrådet Vest er et samarbeidsorgan for tolv kommuner i Nord-Rogaland og
Sunnhordland, i et område som strekker seg fra Kvinnherad og Sauda i øst til
Karmøy i vest, fra Fitjar i nord til Bokn i sør.
Vi har forvaltningsansvaret for nærmere 100 friluftsområder i regionen, og
mange av fiskeplassene som nevnes i denne brosjyren, er knyttet opp mot
noen av disse friluftsområdene.   

Kvinnherad

Turistinformasjon

Fitjar
Haugesund

Sauda
Stord

Furuneset

Bokn:

www.bokn.kommune.no 	 Tlf.: 52 75 25 00  

Bømlo: 	

www.bomlo.kommune.no 	 Tlf.: 53 42 30 27

Etne: 	

www.etne.kommune.no 	 Tlf.: 53 75 80 00  

Fitjar: 	

www.fitjar.kommune.no 	 Tlf.: 53 45 85 00

Fritidsfiske
Nord-Rogaland og Sunnhordland

Sauda
Ferskvatn
1 Slettedalen - Berdalen
Fisk i hele vassdraget, vesentlig ørret,
men men også innslag av kanadisk
bekkerøye.
P: Slettedalsdammen eller Berdalsdammen.
K: G-Sport, Sauda (52782392).
Pris kr. 150/år, kr. 100/uke og kr. 40/
døgn. Gjelder alle vassdrag bortsett
fra Birkelandsheia.             

2 Saudafjella, Vintralea og
Røldalsfjellet
Fisk i alle vatn, ørret og kanadisk
bekkerøye.
P: Ved Svartevannsdammen, RV 520,
og ved Dalvatn, avkjøring fra RV 520.
K: Som for Slettedalen - Berdalen.

Haugesund:  	www.visithaugesund.no 	 Tlf.: 52 01 08 30  
Sveio

Karmøy: 	

www.visitkarmoy.no 	

Tlf.: 52 85 75 00  

Kvinnherad: 	www.visitsunnhordland.no 	Tlf.: 53 48 42 80   
Tysvær
Vindafjord
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Sauda: 	

www.saudaferie.no 	

Stord: 	

www.stord.kommune.no 	 Tlf.: 53 49 69 50   

Sveio: 	

www.sveio.kommune.no 	 Tlf.: 53 74 80 00  

Tysvær: 	

www.tysver.kommune.no 	 Tlf.:  52 75 70 07  

Vindafjord: 	 www.visitvindafjord.no 	

Tlf.: 52 78 42 00

Tlf.: 53 65 65 65  

1 Henviser til kart
P: 	 Parkering
K: 	Kjøp av fiskekort

3 Birkelandsheia
Eget fiskekortområde. Fisk i de fleste
vatn i området. Kun ørret i vassdraget.
P: Ved Maldalsvatnet og ved RV 520.
K: G-Sport, Sauda (52782392).

Pris kr. 20/døgn, kr. 40/uke og
kr. 60/år.

4 Hustveit
Her kan en få fisk i de fleste vatn,
vesentlig ørret, men også innslag av
bekkerøye.
P: Ved Hustveit, avkjørsel fra RV 13.
K: Som for Slettedalen – Berdalen.

Elv
De lakseførende elvene i Sauda er
for tida stengt for fiske. Men det er
planer om å åpne Nordelva for fiske
1 ½ mnd. om sommeren (fra 2013).
K: G-sport Sauda (52782392).
Pris kr. 400/år og kr. 50/døgn.

Sjø
5 Sagfossen og Saudasjøen
Flere steder i Saudafjorden egner seg
for stangfiske i sjø. Sagfossen, like øst
for smelteverket, er en slik mye brukt
fiskeplass. En annen populær plass er
Saudasjøen.
P: Ved Sagfossen og ved Nesøyra,
Saudasjøen.
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Etne
Ferskvatn
6 Indre Etnefjell
Området fra Øyno til Vaulavatnet
(Langfoss). Innlandsørret.
P: Ved Øyno, Markhus og Langfoss.
K: Fritt fiske. Kontakt Arne Hedleflåt
for mer info (53754239).

7 Indre Åkrafjord
Fra Vaulavatnet til grensa mot Odda.
Innlandsørret. Rullestadvatnet ved
E134 er spesielt attraktivt.
P: Ved Langfoss, Fjæra og Rullestad.
K: Eljervik gard (46416096) og Harald
Fjæra (99727230). For Rullestadvatnet:
Halvfjordingen A/S (95102593).

8 Midtre Etnefjell

Etnefjellet
Lindøy

Sponavikjo

Etnefjellet

Elv
11Sørelva
Kommer fra Litledalsvatnet og renner
sammen med Etneelva fra Moe.
Samme regler som for Etneelva.
Laks og ørret. Sesong fra 15.6 – 15.8.
P: Ved Etne Camping.
K: Etne Camping, (53756643),
Haugesund og omegn jeger- og
fiskeforening, v/Rolf Kvalevåg
(95874780), Baardsen på kaien,
Haugesund (52721113), MX-sport
Raglamyr, Haugesund (52729290),
Knapphus Bensinstasjon, Vindafjord
(52767277).
Priser fra kr. 150 til kr. 250/døgn.

12 Etneelva

Vanlige sjøfiskeslag.
P: For Etnefjorden: Etne og Osnes. For
Åkrafjorden: Fjæra, Viskjer, Markhus,
Langfoss og Kyrping. For Skåneviksfjorden: Skånevik og Sandvik.
Båtutleie: Kyrping Camping
(53755100).
Båtutsetting: Etne båthavn.

Vindafjord
Ferskvatn
14 Fjellgardsvatnet
Godt fiskevatn. Ørret.
P: Anvises ved kjøp av fiskekort.
K: Hos grunneierne, f. eks. Peder
Johan Sandvik (93668661).
Pris kr. 50/dag og kr. 200/år.

15 Ølmedalsvatnet og
Byrkjelandsvatnet

Flere vatn i området vest for Midtre
Etnefjell. Innlandsørret.
P: På Skarstøl og Rus (bomveg).
K: E. Grindheim & Sønn (53756051).
Pris kr. 250/år.

Meget god lakseelv. Elva er 6-7 km.
lang, er inndelt i 26 soner og blir
utleid på døgnbasis. Et fiskedøgn
varer fra kl. 18.00 til 17.00 neste dag.
Tillatt fiskeredskap: flue, mark og
sluk. Fiske med reke forbudt. Sesong
fra 15.6 – 15.8.
P: Ulik parkering for hver sone.
K: Etne Jeger og Fiskeforening v/Geir
Meland (53756609),
Sørheim (53756170),
Øivind Jacobsen (53756327),
E. Grindheim & Søn (53756051),
Steine Laksefiske (53756854,
93032200 eller 92043613).
Priser kr. 450 til kr. 650, som gjelder
for to/tre stenger. Se også info på
www.etnelaks.no   

10 Stordalsvatnet

13 Elver i Indre Åkrafjord

18 Vatsvatnet

Flere fiskevatn i området fra Strypeheiene i vest til Flåtevatn i øst.
Innlandsørret.
Fra Flåtevatn i øst til Grindheimsvatn
i vest er det kun tillatt å fiske fram
til 15.9.
P: Skarstøl (Litledalen) mot avgift.
K: Som for Stordalsvatnet, samt på
Skarstøl (automat.)
Pris: Kr. 100/uke og kr. 250/år.

9 Sørfjellet
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Pris kr. 250/år.

Det største vatnet i kommunen, ca.
8,3 km2. Fiske tillatt i hele vatnet.
Garn og båt kan leies av grunneierne.
Fylkesmannen har regulert garnfisket
i vannet. Flere mindre fiske- og
rasteplasser er opparbeidet.
P: Ved Østebøhammaren og Lurasundholmen ved E134.
K: E. Grindheim & Sønn (53756051),
ellers kortsalg ved hotell, campingplasser og bensinstasjoner i området.

Mosneselva og Fjæraelva. Laks og
sjøørret. Sesong 15.6 – 15.9.
P: I Fjæra og ved Viskjer.
K: Fjæraelva: Harald Fjæra
(53754119).
Mosneselva: Einar Lundal (53754289)
og Åkrafjordtunet (53754260).

Sjø
Det er godt sjøfiske i Etnefjorden,
Skåneviksfjorden og Åkrafjorden.

Ørret og røye.
P: Parkering ved Imsland skole og
ved Imsland samfunnshus.
K: Ølmedal Camping (52764840).
Pris kr. 30/dag og kr. 150/år.

16 Stokkadalsvatnet
Ørret. Pris: Kr. 50/dag.
P: Anvises ved kjøp av kort.
K: Dagfinn Torstveit (92295604).

17 Gjerdesdalsvatnet
Ørret og røye.
P: Anvises ved kjøp av fiskekort.
K: Knut Erik Gjerde (52765126).
Pris: Kr. 30/dag og kr. 300/sesong.

Sjøørret og røye.
P: Parkering anvises ved kjøp av
fiskekort. Vår/sommersesong.  
K: Knapphus Bensinstasjon
(52767277) og Joar Haugland
(52765968).
Pris: Kr. 30/d., kr. 60/uke og kr.
200/år.
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19 Øklandsvatnet

27 Svendsbøelva

35 Skjeljavika

Stor, fin ørret.
P: Oppheim, eller etter anvisning ved
kjøp av fiskekort.
K: Ølen bensin/storkiosk (53767770).

Laks. Sesong 1.8 – 31.8.
P: I Bjordal.
K: Reidar Bjordal (53769325).

Friluftsområde tilrettelagt for bading
og med gode fiskeplasser. Toalett.
P: Ved friluftsområdet.

Sjø
28 Kvaløy

36 Vedvika

20 Grautvatnet
Ørret.
P: I Bjordal.
K: Ståle Dommersnes (97591165).

21 Bjordalsvassdraget
Ørret i Holmavatnet, Longåsdalsvatnet og Bjordalsvatnet.
P: I Bjordal eller i Skjold. Turistforeningshytte ved Longåsdalsvanet,
Haugesund turistforening (52715311).
K: Jens Bjordal (90532502).

Elv
22 Vikedalselva
www.vikedalselva.no
En av distriktets beste fiskeelver. Laks
og sjøørret («catch and release»).
P: Parkering anvises ved kjøp av kort.
Sesong fra 26.6-4.8 (2013).
K: Joker Vikedal (52760178) og grunneierne. Pris fra kr. 150-300/døgn.

Romsa

23 Rødneelva
Laks og sjøørret.
P: Ved anvisning ved kjøp av fiskekort. Sesong fra 1.7 – 31.7.
K: Torgeir Øverland (52761466),
Sigurd Østbø (52761172) og Shell
Sandeid (52765070).
Pris: Kr. 40/dag og kr. 300/sesong.

24 Vågselva, Ølensvåg
Ørret. Sesong 1.8 – 31.8.
P: Ved Statoil Ølensvåg.
K: Statoil Ølensvåg (53775330) og
Odd Bjarne Vaka (90188161).

25 Oselva, Ølen
Stengt 2013, for info:
www.fylkesmannen.no/rogaland.

26 Åmselva
Stengt 2013, for info:
www.fylkesmannen.no/rogaland.
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Mosneselva

Romsa

Friluftsområde med knauser og strender. Gode havnemuligheter. Gode
fiskemuligheter på Storøy.
P: Ved friluftsområdet.

29 Otertong
Stort Friluftsområde med muligheter
for fiske langs svaberg.
P: Ved friluftsområdet.

30 Dreganes
Friluftsområde med gode muligheter
for sportsfiske. Toalett.
P: Ved friluftsområdet.

31 Romsa-øyene
Attraktivt friluftsområde der hele
øygruppa gir muligheter til allsidig
friluftsliv, ikke minst turgåing, bading
og fisking. Flere gode fiskeplasser,
både fra land og fra båt. Toaletter og
brygger. Friluftsrådet Vest (52774830)
leier ut Vinjahuset i Grindanesvika til
overnattingsgjester.
P: I Apalvika, Bjoa.

32 Gardavika
Parkmessig friluftsområde med pplass, toalett og brygge. Barnevennlig
område med gode forhold for fiske.
P: Ved friluftsområdet.

33 Årvik
Kommunal eiendom med fine
fiskeplasser, lun vik med kai og
kulturhistorisk landskap.
P: Ved kaien i Årvik.

34 Bryggebakken
Parkmessig friluftsområde i Vikebygd.
Kai og toalett.
P: Ved den offentlige kaien.

Friluftsområde til sjø på Bjoa med
badestrand og svaberg. Toalett.
P: Ved friluftsområdet.

Andre plasser til sjø:
Skipavåg, Åmsosen kai, Ilsnes,
Sandeid sentrum, Vikedal sentrum,
Søndenåneset sør, Imslandsjøen.
Ålfjorden er kjent som en meget god
fiskefjord både fra landsida og fra båt.

Sveio
I Sveio skal det være 282 vatn, og de
fleste er rike på fisk. Vanligst er ørret
og røye, men du kan også få laks og
sjøørret i noen vann og elver.

Ferskvann
37 Vigdarvassdraget og
Liervassdraget
Vigdar grunneigarlag og Liervassdraget grunneigarlag har felles fiskekort
for sine områder. Fiskekortet gir rett
til å fiske i 28 vatn og i Røykeneselva
og Bjellandselva. Fiskeretten gjelder
blant annet Vigdarvatnet, som er det
største vatnet i kommunen.
Se www.vigdargrunneigarlag.no.
P: I Sveio sentrum, på Mjelkeneset
(E39), ved Vigdarheim, Fjon og Haukås.
K: Turistinformasjonen (53748000),
Haukås Bensinstasjon (53742550) og
Baker Bøe (53742100).
Priser: Kr. 50/dag, kr. 100/uke og
kr. 400/år.

38 Langavatnet (Laugavatnet)
Ørret. Fiskeplass tilrettelagt for rullestolbrukere. Toalett.
P: Ved fiskeplassen, kort avkjørsel
fra FV 6.
K: Fritt fiske.
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Elv
39 Fjonelva
God lakseelv med sesong 1.7 - 15.9.
Mer info på www.hojff.no.
P: I Fjon.
K: Haugesund og omland jeger- og
fiskeforening (98887455).

Sjø

Ognahabn

Are

Både på vestsida og i Ålfjorden er
det gode muligheter for stangfiske
fra land. Vil du i båt, er den åpne
kyststrekninga Sletta sørvest av
Sveio kjent for å ha mange gode
fiskeplasser. Det samme gjelder
Bømlafjorden. Ålfjorden, på østsida
av Sveio, er kjent som en av de
rikeste fiskefjordene på Vestlandet.
Vi har tatt med et utvalg av offentlige
friområder som også har gode
fiskeplasser.

40 Holsvika i Ålfjorden
Nydelig offentlig friluftsområde med
gode muligheter for fiske fra svaberg.
Området er tilrettelagt for bading og
turgåing. P-plass, toalett og brygge.
P: Ved friluftsområdet.

41 Selsåsvika i Ålfjorden

Dragavika

Flere plasser for fiske fra land.
P: Ved Toftøysundet.

45 Søre Storavatnet v/Åsen

Fiske i straumen, fra kommunale
brygger og friluftsområdet Notaflåt
P: Ved friluftsområdet .

P: Ved det kommu. friluftsområdet
K: Fritt fiske med stang fra friluftsområdet.

46 Mosvatn

47 Fuglavatnet

56 Søvik

Ørret og røye. Tilrerretlagt fiskebrygge.
P: Ved gamlevegen, østsida av vatnet.
K: Turistinformasjonen, Tysvær rådhus
(52757000).

Fiske fra friluftsområdet og svaberg
ved Grindafjorden.
P: Ved friluftsområdet, ved FV 515.

48 Aksdalsvatnet
Ørret og røye.
P: I Aksdal, ved Aksdalselva og ved
friområdet i Frakkagjerddalen.
K: Turistinformasjonen, Tysvær rådhus
(52757000).

50 Borgøy

Laks, ørret og røye.
P: I Hindervåg, ved Bjørk og Roaldsvik
(FV 788).
K: Fritt fiske e. avtale m. grunneierne

55 Dragavika
Sand-, grus- og svabergstrand. Fiskemuligheter både nord og sør for vika.
Brygge og toalett.
P: Ved friluftsområdet, avkjørsel fra
FV 771.

42 Ryvarden Fyr

Ferskvatn
43 Lysevatn

54 Skjoldastraumen

Ørret.
P: Ved Haukås (E39)
K: Turistinformasjonen, Tysvær rådhus
(52757000).

49 Grindevatnet

Tysvær

Holsvika

53 Stong

P: Ved det komm. friluftsområdet
K: Fritt fiske med stang fra friluftsområdet.

Offentlig badeplass med muligheter
for fiske fra brygge og fra svaberg.
Toalett.
P: Ved friluftsområdet.

To km turvei tar deg ut til fyret. Kafe
og kunstgalleri i fyrvokterboligen. Fint
å fiske med stang fra svaberga. Vær
obs på store havdønninger!
P: I Mølstrevåg.

10

44 Storavatn v/Sandbekken

Ørret.
P: Anvises ved kjøp av fiskekort.
K: Grindafjord Feriesenter (52775740)

Godt fiske i nord og sør på øya.
Båtutleige.

Sjø
51 Svebakken
Kommunal eiendom tilrettelagt
for friluftsformål. Kanoer, robåt og
fiskeutstyr til utlån. Kontakt Tysvær
kommune, t: 52770620.
P: Ved fylkesgrensa (E34).

52 Leirå
Flott friluftsområde øst for Nedstrand
sentrum. Fiske fra svaberg.
P: Ved friluftsområdet.

Andre fiskeplasser til sjø:
Stølsvik, Susort, Slåttevik, Hamnaren,
Vesterøy og Hervik.

Bokn
Ferskvatn
57 Gunnarstadvatnet
Stort vatn på vestsiden av Boknafjellet. Gode muligheter for fiske av ørret
og røye.
P: Etter avtale med grunneier.
K: Fiske etter avtale med grunneier.

58 Vatnalandsvatnet
Stort og godt fiskevann midt på Bokn,
med gode muligheter for stor ørret.
P: Etter avtale med grunneier.
K: Jens Morten Vatnaland (52748630),
Jens Økland (52748354) og Sigurd
Johnny Svendsen (52748339)
Pris: Kr. 20/dag og kr. 200/år.

59 Arsvatnet
Middels stort vatn. Stor ørret, bitevillig på flue.
P: Etter avtale med grunneier.
K: Etter avtale med grunneier.
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60 Grønnestadvatnet

65 Sør-Karmøy

70 Dalsnes - Blikshavn

Idyllisk vann med fisk av god kvalitet.
P: Etter avtale med grunneier.
K: Etter avtale med grunneier.

Området omfatter 40 vatn. De fleste
vatn har ørret, og i minst to er det
gjedde. Fiske med stang tillatt.
1. 4– 15.9. To fiskekortområder.
NB! Hilleslandvatnet er ikke med i
ordningen.
P: Ved Stokkastrand, Blikshavn,
Burmavegen, Brekke, Sevland og
Åkrehamn.
K: MX-sport Kopervik (52851288),
MX-sport Åkra (52839292) og
Alf Melhus A/S, Skudeneshavn
(52828800). Pris: Kr. 100-200/år.

Svabergkyst på østsida av Karmøy.
Gode fiskeplasser. Toalett og fiskeplattform (egnet for rullestolbrukere)
i ved friluftsområdet i Blikshavn.
P: Bilkshavn friluftsområde.

61 Boknabergsvatnet
Middels stort vann. Fin ørret, bitevillig
på flue.
P: Etter avtale med grunneier
K: Etter avtale med grunneier.
Foto: Karl Erik stumo

Åkrasanden

62 Middagsvatnet
Idyllisk vatn med fin fisk.
P: Etter avtale med grunneier
K: Etter avtale med grunneier.

Sjø

Karmsundet

Det er gode muligheter for fiske
rundt hele Bokn. Flere fine plasser
ved Frekasundet på Ognøy og langs
vegen til Arsvågen. Kommer du med
båt, er Arsgrunnen på sørsiden av
Vestre Bokn en god fiskeplass.

63 Ognahabn
Friluftsområde med gode fiskemuligheter på Ognøy. Badestrand,
brygger og toalett.
P: På friluftsområdet, like ved E39.

64 Are
Tursti gjennom kulturbeite og lynghei
tar deg til spennende friluftsområde
med gode fiskeforhold fra fine
svaberg.
P: Egen parkering for friluftsområdet
ved Arsvegen, avkjørsel fra E39 ved
Arsvågen ferjekai.

Karmøy
Ferskvatn

Foto: Trond Loge
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Karmøy kommune har mange fine
fiskevatn, både på selve øya og på
fastlandet. Det er utgitt et godt turog fiskekart for kommunen, som kan
fås på servicesenteret, på sportsbutikker og lastes ned fra kommunens
nettsider.

66 Nord-Karmøy
Varierende ørretbestander i vatn fra
Kopervik i sør til flyplassen i nord:
Fotvatnet, Slettevatnet, Rossavatnet,
Storestemmen, Gåsavatnet og
Grodavatnet.
P: Ved Bygnes, Sund, Kvalavåg, Fiskå
og Våge.
K: MX-sport Kopervik (52851288)
Pris: Kr. 100/år.

67 Fastlandssiden og Fosen
Totalt åtte vann: Aksnesvatnet,
Helgelandsvatnet, Vormedalsvatnet/
Longavatnet, Tuastadvatnet, Litlavatnet, Øvre- og nedre Helgelandsvatn,
Tjolandsvatnet.
P: Vormedal, Tuastad, Aksnes og
Tjoland.
K: G-sport Oasen (52831646).
Priser: Kr. 50/uke og kr. 200/år.

Sjø
68 Visnes
Friområde tilknytta gruvemuseum.
Muligheter for fiske fra svaberg.
P: Ved museet.

69 Vest-Karmøy
Opprevet svabergstrand fra Åkrasanden til Sandvesanden.
P: I tilknytning til friluftsområdene på
Åkrasanden og Sandvesanden, samt
ved Ferkingstad havn.

71 Lindøy
Område med røsslynghei, bratt
svabergkyst og lune bukter. Område
for ulike friluftsaktiviteter som
kortere turer, sandvolleyball, bading,
padling og roing, og ikke minst
fisking. Parkering, brygger og toalett.
Utleie av robåter og kanoer. Kontakt
Friluftsrådet (52774830).
P: To parkeringsplasser i tilknytning til
friluftsområdet.

Haugesund
Ferskvatn
Alle som vil fiske i ferskvanna i
Haugesund kommune, må rapportere
fangsten til Haugesund og omegn
jeger- og fiskeforening (www.hojff.
no), som forvalter fisket i vanna.
Fangststatistikken er helt nødvendig
for forvaltningen av vannene!
OBS! Det er vasspest i Tornesvatnet
og Skeisvatnet. Vasspest er til stor
skade og spres lett ved at små
plantedeler blir med i båter og på
fiskeredskap. Plantedelene overlever
ikke fullstendig tørke. Alle må derfor
tørke fiskeutstyr og båter godt før de
brukes andre steder. Tøm ikke vann
fra et vann i et annet!

72 Eivindsvatnet
Bade- og turområde med muligheter
for fiske. Ørret og noe røye. Toalett og
fiskebrygge.
P: Flere parkeringsplasser ved
friluftsområdet, ikke minst langs
Skjoldavegen (FV 938).
K: Fritt fiske med stang. Lever
fangstskjema!
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73 Krokavatnet
Bra ørretvatn i Indre Djupadalen.
P: Ved Eivindsvatnet.
K: Fritt fiske med stang. Lever
fangstskjema!

74 Skeisvatn
Badeplass og turområde i Haraldsvang. Stasjonær og innslag av
anadrom ørret. (Stor andel av fisken
er infisert av makk!)
P: Ved Haraldshallen, Haraldsvang
skole eller i Haraldsvangen.
K: Fritt fiske med stang. Lever
fangsskjema!

75 Førlandsvatnet, Breiavatnet og Nesavatnet
Foto: © Henriks Strømstad/Samfoto/NTB scanpix

Ørret og røye. Flotte fiskevann nord i
kommunen.
P: Etter avtale med grunneierne.
K: Etter avtale med grunneierne.

Elv
76 Kvalaelva
Flere fine kulper, turvei langs elva.
Elva er i utgangspunktet stengt, men
det åpnes for prøvefiske i 2013. Sjekk
www.hojff.no!
P: Ved Haraldsvangen og på Udland.
K: Haugesund og omland jeger- og
fiskeforening (98887455).

Sjø
Fine fiskeplasser langs kysten mot
Sletta, fra Killingøy i sør til Smørsund
i nord. Spesielt anbefales områdene
ved Kvalsvik, Førlandsvågen, Bleivik
og Hagland.

Utsira
Den vesle øykommunen på ca. 6,5
km2 er Norges utpost mot vest. Øyas
beliggenhet og kombinasjon av
naturforhold og kulturminner gjør den
til en spesiell attraksjon for friluftsog fiskefolk. Her er barskt landskap
mot havet, men også lune viker og
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bukter og innimellom frodige perler.
Fugletrekket vår og høst gjør Utsira til
et eldorado for fugleinteresserte.
Utsira byr også på rike fiskemuligheter både fra land og særlig fra
grunnene utenfor. Stangfiske fra land
gir godt utbytte fra slutten av juni
og utover. Det enkleste er å stå på
moloen i nord. Spør ellers lokalbefolkningen om andre fiskeplasser. Det
er båtforbindelse fra Haugesund flere
ganger daglig og dagsturer anbefales.

Fitjar
Ferskvatn
77 Storavatnet
Stort og populært fiskevatn med røye
og ørret. Oppgang av ørret og laks via
Kjærelvo.
P: Ved friluftsområdet i Breidavika,
eller avtale med grunneierne.
K: Fiske e.avtale med grunneierne.
Fitjar har og mange fine fjellvatn der
ørreten biter godt. Her det fritt fiske
og ingen fiskekortordning.

Elv
78 Kjærelva

Stord
Ferskvatn
79 Ådlandsvassdraget
Ådlandselva (Frugardselva) er stengt
for fiske (2013). Ørret i Ådlandsvatnet.
P: Ved friluftsområdet, avkjørsel fra
E39 (Fjellgardsvegen).
K: Intersport Heiane (53410834),
G-Sport Stord (53403014), MX Sport
Heiane (53415030) og Sport1 Stord
(53403180).

80 Sagvågvassdraget,
Sagvåg
Ørret. P: I Sagvåg, ved Nysæter og på
Litlabø. K: Fritt fiske hele året.

81 Tinnselva
Sjøørret (nederst).
P: Ved Rydlandssagjo, FV 545.
K: Gratis fiske.

82 Mortjødno, Hestatjødno,
Skipshaugsvatnet
Ørret. P: Ved Heiane, E39.
K: Gratis fiske.

83 Gavlavatna, Hovtrongvatnet, Tysevatnet, Stordafjellet
P: Ved Lundsseter. K: Gratis fiske.

Sjøørret, med innslag av laks og
sjørøye (15.6 – 15.9).
P: Avtales ved kjøp av fiskekort.
K: Frode Fitjar (53499880/90120281).
Pris: Kr. 150/døgn.

Sjø

Sjø

Fra land: Jektavik, Buvika, Sævarhagsvikjo/moloen, Tyneset, Gullberg,
Skjersholmane, Tømmervikkaien.
Vanlige fiskeslag.
P: Jektevik, Rommetveit, Sævarhagsvikjo, Skjersholmane

Fitjar består av over 300 øyer og
her er særdeles rike muligheter for
sjøfiske fra svaberg og fra småbåter.
Spesielt kan vi nevne Smedaholmen,
Teløy, Eldøy, Straumøy og Tranøy, der
det er tilrettelagte friluftsområder forvaltet av Friluftsrådet Vest. I Fitjar er
det fiskefestival med sjøfiskekonkurranse i august.

Fra båt: Grovaholmen, Huglahammaren, Tveitøyane, Hystadøyane,
Nautøy, Føyno. Vanlige fiskeslag.

Bømlo
Ferskvatn
84 Storavatnet
Ørret.
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P: På Svortland.
K: Esso Bremnes (53448440), Intersport Bømlo (53421280) og MX Sport
Sams Senter (53424730).
Pris: Kr. 20/dag, kr. 50/uke og
kr. 100/år.

vatn» ved Husnes. Tilrettelagt for rullestolbrukere ved Husnes sentrum.
P: Husnes sentrum.
K: Husnes båthavn v/ Sigmund
Botnen (93083069).

85 Erslandsvatnet

Godt ørretsvatn ved Rosendal.
P: Parkeringsplassen på Kletta.
K: Gratis fiske.

Sjøørret og smålaks. Avgrenset fiske i
tilrettelagte omgivelser i Sahølen ved
Seimsfossen. Sesong 1.7 – 15.9.
P: I Seimsfoss.
K: SPAR Seimsfoss (53472750) og
Jarle Fossheim (47641953).

91 Bondhusvatnet

98 Omvikelva

Ørret. Godt «familiefiskevatn» i Bondhusdalen, ved foten av den mektige
Bondhusbreen. Om lag 45 min.
gange fra parkeringsplass til vatnet.
P: Parkeringsplass i Bondhusdalen.
K: Sundal Camping (53484186).

Laks- og sjø-ørret. Ses. 15.7 – 15.9.
P: I Dimmelsvik.
K: Best Dimmelsvik (53483070).

Aure og røye.
P: Anvisning ved kjøp av fiskekort.
K: Leif Ersland (99528008) og Lars
Gunnar Ersland (98673066).
Pris: Kr. 20/dag, kr. 40/uke og kr.
100/år.

86 Finnåsvatnet
Ørret.
P: Anvisning ved kjøp av fiskekort.
K: Bømlo Jakt og Fiskelag, v/Ivar
Turøy (90575700).

87 Raunevatnet og Grindavatnet
Ørretvatn ved Svortland.
P: Etter avtale med grunneierne.
K: Etter avtale med grunneierne.

88 Bergesvatnet
P: Anvisning ved kjøp av fiskekort.
K: Best Langevåg (53424132).

Sjø

Fotolia

Bondhusdalen

Bømlo har lang strandlinje med om
lag 1000 øyer og holmer. Her er det
rike muligheter for sjøfiske fra båt.
Fra land kan du fiske fra alle friluftsområdene forvaltet av Friluftsrådet
Vest: Vedvika, Åreiddalen, Hiskjo,
Furuneset, Barmane, Narravik og
Breivika ved Mosterhamn. Du kan
også fiske ved Gassasundet og Spissøy, ved Rolvsnes og Brandasund. Alle
vanlige fiskeslag.

Kvinnherad
Ferskvatn
89 Opsangervatnet
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Ørret. Lett tilgjengelig «familiefiske-

90 Myrdalsvatnet

92 Botnavatnet
Ørretvatn langs «Keisarstien» frå
Bondhusdalen til Folgefonna.
P: I Bondhusdalen.
K: Sundal Camping (53484186).

93 Nesjastølsvatnet

P: I Bondhusdalen og i Sundal.
K: Sundal camping (53484105).

97 Guddalselva

99 Uskedalselva
God sjøørret- og lakseelv med hele
13 km lakseførende strekning.
Best fiske ved flomstor elv.
Sesong 15.6 - 1.9. Se www.minorg.
no/uskedalen.nsf for mer info.
P: I Uskedalen.
K: Spar Uskedalen (53486137) eller
via elveeierlagets nettsider.

Ørret og røye. Fleire gode fiskevatn
ved anleggsvegen inn mot Folgefonna.
P: Langs anleggsvegen.
K: Hydro Texaco Matre (53479115)

Sjø
100 Høylandssundet

94 Handelandsdalen

101 Klosterfjorden

Ørret i fleire vatn og i elva. Lett
tilgang langs grusveg i naturskjønne
omgivelser.
P: Ved gjestegarden og etter anvisning ved kjøp av fiskekort.
K: Handeland Gjestegard (53477060).

Godt fiskeområde på vestsida av
Halsnøy, ikke minst ved Hidle.

Elv
95 Æneselva

Attraktive fiskeområder med tilkomst
fra Valen (Valøya), Sunde eller
Halsnøy.

102 Matrefjorden
Godt fiske på pelagiske arter som lyr,
sei og makrell. Utløpet frå kraftstasjonen og Blåelva er spennende områder for fiske etter laks- og sjøørret.

God sjøørretelv, med noe laks. Særpreget elv med nærmest «Alaska»preg i øvre del. Sesong 15.6 – 15.9.
P: Enes camping (53484571).
K: Enes camping (53484571).

103 Maurangerfjorden

96 Bondhuselva

Gode fiskeplasser ved Skjelnesodden
og øya Sild.

Laks og sjøørret. Flott fiskeelv i vakker
natur. Sesong 15.6 – 15.9.

Gode sjanser for laks og sjøørret ved
utløpet fra kraftstasjonen, både i
Austrepollen og Vestrepollen.

104 Varaldsøy
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Hjelp! Jeg har fått fisk!
Enten du driver fritidsfisket fra land eller båt oppleves høydepunktet i det du får napp og kjenner at du
har noe på kroken. Mens du haler inn fangsten, kan du også vurdere type og størrelse på byttet. Snart
får de første glimta av fisken og må konsentrere deg om å få den trygt på land eller om bord i båten.
Noen fisker etter catch-and-release-metoden, og da er det bare å ta kameraet fram og få et blinkskudd
og to før fisken forsiktig settes ut i sitt rette element igjen.
Men er du ute etter matauk og vil gjøre et godt måltid ut av fangsten, er det enkelt å behandle fisken
videre.
n Nr. 1.  Når du har fått fisken opp
av vatnet, må du først avlive den på
en effektiv, men skånsom måte. Gi
den gjerne et kraftig slag i hodet med
egnet redskap (en kjepp, stein, e.l.).
1

3

2

4

n Nr. 2. Så må du du bløgge fisken
ved å skjære over strupa, like bak
gjeldene.

n Nr. 3 og 4. Deretter sløyer du fisken
ved å snitte opp buken, fra gjeldene
og bak til gatt og spor. Nå kan du
rense bukhula ved å dra ut innvoller,
svømmeblære og hinner.
n Nr. 5, 6 og 7. Til slutt kan du skjære
fisken opp i stykker på tvers av ryggraden, eller filetere ved å skjære
langs ryggraden.
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5

6

7

8

n Nr. 8 og neste side. Nå kan du
koke, grille eller steike, og skape
verdens beste fiskemåltid, enten ute
i naturen eller hjemme på kjøkkenet.
Oppskriftene er mange, og noen av
dem finner du i denne brosjyren.
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Havets matfat

Fisk i god saus
600 g fiskefilet
1 l melk
8 kryddernellik
2 små løk
1 ts salt
1/4 ts pepper

Fotolia

Har du tenkt over at det finnes annet enn fisk i havet som er spiselig?
Prøv noe nytt neste gang du du er på tur til sjøen. Du kan spise flere
tangarter, blåskjell, kråkeboller eller havets kardinal – hummeren!
Bare fantasien hindrer deg i å spise av havets matfat.

Blåskjellsuppe

4 porsjoner

Saus:
5 dl melk
2 1/2 ss hvetemel
2 ss meierismør
Salt og pepper
Kok opp melka i en vid kjele sammen
med nellik, løk i skiver, salt og pepper.
Del fisken i serveringsstykker og legg
den i kjelen. La fisken trekke på svak
varme ca. 3 minutter. Ta kjelen av
platen og la fisken trekke i 5 minutter. Ta opp fisken.
Saus: Sil fiskekraften. Bland smør og
mel i kjelen og spe med kraften, kok
til melsmaken er borte ca. 5 minutter.
Smak sausen til og server fisken i den
varme sausen med kokte poteter og
gode grønnsaker til.

Fiskegryte
4 porsjoner 

50 skjell
2 ss smør
3 ss hvetemel
ca. 1 L skjellkraft
persille
3 dl fløte
Kok opp vann med blåskjell. Lag
lys saus av smør, mel og kraft. Ha
i masse fløte og smak til med salt.
Bruk rikelig med finhakket persille
i suppen, som serveres med skjellmaten oppi.
OBS! Næringsmiddelkontroll en vet
om skjellene er spiselige:
Haugalandet tlf.: 52856300,
Ølen, Etne, Vindafjord tlf.: 53766600

Oppskrifter til tross:
Det enkle er oftest det beste!

4 dl fiskekraft
400 g laks, ørret, steinbit,
eller torskefilet
1 purre
2 gulrøtter
1 paprika
8 sjampinjonger
2 ss meierismør
1/2 ss hvetemel
1 1/2 dl fløte eller melk
Kok opp fiskekraften og
la fisken trekke i kraften
ca. 5 minutter. Ta den opp.
Skjær opp grønnsakene og la dem
trekke i fiskekraften til de er såvidt
møre. Ta dem opp. Lag saus av smør,
mel og fiskekraft. Smelt smøret i en
kjele. Rør inn melet og spe med den
varme fiskekraften og fløte/melk. La
det koke ca. 5 minutter. Legg i fisk
og grønnsaker og server fiskegryten
med nykokte poteter til.

For friluftslivet i Sunnhordland!

Taraldsøy - Romsaøyane - Fitjarøyane - Smedholmen - Hiskjo - Løkjelsøy - Kolsøy - Nautøy
Vi har over 40 båtutfartsområder i Vestkystparken i Nord-Rogaland og Sunnhordland.
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Støtter opp om Friluftsrådet Vest
sitt arbeid i Sunnhordland
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Valg av utstyr til fritidsfiske
Håndsnøre
Den absolutt enkleste formen for utstyr vi kan bruke til fritidsfiske,
er et hånd-snøre i en eller annen form. Her må vi selv slippe
ut og ta opp snøret med hendene.

Til fiske fra brygger og svaberg og i bekker går det an å lage seg en fiskestang selv
av en gren fra et tre eller noe lignede. Her knyter vi snøret i toppen av stanga og
lar snøret ikke være særlig lengre enn selve stanga.

Fotolia

Vi kan bruke agn for å lokke fisken til å bite på kroken vår, som blåskjell eller
strandsnegl. Eller vi kan bruke et kunstig lokkemiddel. som ligner på noe fisken
spiser, som sluk, gummimakk eller flue.

Vekten av det vi håper biter på
avgjør hva slags type stang,
snøre og snelle vi må ha.

Stang og snelle
De aller fleste som fisker i dag, bruker en eller annen form for
stang og snelle, og da blir det store spørsmålet hva skal vi velge
av utstyr. Helt enkelt kan vi dele bruksområdene inn i tre grupper:
Ferskvann, sjøfiske fra land og sjøfiske fra båt. Det er vekten av
det som sitter i enden av snøret som avgjør hva slags type stang,
snøre og snelle vi må ha.
Til ferskvannsfiske bruker vi en stang og snelle som tar kastevekter fra 5-20 g
og snøretykkelse fra 0,20-0,25 sen eller fra 0,12 multifilament. Stanga bør være fra
7-10 fot lang, og snella bør romme 100-200 m snøre. Multifilament er et snøre som
tåler mer enn sen av samme dimensjon, og det strekker seg ikke, men tåler mindre
slitasje enn sen.
Til sjøfiske fra land er det vanligst med kastevekter fra 25-60 g, snøretykkelse
fra 0,35-0,40 og multifilament fra 0,17, stang fra 9-13 fot med snelle som rommer
150-200 m snøre.
Til sjøfiske fra båt kan en godt bruke det samme utstyret som til sjøfiske fra land,
men skal en ut på havet, er det gjerne mer strøm i sjøen, dypere og behov for kraftigere utstyr. Vi bruker lodd/pilk fra 100-500g og trenger en snelle som har plass til
300-600 m 0,50-0,70 sen eller 0,25-0,40 multifilament. Stanga kan være fra 6-8 fot.
Veiledning får du som regel ved sportsbutikkene.
Spør gjerne dem om hjelp til å velge utstyr til ditt behov!
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Du er velkommen til å fiske i
de fleste elver og innsjøer, men
Allemannsretten sikrer deg
ikke automatisk rett til å fiske i
ferskvatn i Norge. I enkelte vatn
er det fritt fiske, men i de fleste
vatn må du kjøpe fiskekort.

REGLER OG FORSKRIFTER SOM ANGÅR FRITIDSFISKE
Her er noen av de viktigste nasjonale bestemmelsene som er nødvendig å
kjenne til før en starter fisket, enten i ferskvatn eller i sjøen. Er du i tvil om
reglene, ta kontakt med kommunen eller vedkommende fylkesmann.

Fiske i ferskvatn
I ferskvatn er det grunneier som har fiskeretten og fastsetter fiskeregler for
innlandsfisket. En må derfor få tillatelse eller kjøpe fiskekort hos grunneier eller
kortselger før en kan fiske. Med innlandsfiske menes fiske i vassdrag hvor det
ikke går laks, sjøørret eller sjørøye.
NB! Ved innlandsfiske i ferskvann trenger man ikke betale fiskeravgift til staten.
Dette gjelder også voksne over 16 år.
Fiske i vassdrag med laks, sjøaure og sjørøye (vassdrag med anadrom fisk)
I vassdrag der det går laks, sjøørret eller sjørøye har grunneier fiskerett, mens
staten fastsetter de ytre rammene for fiskesesong og fiskeregler. Som ellers
i ferskvatn må en her få fiskeløyve eller kjøpe fiskekort hos grunneier eller
kortselger før en kan fiske. I tillegg må alle som har fylt 16 år betale fiskeravgift
til staten når en skal fiske i vassdrag der det går laks, sjøaure eller sjørøye.

Fiske i sjøen
I Norge kan en med noen få unntak fiske med stang og handsnøre i sjøen heile
året, -også etter laksefisk, og fisket er avgiftsfritt.  Kontakt Fylkesmannen for
mer informasjon eller få tak i brosjyren ”KYSTEN ER DIN”.
Fiske i saltvann
Du kan fiske med stang eller håndsnøre i sjøen hele året, også etter laks,
sjøørret eller sjørøye. Minstemålet på fisken er 35 cm. Du må holde deg minst
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Forskrifter
100 m fra grense elv/sjø (fra elveutløpet, der grense elv/sjø ikke er fastsatt)
i den tiden det ikke er tillatt å fiske i vassdraget. Fylkesmannen kan ha utvidet
området og tidsrommet for fiskeforbudet ved utløp av vassdrag. Mange elver i
Sunnhordland har 200 m. grense!

Gratis fiske
etter innlandsfisk for
barn og unge

Ved fiske fra båt er det tillatt å bruke to redskaper (stang eller håndsnøre) pr.
båt.

Barn og unge som ikke har fylt 16
år har rett til gratis fiskekort for fiske
etter innlandsfisk i perioden 1. januar
til 20. august. Reglene om gratis
fiske gjelder bare for innlandsfiske,
når en fisker fra båt eller fra land
med stang eller handsnøre.

Tillatte redskaper for norske fritidsfiskere:
a) Håndsnøre, fiskestang og en maskindrevet juksa eller dorg
b) Garn med samlet lengde på inntil 210 meter
c) Liner med opptil 300 angler
d) Inntil 20 teiner eller ruser

Mer utfyllende informasjon om regler for fiske og ferdsel langs kysten på
Fiskeri-direktoratets nettsider:
www.fiskeridir.no/fritidsfiske/kysten-er-din
og på fylkesmannens sider: www.fylkesmannen.no/fiskereglar.
Utenlandske statsborgere som ikke har fast bopel i Norge har lov til å drive
sportsfiske med håndredskap, men de kan ikke selge fisken.

I områder der det er salg av fiskekort
tar du kontakt med kortselger. Du
vil da få et gratis fiskekort. Du bør ta
med legitimasjon som viser at du er
under 16 år. I områder der det ikke
selges fiskekort, kan barn og ungdom
under 16 år fiske uten å spørre grunneier om lov. Reglene gjelder ikke i
vassdrag eller deler av vassdrag der
det går laks, sjøaure eller sjørøye.

Ved fiske med garn i sjøen (vanlig settegarn, flytegarn etc), må en passe
på å merke redskapen tydelig med navn og adresse. Senk ned garn i perioden
1. mars til 30. september slik at hele fangstdelen står minst tre meter under
havoverflaten til enhver tid. Gjelder maskestørrelse over 32 mm. I nærheten av
de viktigste lakselvene er det opprettet fredningssoner med krav til nedsenkning
til 5 m. Disse er merket på stedet.
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Skudefjorden

Friluftsloven gir deg rett til fri ferdsel, men også ansvar når du ferdes i marka.
Nedenfor har vi satt opp noen av de viktigste punktene i Friluftsloven:

– Enhver kan ferdes fritt til fots i utmark hele året. På innmark er det ferdselsforbud mellom 30.april og 14.oktober, og
ellers når marka ikke er frossen eller snødekt. Med innmark
menes gårdsplass, hustomt, dyrka mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt.
– På sjøen er ferdselen fri for alle, og i utmark kan du
fortøye eller dra båten i land.
– I utmark er telting og rasting tillatt. På innmark må du
ha eiers tillatelse.

Sjøvettreglene

Fotolia

Allemannsretten

Fotolia

Friluftsloven

Forbered deg på at ulykker kan skje – tenk gjennom forskjellige situasjoner
og hvordan du bør forholde deg. Behold roen, bli ved båten og tilkall hjelp.

1.	Tenk sikkerhet
Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

2.	Ta med nødvendig utstyr
Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

3.	Respekter vær og farvann
Båten må bare benyttes under egnede forhold.

4. Følg Sjøveisreglene
Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

5. Bruk redningsvest eller flyteplagg
Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.

6. Vær uthvilt og edru

Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.

7. Vis hensyn
– Alle som ferdes i naturen skal opptre hensynsfullt. Forlat
alltid stedet slik du gjerne vil finne det igjen!
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Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Er du i nød - ring 120
Trenger du annen assistanse - ring 02016 – Redningsselskapet
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Kartet er utarbeida av Friluftsrådet VEST
Tillatelsesnummer: 12247NE-543749,
Kilde: Statens kartverk

Sunnhordland
97
102
99
103

Båtutsettingsplasser:
104
97
103
99

Kommer du med båt på henger, kan du kanskje sette ut båten din på noen av disse stedene:
Ved båtforeningene i Førresfjorden, Skjoldastraumen og Hervik i Tysvær, i Kvaløy, Vikedal og
Åmsosen i Vindafjord, i båthavna i Etne, ved Kobbernaglen småbåtforening i Kopervik, Karmøy,
Sveio båtforening i Buavåg nært fergekaien og i småbåthavna ved Haugesund
motorbåtforening på Hasseløy i Haugesund.
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VINDAFJORD
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For å hindre at fuglene forstyrres i hekkeperioden, er det innført ferdselsregler
i sjøfugl-reservatene. Positiv virkning av sjøfuglreservatene avhenger av at alle
respekterer bestemmelsene. De viktigste er:
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Husk på ferdselsforbudet i sjøfuglreservatene!
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Slettedalsvatnet

Stordalsvatnet

Sau

88
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n Ferdsel på land i reservatene, og på sjøen innenfor en avstand av 50 m fra 	
    	land, er forbudt i tiden 15. april til 1. august.
n Planteliv, pattedyr, fugler og deres reir, egg og unger er fredet mot forstyrrelser 	
og skader.

53

n Jakt er forbudt i tiden 1. mars til 1. september. Noen reservater har andre 	
tidsbegrensninger, noen hele året.
n Inngrep i naturen, kasting av avfall eller annen forurensning er forbudt.
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BOKN

n Camping og teltslaging er forbudt i reservatene.
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Sjøfuglreservater
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www.friluftsradetvest.no

Foto: Karl Erik stumo

Etneelva

Nyttige nettsteder om fritidsfiske:
www.fiskeridir.no/fritidsfiske - Fiskeridirektoratet
www.miljodirektoratet.no - Miljødirektoratet
www.miljostatus.no/Tema/Friluftsliv/Fritidsfiske - Miljøstatus
www.njff.no - Norges jeger- og fiskeforbund
www.fiskeklubben.no - Norges jeger- og fiskeforbund
www.havfiskeklubben.no - Havfiske
www.matportalen.no - Blåskjellvarsel
www.fylkesmannen.no/rogaland
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