Side 1

Fangstmelding for fiske på Hugulia Eiendom
Fisker: Navn
Gateadresse

Hytte nr.:
(kun hvis hytte
her)

Postnr/Poststed

Dato:
(dd.mm.åååå)

Fiskevann:
H(ugulitjern)
Ø(vre Høgkampvann)
N(edre Høgkampvann)

Fiskeart:
Ørret,
Annet
(Oppgi)

V(illfisk)
S(ettefisk

For ørret
Lengde i cm:

Vekt i gram:

u/fettfinne)

Sum antall fisk:

Dato: _____/_____ - _____

Fangstmelding sendes via E-post til:
eller:

Signatur:______________________________

Hphernes1@gmail.com
Legges i Velforeningens postkasse i Lie-huken ved Hugulitjernet.

Dette skjema har versjon dato: 2017.09.07. Se http://huguliavel.no/jakt_og_fiske/ for nyeste versjon av dette skjema.

Side 2

Veiledning i utfylling
Hugulia velforening følger aktivt med på utviklingen i vannene: Vi ber derfor om at de som får fisk i det
aktuelle området, sender inn fangstmelding. Dette gir verdifull informasjon om hvordan forholdene utvikler
seg, og bidrar til den videre kultivering av vannene, til nytte for alle fremtidige fiskere.
Ved føring av denne fangstmelding, er det viktig at det gjøres på riktig måte!
Nedenfor gjennomgås de viktigste momentene punktvis.
1. Fyll ut skjemaet slik som vist i eksempelet nedenfor.
2. Vær påpasselig med å angi hvilket vann den enkelte fisk er tatt i.
3. Legg spesielt merke til om det er en settefisk eller villfisk (gjelder ørret).
Settefisken har fått fettfinnen bortklippet! Se figuren nedenfor!
4. Det er viktig at alle feltene i skjemaet fylles ut, husk èn linje per fisk.
Takk for hjelpen og skitt fiske!
Fettfinnen er klippet
vekk på utsatt ørret

Eksempel på utfylling:

Fangstmelding for fiske på Hugulia Eiendom
Fisker:

Navn

Ola Nordmann

Gateadresse

Cognacstien 54,8

Hytte nr.:

1234

(kun hvis hytte
her)

Dato:
(dd.mm.åååå)

16.8.2014
16.8.2014
16.8.2014
17.8.2014

Postnr/Poststed

1234 Hjemby

Fiskevann:
H(ugulitjern)
Ø(vre Høgkampvann)
N(edre Høgkampvann)
H
H
N
Ø

Fiskeart:
Ørret,
Annet

Sum antall fisk:

4

(Oppgi)

Ørret
Ørret
Ørret
Ørret

V(illfisk)
S(ettefisk

For ørret
Lengde i cm:

Vekt i gram:

30
33
32
37

300
360
340
450

Uten fettfinne)

V
S
S
V

Dette skjema har versjon dato: 2017.09.07. Se http://huguliavel.no/jakt_og_fiske/ for nyeste versjon av dette skjema.

