
landet. Fisketider i de enkelte 
vassdrag gis av fylkesmannen i det 
enkelte fylke.

 Det er viktig å sjekke fiskereglene 
foran hver sesong. 

Barns rett til gratis fiskekort

 Barn under 16 år har rett til gratis 
fiske etter innlandsfisk med stang 
og håndsnøre i perioden fra og 
med 1. januar til og med 20. 
august. Dette innebærer at barn 
har rett til gratis fiskekort i 

vassdrag med fiskekortsalg.
 I vassdrag hvor det ikke selges 

fiskekort, kan barn under 16 år 
fiske etter innlandsfisk uten å 
innhente tillatelse fra 
fiskerettshaver.

 Retten til gratis fiske gjelder ikke 
for fiske etter laks, sjøaure og 
sjørøye i vassdrag. Retten gjelder 
heller ikke for fiske etter 
innlandsfisk i vassdrag eller deler 
av vassdrag hvor det finnes laks, 
sjøaure eller sjørøye.

Forsidefoto: Jørgen Bausager / Scanpix
Kartbearbeiding & layout:

Tur- og fiskekart for
Karmøy kommune

En guide til gode fiskeplasser
i ferskvann og sjø

KARMØY JEGER FISKER- 
OG 

NATURVERNFORENING

Karmøy Jeger Fisker og Naturvernforening 
(KJFNF) er med sine ca. 500 medlemmer 
Karmøys største frivillige forening. 
Foreningens målsetning er å bedre 
mulighetene for jakt og sportsfiske for 
kommunens innbyggere, og å skape et 
miljø for utøverne av jakt og sportsfiske i 
kommunen. 

KJFNF har allsidige tilbud til sine 
medlemmer, som bl.a omfatter: 

 Skyteanlegg for skyting med hagle og 
rifle. 

 Eget klubbhus. 

 Soner for utleie i Etneelva og Åmselva. 

 Ungdomsgruppe. 

KJFNF arrangerer flere kurs hvert år, og 
særlig populært er jegerprøvekurset. 
Sosiale samlinger, fellesturer og årsfest er 
andre populære aktiviteter. 

KJFNF samarbeider med grunneiere, 
kommunen og andre foreninger for å 
kunne tilby sine medlemmer gode 
muligheter for jakt og fiske. Det er et 
overordnet mål at jakt og fiske skal være 
rimelig og tilgjengelig for alle, og KJFNF 
tilbyr stadig flere gunstige avtaler til sine 
medlemmer. KJFNF er en åpen forening 
hvor alle som vil kan bli medlem, 
uavhengig av bosted. 

For å unngå slike tilstander er det 
viktig at det ikke settes i gang tiltak 
som reduserer kantsonen langs 
vassdrag. Dersom en tar vare på 
kantsonen langs vassdragene, vil det 
kunne være til gagn for både 
bonden, sportsfiskeren og det 
biologiske mangfoldet.

Kulper og gytemuligheter
I noen vassdrag er det begrensede 
gytemuligheter. For å bedre 
rekrutteringen bør det gjennomføres 
tiltak. Bygging av kulper og 
utbedring av gyteplasser kan øke 
fiskebestanden.

I Stolsånå og Brekkevassdraget har 
kommunen i samarbeid med Vest-
Karmøy grunneierlag og Karmøy 
Jeger Fisker og Naturvernforening 
bygget flere kulper. Kulpene er 
utformet med en mur av naturstein 
langs sidene for å hindre 
jordutglidning, danne skjul for 
fisken og fungere som levested for 
dyr og planter. 

Ved utløpet bygges det en terskel. 
Her legges det ut gytegrus i passende 
mengder og størrelse. For å hindre 
utvasking av gytegrusen kan det være 
lurt å legge noen større steiner 
innimellom. Det er i dette området 
ørret og laks foretrekker å gyte, og 
ved jevn vannføring vil yngelen 
komme opp av grusen en gang utpå 
våren.

Fiskeutsettinger
Tidligere var det vanlig å flytte fisk 
fra et vassdrag til et annet for å øke 
fangstene. Noen ganger gikk det bra, 
andre ganger fikk det uante 
konsekvenser. Spredning av 
sykdommer, introdusering av 
fremmede fiskeslag, ødelagte 
fiskesamfunn m.v. kan bli resultatet.
 

Husk: Flytting av fisk fra et 
vassdrag til et annet krever 
tillatelse!

Det kan være flere årsaker til at en 
ønsker å sette ut fisk i et vassdrag. 
En vanlig årsak er tynn fiskebestand. 
Før en bestemmer seg for utsetting 
av fisk, bør en foreta et prøvefiske. 
Prøvefiske kan gi informasjon om 
størrelsessammensetning, alders-
sammensetning, vekst, tetthet m.m.

Når fiskebestanden er kartlagt er det 
tid for å vurdere om utsetting av fisk 
er ønskelig. Det kan godt hende 
resultatene av prøvefisket viser at det 
er nok fisk i vassdraget, og at 
utsetting av fisk ikke er nødvendig!

Fisketomme vann
har også en verdi!

Frisk i Friluft

Kommunene på 
Haugalandet og 
Rogaland Fylkes-
kommune ønsker å bidra til 
bedre helse og livskvalitet i 
befolkningen. Prosjektet ”Frisk i 
Friluft” er et virkemiddel i dette 
arbeidet. Målet med prosjektet er å 
bedre folkehelsen gjennom 
systematisk bruk av fysisk aktivitet 
med vekt på trivsel og positive 
naturopplevelser.

Vi lever et stadig mer stillesittende 
liv. Inaktivitet blir av mange regnet 

som en av de største 
mangelsykdommene i 
samfunnet vårt. Dette 
fører til voksende helse- 

og trygdebudsjetter, og 
redusert livskvalitet for mange. 

For å motvirke denne tendensen er 
det viktig å være fysisk aktiv hele 
livet.

Ved å gå inn på nettstedsadressen 
http://haugalandet.friskifriluft.no/ 
vil du finne opplysninger om de 
enkelte turmålene med tekst, bilder, 
kart og fakta. Idéen er at du kan 
sitte hjemme og planlegge hvor turen 
skal gå. Deretter skriver du ut kart 
og tekst og tar det med på turen!

Allemannsretten

Allemannsretten, retten til fri ferdsel 
og opphold i utmark, er fundamentet 
for utøvelse av det enkle friluftslivet. 
Den gir oss rett til å gå fotturer i skog 
og fjell, gå på ski i marka om 
vinteren, og sykle, ake og ri på stier 
og veier. Retten til fri ferdsel og 
opphold gjelder i utgangspunktet bare 
i utmark og på dyrket jord når marka 
er frosset eller snøbelagt. Denne 
retten gjelder likevel ikke i tids-
rommet fra 30. april til 14 .oktober. 

Adgangen til å slå seg ned og ta en 
rast er ikke like vid som adgangen til 
ferdsel. I innmark har man ikke rett 
til ferdsel, rasting, solbad, overnatting 
o.l., med mindre man har samtykke 
fra grunneier. I utmark har man 
derimot ikke bare ferdselsrett, men 
også rett til rasting, solbad, overnatt-
ing og lignende opphold. Men det 
må foregå uten ulempe for andre.

Utmark er udyrket mark og omfatter 
det meste av vann, strand, myr, skog 
og fjell i Norge. Innmark er all dyrket 
jord; som åker, eng, kulturbeite, hage 
og yngre plantefelt. Innmark er også 
gårdsplass, hustomt og industriareal. 

Allemannsretten omfatter ikke ferdsel 
med motorkjøretøy. 

Hvis du ferdes og raster i utmark, 
må du huske:

 Å ikke ta snarveier over innmark, 
gjennom tun eller i nærheten av 

bebodde hus/hytter.

 Å ta hensyn til beitende dyr, og 
ikke ødelegge gjerder ved å klatre 
over dem. 

 Å ikke forstyrre dyre- og fugleliv.

 Å ikke skade planteliv.

 Å innhente tillatelse på forhånd 
dersom du ønsker å gjøre opp ild 
utendørs.

 Å respektere andre brukeres behov 
for avstand og å ha det stille rundt 
seg.

 Å respektere nærings- og 
brukerinteresser.

 Å respektere båndtvangsforbudet.

Noen fiskearter
Illustrasjoner: Pål T. Sundhell / Kreativ Strek

Torsk (Gadus morhua)

Størrelse: Opptil 180 cm og 55,6 kg, 
men kysttorsk er sjelden over 80 cm.

Kjennetegn: Skjeggtråd under haken. 
Fargene varierer med torskens 
tilholdssteder.

Utbredelse: Torsken har stor 
utbredelse i Nord-Atlanteren.

Biologi: Vi skiller mellom to hoved-
typer av torsk; vandrende torsk og den 
stasjonære kysttorsken. Fiske-arter som 
sild, lodde, kutlinger og sil hører til 
hovednæringen, men torsk tar også 
krepsdyr (krill, pyntekrabb-er, 
eremittkreps o.a.), børstemark, 
slangestjerner og muslinger.

Anvendelse/næringsinnhold 
Kjøttet er hvitt og fast. Torsken har en 
mild smak som takler mange ulike 
typer tilbehør og krydder. Torsken 
skiver seg lett og derfor bør den ikke 
deles i for små stykker. Torsk er en 
god proteinkilde, og inneholder en god 
del vitamin B12 og selen.

Lyr (Pollachius pollachius )

Størrelse: Opptil 130 cm og mer enn 
10 kg, men mer vanlig 50-60 cm.

Kjennetegn: Underbitt særlig hos 
store individer. Stort øye. Den mørke 
sidelinjen går i en bue over 
brystfinnen. Kan forveksles med sei, 
men seien har lys og rett sidelinje.

Utbredelse: Utbredt langs hele 
norskekysten. Arten lever i de frie 
vannmasser, dels ved bunnen. Ned til 
ca. 200 m dyp.

Biologi: Danner stim i gytetida. Store 
fisker finnes hyppigst ved fjell- og 
steinbunn. Hovedføden er fisk, særlig 
sil og arter i silde- og torskefamiliene. 
Tar også større krepsdyr som krabber 
og reker.
 
Anvendelse/næringsinnhold 
Lyr er svært godt egnet til farse. Den 
kan i tillegg både kokes og stekes og 
brukes i de samme rettene som torsk 
og hyse. Lyr kan med fordel marineres 
før den tilberedes. Lyr er en god 
protein-kilde, og inneholder også en 
god del vitamin B12 og selen. 

Sei (Pollachius virens)

Størrelse: Opptil 120 cm og kan veie 
opp mot 30 kg.

Kjennetegn: Svakt underbitt. Arten 
ligner lyr, men til forskjell fra denne 
har sei rett sidelinje, og hos litt større 
fisker er den nesten hvit. Bare 
ungfiskene har kort skjeggtråd.

Utbredelse: Hele Atlanteren. Den 
finnes både nær kysten og langt til 
havs. Forekommer både pelagisk og 
som bunnfisk. Fra 0-300 m dyp.

Biologi: Svømmer mest i øvre vannlag, 
men stor sei står vanligvis dypere. Her 
jager den etter fiskeyngel, sild, brisling 
og pelagiske krepsdyr. Sei blir opptil 
27 år gammel.

Anvendelse/næringsinnhold 
Sei kan stekes, kokes og grilles. Den 
egner seg godt til fiskemat, for 
eksempel grove seikarbonader. Sei er 
først og fremst en god proteinkilde, 
men inneholder også en god del 
vitamin B12 og selen. Selen er 
nødvendig i mange av kroppens 
kjemiske reaksjoner, og også for 
væskebalansen i kroppen.

Makrell (Scomber scombrus)

Størrelse: Opptil 66 cm og 3,5 kg, 
men er sjelden over 40 cm og 700 g.

Kjennetegn: Makrellen er en pelagisk, 
hurtigsvømmende fisk som har 
spoleform. Arten er lett kjennelig på 
fargetegningene og de små frittstående 
småfinnene mellom rygg- og 
gattfinnene og halefinnen.

Utbredelse: Hos oss opptrer makrell 
langs hele norskekysten, men arten er 
ikke vanlig i Nord-Norge.

Biologi: Typisk stimfisk. Voksen 
makrell tar mest krepsdyr eller yngel 
av brisling, sild og torskefisker, men 
også i en viss utstrekning årets 
makrellunger. Makrellen mangler 
svømmeblære, og med sin store 
energiutvikling har den et stort 
oksygenbehov som bare kan 
tilfredsstilles ved at den svømmer 
omkring med stor hastighet.

Anvendelse/næringsinnhold 
Fersk makrell kan stekes, kokes, grilles 
og den egner seg til graving. Stekt 
makrell med rømmesaus er en velkjent 
delikatesse. Den er en god kilde til 
vitamin D og B12. 

Ørret (Salmo trutta)

Størrelse: Ferskvannsørret: 15-80 cm, 
vanlig 2-3 kg, opptil 10 kg. Sjøørret: 
Opptil 100 cm, vanlig 2-3 kg, opptil 10 
kg.

Kjennetegn: Innsjøørreten ligner 
sjøørret av utseende, men har flere 
brunsvarte flekker. Sjøørret er lik 
havvandrende laks av utseende, men 
sjøørreten har flere mørke flekker på 
kroppen, særlig under sidelinjen.

Utbredelse: Innsjøørreten er utbredt i 
de fleste vann og elver og lever hele 
livet i ferskvann. Den gyter i elver og 
bekker. Sjøørreten finnes i flere elver 
enn laksen. I motsetning til laks 
holder sjøørreten seg inne i fjordene 
og langs kysten. 

Biologi: Ørret gyter i oktober-
november i strømmende vann på 
grusbunn.

Anvendelse/næringsinnhold 
Ørret passer godt til mange typer 
retter: Rå til sushi og sashimi, kokt, 
stekt og grillet. Den er utmerket i wok- 
og gryteretter. Ørret inneholder mye 
Omega-3-fettsyrer. Ørreten er også rik 
på vitaminene A og D.

Hyse (Melanogrammus 
aeglefinus)

Størrelse: Opptil 110 cm og 19 kg, 
men sjelden over 80 cm.

Kjennetegn: Stor, svart flekk under 
den fremste ryggfinnen. Tydelig 
overbitt og liten munn med en kort 
skjeggtråd.

Utbredelse: Begge sider av Nord-
Atlanteren. Vanlig langs hele 
norskekysten. Finnes på 40 - 300 m 
dyp. 

Biologi: Arten er en bunnfisk som 
foretrekker sandblandet leir- og 
grusbunn. Her lever den av rogn, 
fisker, blekkspruter og bunndyr som 
sjøstjerner, snegler, krepsdyr og 
børstemark.

Anvendelse/næringsinnhold 
Hyse kan stekes og kokes og egner seg 
godt til fiskemat som fiskekaker, 
fiskeboller og fiskepudding. Hyse er en 
god proteinkilde og inneholder 
vitamin B12, pyridoksin og selen. Den 
har også et gunstig forhold mellom 
natrium og kalium, noe som er viktig 
for kroppens væskebalanse.

Laks (Salmo salar)

Størrelse: Hannlaks blir opptil 150 
cm og 40 kg. De største hunnene blir 
neppe over 120 cm og 20 kg.

Kjennetegn
Laksen skilles fra sjøørret ved en 
slankere kroppsform, lengre og smalere 
halefinnrot, svak kløft i halefinnen 
(nesten rett hos sjøørreten) og få eller 
ingen svarte prikker under sidelinjen.

Utbredelse: Hovedsakelig i Nord-
Atlanteren. Den finnes langs hele 
norskekysten.

Biologi
Laksen er avhengig av ferskvatn for 
gyting, klekking og den første delen av 
livet, og av havet for oppveksten. 
Under gytevandringer slutter laksen å 
ta til seg næring, energi henter den ved 
å tære på fettreservene.

Anvendelse/næringsinnhold 
Fersk laks kan brukes rå til sashimi og 
sushi. Den kan kokes, stekes og grilles, 
og er utmerket i wok- og gryteretter. 
Røykt laks kan brukes som pålegg eller 
i salater, pasta og andre 
kombinasjoner. Laksen inne-holder 
mye Omega-3-fettsyrer.

Rødspette/gullflyndre 
(Pleuronectes platessa)

Størrelse: Opptil 100 cm og 7 kg, 
men er oftes under 50 cm og 1 kg.

Kjennetegn
Høyrevendt flyndre. Brun, glatt 
øyeside med rødaktige flekker. Rekke 
på 4-7 huddekte benknuter fra øynene 
og bakover.

Utbredelse: Finnes langs hele 
norskekysten. Fra fjæra og ned til 250 
m dyp.

Biologi:
Denne bunnfisken er vanligst på 
sandbunn. Rødspettene lever av mange 
slags bunndyr, særlig grav-ende arter av 
muslinger, børstemark og tanglopper. I 
Norge blir rødspett-ene gytemodne når 
hunnen er 4-7 år og hannen 3-6 år 
gamle, og gyter siden hvert år.

Anvendelse/næringsinnhold 
Rødspette kan stekes, kokes og grilles. 
Den kan også paneres og frityrstekes 
og serveres med pommes frittes som 
den kjente retten fish and chips. 
Rødspette inneholder vitamin A og D.

Fisketiltak

Kulverter
Ferskvannsfisk er utsatt for mange 
påvirkninger. Noen av dem kan være 
til skade for fiskens vandrings-
muligheter. Når bekker legges i rør, 
kan det bli vanskelig for fisken å 
opprettholde sine naturlige 
vandringsmønstre. Dårlige kulvert-
løsninger har ført til at mange gyte- 
og oppvekstområder ikke lenger er 
tilgjengelige.

Kulverter anlegges i hovedsak av 
vegmyndigheter, kommuner, 
landbruksnæringen m.fl. For å ta 

hensyn til fiskens vandringsveier ved 
legging av kulverter, er det viktig at 
kulpene anlegges på en slik måte at 
fisken ikke hindres på sin vandring.

Kantvegetasjon
Bygging av veier, boliger m.m. i 
tettbygde strøk har ført til stort press 
på arealene. Dette har i sin tur ført 
til at kantvegetasjon langs flere 
vassdrag har forsvunnet. Uten 
kantvegetasjon blir det mindre 
næringstilgang, høyere sommer-
temperaturer i vannet, mer algevekst, 
færre skjulmuligheter, større fare for 
jordutskliding m.m. Resultatet kan 
bli dårligere leveforhold for fisken 
og en mindre akttraktiv fiskeelv.

Karmøy Kommune

Sandvesanden en tidlig sommerdag. Foto: Frank SteinkjellåRestaurering av kulp i Stolsånå.
Foto: Tor A. A. Simonsen

Den skal tidlig krøkes som god krok skal bli.
Foto: Jann Djenner / Scanpix

Fiske på Karmøy

Mulighetene er mange
Karmøy kommune ligger ute mot 
havet, lengst vest på Haugalandet i 
Rogaland. Landskapet er for det 
meste flatt og preget av åpne 
lyngheier og skogplantinger, myrer 
og vann. Det er jevnt over godt 
ørretfiske i vannene på Karmøy. 
Noen steder kan en være så heldig å 
få ørret på over kiloen. I de senere 
årene har også gjedde dukket opp i 
noen av kommunens vassdrag. 
Dersom du foretrekker sjøfiske, er 
det gode muligheter for et rikt 
sjøfiske langs land og fra båt. De 
vanligste fiskeslagene er torsk, lyr, sei 

og makrell, men det er også et godt 
sjøørretfiske.

Ferskvannsfiske

Kommunen er delt inn i 4 
fiskekortområder:
1. Vest-Karmøy fiskekortområde.
2. Aust-Karmøy fiskekortområde.
3. Avaldsnes fiskekortområde.
4. Fastlandssiden og Fosen 

fiskekortområde.

1. Vest-Karmøy fiskekortområde
Tidligere Sør-Karmøy 
fiskekortområde er nå delt inn i nye 
fiskekort- og jaktkortområder basert 
på utmarksarealet til Aust-Karmøy 
og Vest-Karmøy grunneierlag. Det er 
jevnt over godt ørretfiske i vannene 
på Sør-Karmøy. Fiskekort for vest 
fåes kjøpt på sportsforretninger i 
Skudeneshavn, Åkrehamn og
Kopervik.

2. Aust-Karmøy fiskekortområde
Tidligere Sør-Karmøy 
fiskekortområde er nå delt inn i nye 
fiskekort- og jaktområder basert på 
utmarks-arealet til Aust-Karmøy og 
Vest-Karmøy grunneierlag. Det er 
jevnt over godt ørretfiske i vannene 
på Sør-Karmøy. Fiskekort for aust 
fåes kjøpt på sportsforretninger i 
Skudeneshavn og Kopervik.

3. Avaldsnes fiskekortområde
Avaldsnes fiskekortområde strekker 
seg fra Kopervik i sør og til 
f lyplassen i nord. Innenfor dette 
området kan allmennheten fiske med 

Hvem er pliktig til å betale 
fiskeravgift?

 Alle som er fylt 16 år og skal fiske 
etter laks, sjøørret og sjørøye i 
lakseførende strekning i vassdrag er 
pliktig til å betale fiskeravgift. Det 
skal kun betales avgift for fiske i 
lovlig fisketid for disse artene. 

 For fiske etter laks, sjøørret og 
sjørøye i sjøen, skal det kun betales 

avgift ved bruk av faststående 
redskap.

 Det skal ikke betales fiskeravgift 
for å fiske etter innlandsfisk (på 
strekninger der det ikke går laks og 
sjøørret). Du må imidlertid fortsatt 
kjøpe fiskekort eller innhente 
fisketillatelse hos fiskerettshaveren 
for slikt fiske.

Fiskeravgift for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye

Fiskeregler

Fiske i ferskvatn

Ved fiske etter laks, sjøørret og 
sjørøye, må du huske på følgende:

 Det er kun tillatt å fiske med stang 
og håndsnøre. 

 I vassdrag er det kun tillatt å 
bruke mark, sluk, spinner, wobbler 
og flue som agn.

 Sjekk fisketid og fiskeregler for 
vassdraget. 

 Før fisket starter, må du kjøpe 
fiskekort eller innhente 
fisketillatelse hos fiskerettshaveren.

Ved fiske etter innlandsfisk, må du 
huske på følgende:

 Det er ikke tillatt å bruke gift, 
sprengstoff, elektrisk strøm, lyster 
eller kunstig lys. 

 I vassdrag hvor det går laks, 
sjøørret og sjørøye, gjelder 
bestemmelsene for disse artene 
også for fiske etter innlandsfisk.

 Før fisket starter må du kjøpe 
fiskekort eller innhente 
fisketillatelse hos fiskerettshaveren. 

Husk: Informasjon om fiskekort, 
fisketider og fiskeregler fås ved å 
kontakte fiskerettshaverne eller 
kommunen.  

Fiske i saltvatn

 Ved fiske etter laks, sjøørret og 
sjørøye må du huske på følgende:

 Du må fiske minst 100 meter fra 

grense elv/sjø.
 Nasjonale forskrifter gir utfyllende 

regler om fisketider og 
redskapsbruk.

 I tillegg til de agntypene som er 
tillatt i ferskvatn, er det i sjøen 
også tillatt med annet organisk 
agn.

 Legg merke til at det kan være 
opprettet fredningssoner utenfor 
vassdrag med egne bestemmelser.

 Fisketider i sjøen gis i en felles 
forskrift som gjelder for hele 

Karmøy kommune har i samarbeid 
med Karmøy Jeger Fisker- og 
Naturvernforening utarbeidet et Tur- 
og fiskekart som dekker hele 
kommunen. Finansieringen av kartet 
er realisert ved hjelp av kommunale 
midler og spillemidler, og produk-
sjonen er ved Frank Steinkjellå prod. 
Vi vil benytte anledningen til å takke 
våre samarbeidspartnere for gode 
innspill underveis og for et godt 
samarbeide.

I alt er det kartlagt 96 sjøfiske-
plasser langs land og 43 fiskevann 
der allmennheten har tilgang på 
fiske. For fiske i sjøen og i ferskvann 
er det forskjellige fiskeregler alt etter 
hvilken fiskeart du er ute etter, når 
på året du fisker m.v. Du vil finne 
mer om dette under kapitlene om 
fiskeravgift og fiskeregler. Vi har 
også tegnet inn de viktigste turstiene 
på Karmøy. Dette gjør det lettere å 
finne fram til de ulike fiskevannene. 

For å komme seg fram til en del av 
fiskeplassene er det praktisk å 
benytte seg av bil, og da er det viktig 
å være klar over hvor en kan kjøre 
og parkere lovlig. Informasjonen 
angående parkering og adkomst er 
bare veiledende. Vi ber derfor hver 
av dere å sørge for at all 
motorferdsel skjer i henhold til 
gjeldende regelverk. 

Husk at regler om motorferdsel, 
allemannsrett, fiske m.m. kan ha 
forandret seg etter utgivelsen av dette 
kartet.

Vi håper imidlertid at det er fisket 
og turene som vil stå i fokus, og at 
flest mulig finner anledning til å dra 
ut på tur. Bruker dere Tur- og 
fiskekartet på riktig måte, tror vi at 
dere vil få mange gode minner å ta 
vare på i tiden framover.

Karmøy kommune den 20. juni 2006
Teknisk etat
v/ Naturforvalter Tor A. A Simonsen

Slik ser kartet ut:

Motorferdsel
Den alminnelige ferdselsrett for 
allmennheten etter friluftsloven 
omfatter ikke bruk av motorkjøretøy 
på fremmed eiendom.

Eieren av privat veg kan forby 
kjøring med motorvogn på vegen og 
parkering på eller langs vegen. I 
utgangspunktet er slik kjøring og 
parkering på og langs privat veg 
tillatt. Det må imidlertid skje på en 
hensynsfull måte slik at det ikke 
oppstår skade på grunnen eller slik 
at annen ferdsel stenges eller 
hindres. 

Grunneierne kan imidlertid fritt 
nedlegge forbud mot kjøring og 
parkering.

Hensynsfull parkering i utmark ved 
offentlig veg er tillatt og kan ikke 
forbys av berørt grunneier. Parkering 
langs offentlig veg i innmark faller 
ikke inn under bestemmelsen og er 
ikke tillatt.

Ta kontakt med grunneier 
dersom du er usikker på om 

det er lovlig å parkere!

God tur!

Karmøy kommune
4250 Kopervik
Telefon: 52 85 75 00
Telefax: 52 85 22 32
servicetorg@karmoy.kommune.no

stang i flere vatn. Fiskekort fås kjøpt 
i sportsbutikk i Kopervik

4. Fastlandssiden og Fosen 
fiskekortområde
På fastlandssiden i Karmøy 
kommune og på Fosen har 
allmennheten tilgang til fiske med 
stang i flere vatn. Fiskekortområdet 
utgjør utmarksarealet 
til Fastlands-siden og 
Fosen grunneierlag. 
Denne delen av 
kommunen er et 
utpreget ørretområde 
med varierende 
bestander.

Vasspest (Elodea 
canadensis)
Vasspest er en 
nordamerikansk 
plante som ble 
innført til Irland i 
1836, fra hvor den 
siden har spredt seg 
ukontrollert til andre 
land i Europa og 
mange steder 
forårsaket stor skade 
på den lokale faunaen. Den står på 
den norske svarteliste over uønskede 
arter i norsk fauna. Vasspest er 
registrert i minst tre vann i Karmøy 
(Fiskåvatnet på Nordkarmøy og 
Homravatnet og Hilleslandsvatnet på 
Sørkarmøy).

Planten antas og kan spres ved at 
sporer og frø fester seg til fiskeutstyr 

og klær (støvler). Det kreves derfor 
visse forholdsregler med vask og rens 
ved utveksling av utstyr mellom disse 
og andre vatn. For å unngå 
spredning er det derfor forbudt å 
fiske i vatn med vasspest.

Sjøfiske
Med sin beliggenhet langt mot vest 
og med storhavet rett utenfor 
stuedøra, ligger alt til rette for et rikt 
sjø- og havfiske. På nordvestsida av 
Karmøy finner du et forrevent 
kystlandskap med våger og et utall 
av holmer og skjær. Lenger sør er 
kysten uten beskyttelse fra 
storhavet, og vegetasjon og 
landskap bærer sitt tydelige 
preg av påvirkningen fra hav 
og vind. På østsida finner du 
et lunere klima og roligere 
farvann. Ønsker du å oppleve 
et spesielt kystsamfunn, vil vi 
anbefale en tur til Feøy. Med 
ca. 100 sjøfiskeplasser å velge 
mellom, tror vi at du vil 
finne din lykkeplass. Skitt 
fiske!

Torsk og taskekrabbe i skjønn forening. 
Foto: Per Eide / Samfoto

Det finnes mange fine fiskevatn å prøve lykken i. Foto: Kai Jensen / Scanpix.

Frank Steinkjellå, 4280 Skudeneshavn

På Sørkarmøy finner du noen av landets flotteste 
sandstrender! Foto: Scanpix

Kaffekoking på åpent bål. Foto: Kjell-Erik Moseid / NN / Samfoto

Tur- og fiskemuligheter
i Karmøy
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Tur- og fiskekart for
Karmøy kommune

  1) Blikshavn Leirplass Parkering og adkomst tilrettelagt for funksjonshemmede. Fiskebrygge tilrettelagt for funksjonshemmede.
  2) Hestvik Parkering ved Blikshavn leirplass. Følg bekken til sjøen, gå sørover ca 15min.  
  3) Børevik Nord   Dypt fra land
  4) Børevik Sør   Dypt fra land
  5) Dalsneset Nord   Dypt fra land
  6) Dalsneset Sør   Dypt fra land
  7) Bekkavik Parkering i enden av veien. Mulighet for sjøørret.
  8) Skitnadal Parkering ved Fredtun (Lundehyttene).  
  9) Austholmen Falnes Mulig å parkere ved vegen. Bra til f.eks. kasteslukfiske fra land.
10) Moloen i Vik (Vigevåjen) God parkering ved molo/havn. Flyndrer, lyr og noe sjøørret.
11) Geitungen Adkomst med båt. Overnatting på fyret kan leies av Haugesund Turistforening. Meget bra fiske.
12) Sandholmen Parkering ved småbåthavna. Følg sti langs sjøen. Mulighet for sjøørret.
13) Raugholmen God parkering ved moloen. Mulighet for mange fiskeslag.
14) Vindbalsvigå Må avtales med grunneier. Bra for leppefisk.
15) Alleskjer Må avtales med grunneier. Bra for leppefisk.
16) Røyrvig Parkering ved veien. Følg sjøkanten. Bra for leppefisk.
17) Kvalvigå Parkering ved veien. Følg sjøkanten. Bra for leppefisk.
18) Rompanes Parkering ved Sandvesanden, gå langs sjøen. Flatfisk plass.
19) Sandklubben Parkering ved Sandvesanden, gå langs sjøen. Flatfisk, makrell og horngjel.
20) Sandve molo Parkering ved moloen. Lyr og leppefisk er vanlige her.
21) Ivarsneset Parkering ved Sandve moloen, gå langs sjøen. Lyr og leppefisk er vanlige her.
22) Tømmersnes Avkjørsel ved Sandhålandsanden. Følg sjøkanten, ca 30min. Fin lyrplass.
23) Hestklubben Avkjørsel ved Sandhålandsanden. Følg sjøkanten, ca 25min.  
24) Niblå Avkjørsel ved Sandhålandsanden. Følg sjøkanten, ca 15min. Leppefisk.
25) Laksodden Avkjørsel ved Sandhålandsanden. Følg sjøkanten, ca 15min. Flyndre, lyr og leppefisk.
26) Fernes Parkering ved Hemnes moloen. Variert fiske.
27) Hemnesmoloen Parkering ved Hemnes moloen. Lyr, sei og torsk.
28) Børa Parkering ved Hemnes moloen. Følg sjøkanten. Lyr og leppefisk er vanlige her.
29) Seiavik Sør Parkering ved Kvilhaug havn. Følg sjøkanten, ca 45min. Bra for lyr.
30) Kammerneset Parkering ved Kvilhaug havn. Følg sjøkanten, ca 45min. Bra for leppefisk.
31) Seiavik Nord Parkering ved Kvilhaug havn. Følg sjøkanten, ca 35min. Bra for lyr og leppefisk
32) Svelgen Parkering ved Kvilhaug havn. Følg sjøkanten, ca 15min.  
33) Taravika Parkering avtales med grunneier. Mulighet for sjøaure.
34) Ferkingstadneset Parkering ved Ferkingstad moloen. Ca 20 min gåtid.  
35) Ferkingstad moloen Parkering ved Ferkingstad moloen.  
36) Stavasanden Sør Parkering ved stranden, ved idrettsanlegget. Flyndre, sjøaure.
37) Stavasanden Nord Parkering ved stranden, ved idrettsanlegget. Flyndre, sjøaure.
38) Farlandshammaren Parkering ved Røde-Kors huset, skiltet Åkrasanden. Følg sjøkanten. Flyndrer.
39) Hedleklubben Parkering ved Røde-Kors huset, skiltet Åkrasanden. Følg sjøkanten Flyndrer.
40) Andersklubben Parkering ved Røde-Kors huset, skiltet Åkrasanden. Følg sjøkanten Flyndrer.
41) Mortholmen, Indre Parkering ved moloen. Sei og lyr.
42) Mortholmen, Ytre Parkering ved moloen. Kan være værhardt, og skummelt for barn. Lyr og sei.
43) Åkrehamn, havnebassenget Parkering ved moloen. Sei, lyr og leppefisk av alle slag.
44) Årabrot. Adkomst via Tjøsvoll vest. Parkering må avtales med grunneier. Lyr.
45) Stoknes Parkering må avtales med grunneier. Noe kronglete adkomst. Sei og lyr.
46) Store Gongholmen. Parkering ved eldre sjøhus, må avtales med grunneier. Sei og lyr.
47) Taraviko, Salvøy Parkering må avtales med grunneier. Lyr og sei.
48) Salvøy, Ytre Parkering må avtales med grunneier. Lyr og sei, makrell. Bra berggylte plass.
49) Salvøy Nordre Parkering må avtales med grunneier. Lyr og sei og berggylte.
50) Veamoloen Parkering på moloen. Vær obs på båter og annen trafikk. Lyr og sei.
51) Skarvaberg Parkering rett før bilopphugger. Noe kronglet adkomst over en haug. Godt fiske etter sei og lyr.
52) Kalstø Parkering på stikkvei etter gassmottaksanlegget. Bra med lyr og sei, makrell på sensommeren.
53) Fiskadammen, Visnes Parkering ved Gruvemuseet. Adkomst på vei og sti  
54) Sykehusbukta Parkering ved Gruvemuseet. Adkomst via stien ut til smeltehytta Fin lyrplass.
55) Steinvika Parkering ved Gruvemuseet. Adkomst via ridestiene I Fransahagen  
56) Litla Straumsund Parkering ved Gruvemuseet. Ca 30 minutts gange i kupert terreng. Sund med til tider veldig sterk strøm, ikke egnet for barn.
  
57) Visnessjøen Parkering ved avkjøringen til Visnesgarden. God adkomst med vei og sti  
58) Haugavågen Parkering ved Vikshålandsveien, avtales med grunneier. Sti ned til vågen. Grunn våg med mye flyndre, også mulighet for sjøørret
59) Kveitevik God parkering ved kaianlegget. Kveitevikveien, avkjøring ved Torvastad Kirke  
60) Osnes, Trettesholmen, sør Parkering ved og rundt Osneshavn. Adkomst via brygger langs bergveggen. Fin plass for bl.a. leppefisk
61) Osnes, Trettesholmen, nord Parkering ved og rundt Osneshavn. Sund med bl.a. Torsk
62) Osneshavn Parkering ved og rundt Osneshavn. Her finnes mange artige fisker, så som ulke, gressgylt, sandflyndre og rødspette
63) Vadholmen Parkering ved og rundt Osneshavn. Meget kronglete adkomst, ingen sti  
64) Gavlen Parkering i enden av Kvednavikveien. God sti ut. Til dels sterk strøm til tider. Mye fin lyr
65) Galten Parkering i Vikjå. God vei og sti, adkomst via Galtavikveien. Til dels sterk strøm til tider. Mye fin lyr
65) Varaneset Privat parkering i enden av vei. Variert fiske, bra makrell.
66) Vikjå God adkomst og parkering. Betongbrygge. Til dels sterk strøm til tider
67) Storesund Parkering ved småbåthavna. God adkomst ut på moloen. Noe strøm til tider. Lyr, sei og torsk
68) Salhus, Karmøy Adkomst via Bøveien. God parkering. Tidvis meget sterk strøm. Her finnes både kveite og steinbit.
69) Bukkøy Parkering ved Avaldsnes Kirke. Merket og opptråkket sti frem til Vikinggården. Noe ulendt frem til fiskestedene
70) Bukkøy Parkering ved Avaldsnes Kirke. Merket og opptråkket sti frem til Vikinggården. Noe ulendt frem til fiskestedene
71) Stutøy Parkering må ikke hindre sikt eller ferdsel på veg til industriområde. Vik med mulighet for flyndre og sei/lyr.
72) Husøybroen Parkering før og etter broen. Sund med til dels sterk strøm, Seiplass
73) Møllekaien, Avaldsnes Parkering forbi møllen mot riksveien. God vei frem til kaien.  
74) Matland Odde med tilhørende vik. Noe kronglete adkomst. God sjøørretplass
75) Bekkevika Parkering avtales med grunneier. Mulighet for laks og sjøaure.
76) Kvisthaugen Parker ved bedehus. Følg veien og så sti ned til sjøen. Bra plass med variert fiske.
77) Laberg Parkering må avtales med grunneier. Vanskelig atkomst. Variert fiske.
78) Tømmervik Parker sør for bekken. Gå sør for vika, over haugen. Variert fiske, mulighet for laks.
79) Aksnesstranden God parkering rett ved sjøen. Badeplass om sommeren. Mulighet for sjøørret.
80) Mykjøvik Parkering avtales med grunneier. Mulighet for sjøørret.
81) Røyksund Parkering ved båthavn eller på kaien. Svabergsområde mellom båthavn og kan Variert fiske, bl.a. lyr og makrell.
82) Lindøytåno Godt skiltet parkering til friområdet. Gode stier i friområdet. Sei og lyr.
83) Storenes Godt skiltet parkering til friområdet. Gode stier i friområdet. Sei, lyr og leppefisk av alle slag.
84) Storevik Godt skiltet parkering til friområdet. Gode stier i friområdet. Mulighet for flyndrer.
85) Hellevik Parkering på fylling ved vei. Lett fiske etter lyr, sei og leppefisk.
86) Jekteviksør Parkering ved skole, kronglete adkomst. Variert fiske.
87) Søre Vågavågen Parkering på kai, vær obs på buss-snuplass. Lett fiske fra kaien, mulighet for å vandre utover på sidene.
88) Bratthelgeland Parkering i enden av veien. Bratt terreng. Variert fiske, bla mulighet for stor lyr.
89) Snikholmen Adkomst med båt. Vær obs på strøm i sundet. Mulighet for storfisk, særlig lyr.
90) Salhus, fastland God parkering under bro, adkomst jomfruveien. Tidvis meget sterk strøm. Her finnes både kveite og steinbit.
91) Norheimsholmen God parkering i småbåthavna. Tidvis sterk strøm i sundet. Lyr og torsk
92) Redjung-Holmen Rutebåt fra Haugesund. Egen båt til holmen, evt. båt fra Karmøy. Meget bra. Noe tare langs land, avhengig av rolige vindforhold.
93) Gitterøysundet Rutebåt fra Haugesund. Gangavstand på vei/sti på Føynå. God plass for lyr, uryddig farvann.
94) Sauøysundet Rutebåt fra Haugesund. Gangavstand på vei/sti på Føynå.  
95) Langevåg (ytterst) Rutebåt fra Haugesund. Gangavstand på vei/sti på Føynå. Grunt, godt med fisk.
96) Strekningen Skjerpe - Tanglevik Rutebåt fra Haugesund. Gangavstand på vei/sti på Føynå. Her fås variert med fisk, men det er værhardt.

Nr. Navn Parkering/Adkomst Annet

  1) Litlavatn Ta av ved Løkaberg og følg Mjølhusvegen (off. veg). Etter ca. 1.5 km er du ved Litlavatn. 
  2) Grødheimsvatn Ta av til venstre fra RV 47 ved Kyrkjeleite og kjør ca. 500 m. 
  3) Almannamyr Ta av fra RV 47 ved Pinsemenigheten Salem (bedehus). Parkering ved idrettshallen. Ca. 200 m spasertur. 
  4) Litlavatn Ta av fra RV 47 ved Pinsemenigheten Salem (bedehus). Parkering ved idrettshallen. Fra Almannamyr er det ca. 1 km. 
  5) Ilsvatn Ta av fra RV 47 ved Pinsemenigheten Salem (bedehus). Parkering ved idrettshallen. Ca. 2 km gange. 
  6) Røyningsvatn Ta av fra RV 511 ved Vikevågen. Følg Hilleslandvegen fram til Hilleslandsvatnet. Så Sklevegen  200 m før du tar av til venstre.  2 km gange.
  7) N. og S. Rotavatn Ligger ca. 1-1.5 km vest for Røyningsvatn. Ta av ved Løkaberg og kjør innover ca. 2.5 km i nordvestlig retning (priv.veg).
  8) Mjåvatn Ta av ved Sandhåland og følg Mjåvatnevegen (off.veg) rett østover ca. 3.5 km til demning. 
  9) Dalsvatn Du kan komme deg til Dalsvatn fra Burmavegen (off.veg). Fra sørenden av Stiklevatn er det ca. 1 km i sørlig retning. 
10) Kjigavatn Ved Blikshavn tar du av vestover og følger Burmavegen (off.veg) ca. 1 km. Kjigavatn ligger like sør for vegen. 
11) Indre Holmavatn Ca. 500 m øst for Sandvatnet ved Burmavegen (off.veg) tar du av til høyre. Følg vegen ca. 700 m.
12) Ytre Holmavatn Fra Ferkingstad følger du Burmavegen ca. 3 km til du kommer til bro. Sandvatn ligger nord for vegen og Ytre Holmavatn sør for vegen. 
13) Omundtjørna Ved Blikshavn tar du av vestover og følger Burmavegen (off.veg) ca. 600 m. Omundtjørna ligger ca. 700 m i N retning. Du kan følge bekken.
14) Holmavatn Ved Blikshavn tar du av vestover og følger Burmavegen ca. 2 km til sørenden av Stiklevatn (demning). Vannet ligger ca. 500 m i NØ retning. 
15) Tømmerviksvatn Ta av ved Tømmervik og følg veien (priv.veg) sørover ca. 500 m. Herfra er det omtrent 500 m i sørvestlig retning dersom du følger bekken. 
16) Stiklevatn Ved Blikshavn tar du av vestover og følger Burmavegen ca. 2 km til sørenden av Stiklevatn (demning). 
17) Stiklevatn Nord Ca. 2 km vest for sørenden av Stiklevatn (demning), tar du av nordover og følger samme sti som ”Karmøymarsjen” i ca. 1.5 km. 
18) Vestra Mjåvatn Ta av ved Bakken (Bekkarvika) og følg veien (priv.veg) vestover ca. 500 m. Deretter til fots ca. 2 km vestover.
19) Mjåvatn Ta av ved Bakken (Bekkarvika) og følg veien (priv.veg) vestover ca. 500 m. Deretter til fots ca. 1 km vestover.
20) Røyningsvatn Ta av ved Bakken (Bekkarvika) og følg veien (priv.veg) vestover ca. 500 m. Deretter til fots ca. 500 m vestover langs sti. 
21) Reiarsvatn Ved Sør-Stokke tar du av mot vest og følger vegen ca. 500 m. Deretter følger du sti sørvestover ca. 1.5 km.
22) Tretjødnane Ta av fra RV 47 øst for Ferkingstad Havn og følg veg (priv.veg) østover ca. 500 m. Herfra følger du sti ca. 2 km i østlig retning. 
23) Øvre Budalsvatn Ved Sør-Stokke tar du av mot vest og følger vegen (priv.veg) ca. 500 m. Deretter sti vestover ca. 2 km til S. Sålefjell og dreier SV ca. 1 km.
24) Nedre Buadalsvatn Nedre Buadalsvatn ligger ca. 200 m nordvest for Øvre Buadalsvatn. 
25) Vaulen Ta av fra RV 47. Følg Grindhaugvegen 500 m øst. Følg Myrdalvegen ca. 1 km sørøstover til den deler seg. Ta av til venstre. Følg stien ca. 2 km.
26) Tistreidvatn Fra Veasletta (100 m øst for Veakrysset) følger du sti sørover ca. 1.5 km.
27) Aureidvatn Fra Veasletta (100 m øst for Veakrysset)  følger du sti sørover ca. 1 km.
28) Heiavatn Ca. 1 km fra Veasletta i retning Åkrehamn på venstre side. Priv. veg vest og øst for vatnet.
29) Nedre Brekkevatn Parkering på vest- og østsiden av Nedre Brekkevatn.
30) Slettevatn Ta av fra RV 47 på Bygnes og følg Sundvegen (priv.veg) ca. 1 km vestover. Deretter til høyre og følg Gamle Sundvegen ca. 500 m. 
31) Stora Fotvatnet Ta av fra RV 47 på Bygnes og følg Sundvegen (off.veg) ca. 500 m vestover. Ta av til høyre. Parkering på anviste P-plasser. 
32) Rossavatnet Ta av fra RV 47 på Bygnes og følg Sundvegen ca. 3 km vestover. Deretter til høyre og følg Gamle Sundvegen (off.veg) ca. 150 m. 
33) Storestemmen Ta av fra RV 47 på Bygnes og følg Sundvegen ca. 5 km vestover. Deretter til høyre og parkerer langs kommunal veg.
34) Gåsavatn Fra sentrum av Kvalavåg følger du Kvalavågvegen ca. 500 m. Så tar du til høyre og følger Sundvegen (off.veg) ca. 1 km.
35) Grodvatnet Ta av  fra RV 47 og følg RV 158 (Helganesvegen) ca. 1.5 km. Ta av til venstre og følg Kvalavågvegen (off.veg) ca. 1.5 km. 
36) Aksnesvatn Ta av fra Spannavegen og følg Aksnesvegen noen få hundre meter. Parkering på anviste P-plasser.
37) Helgelandsvatn Ta av til høyre fra Norheimvegen og følg Hestmyrvegen noen få hundre meter. Flere parkeringsplasser ved idrettshall.
38) Vormedalsvatnet Ta av fra Vormedalsvegen og følg Steinhaugvegen noen få hundre meter til skoler-/idrettsanlegg.
39) Tuastadvatnet Ta av fra Spannavegen og følg vegen ca. 150 m. Parkering like før grendahuset på høyre side.
40) Litlavatnet Følg Snikvegen sørover fra Vormedal i ca. 2 km. Ta av til Gamle Tuastadvegen. Parkering ved Gamle Tuastadveg.
41) Øvre Helgelandsvatn Fra Fosnavegen kjører du vestover ca. 750 m. 
42) Nedre Helgelandsvatn Fra Fosnavegen kjører du vestover ca. 750 m. 
43) Tjolandsvatnet Fra Fosnavegen kjører du vestover ca. 750 m.

Nr. Navn Parkering/Adkomst

Ferskvannsfiske:

Sjøfiske:

Tegnforklaring 170 meter

85 meter

0 meter

Riksveg

Fylkesveg

Komm- / privatvei

Turveg / -sti

Fiskekortvatn

Sjø

Hus / bygninger

Riksveg 47

Fylkesveg 511

Parkeringsplass

Flyplass

MÅLESTOKK:  1:40000
Dvs. 1 cm på kartet er ca. 400 meter i terrenget

Kartet er et samarbeidsprosjekt mellom Karmøy Kommune
og Karmøy Jeger Fisker og Naturvernforening.

Kartet er produsert av:
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Riksveg 518

Fiske ikke tillatt

96 Sjøfiskeplass

Fiske ikke tillatt

43 Aure

5 Gjedde

Vasspest
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hemmede

Frank Steinkjellå, 4280 Skudeneshavn

Bekk / elv / kanal

Adgang forbudt

Fiskekortgrense
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