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Ulla - elva 
FISKESLAG: Laks. NB! Sjøørret er fredet! 

BELIGGENHET: Ryfylke, Jøsenfjorden. 

ADKOMST: Bilferje til Tau eller Oanes og RV 13 til Hjelmeland, bilferje til Nesvik og videre langs 

       Jøsenfjorden til Vadla. 

PARKERING: Gode parkeringsplasser langs elva. 

OVERNATTING: Foreningen eier egen hytte ved elva ca 300m ovenfor Storhoggfossen. Hytteleie kr. 

25 pr. døgn, kun for medlemmer sammen med fiskekort i sesongen. Leie av hytte 

betales på utsalgsstedet for fiskekort og betaling påføres fiskekortet. Max 8 

sengeplasser. 

SESONG: Fra 15.06 tom 31.08 NB! Kun torsdag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00. 

REDSKAP: All lovlig redskap er tillatt. 

HUSK:  A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse. (Se side 2 for regler hengebru.)  

B. Fiskekort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter bruk.  

C. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker.  

D. Desinfisering ved butikk. 

KORTSALG:  I Ulla selges det totalt 11 stk døgnkort som gjelder kl. 00.00 til kl. 24.00 neste dag. 

Forhåndssalget av fiskekort starter tirsdag 6. mai, klokken 17.00, for medlemmer av 

SRJF. Nytt av året er 2 trekninger samme dag 4 + 4 kort. I butikk Jøsenfjord starter 

salget 6. mai kl 10.00, terkning 2 ganger, 4 + 4 kort. For ikke medlemmer av SRJF 

starter kortsalget 14 dager etter første salgsdag. Max antall kort en fisker kan 

forhåndskjøpe i sesongen er 15 (NB!  de 2 butikkortene som selges dagen før i 

Jøsenfjorden kommer i tillegg). Fiskekort kjøpt 1 salgsdag kan ikke skrives over til 

andre fiskere. Ved kortsalg 1 salgsdag skal det trekkes lodd om kørekkefølgen. Denne 

loddtrekningen organiserer de fremmøtte selv, og trekningen foretas i det butikken 

åpner. På Coop i Jøsenfjorden selges det ved personlig fremmøte ons-lør 2 fiskekort 

til påfølgende fiskedag. Dersom flere enn 2 personer er møtt frem når butikken åpner 

om morgenen, skal det arrangeres  loddtrekning om kørekkefølgen. Denne 

loddtrekningen organiserer de fremmøtte selv, og trekningen foretas idet butikken 

åpner. Det fines 3 utsalgssteder for fiskekort: Intersport Østervåg 7, Stavanger tlf.: 51 

85 41 70 4 døgnkort G-Sport Sandnes Maxi, Sandnes, tlf.: 51 62 70 71 3 døgnkort 

Coop Jøsenfjorden tlf. 51 75 01 43 2+2 døgnkort Husk at fiskekort som blir bestilt og 

ikke avhentes skal betales. NB! Det er ikke mulig å overført fiskekort fra ett 

utsalgssted til et annet.  

KORTPRISER:  Kr. 200,- for medlemmer.  NB! Ny kortpris!  

Kr. 250,- for ikke medlemmer.  

Hytte kr 50,- pr døgn, kun for medlemmer, sammen med fiskekort i sesongen. Leie av 

hytte påføres fiskekortet. Nye opplysninger om hytta! 
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KONTAKTPERSON: Hilmar Helgeland Mob.: 412 65 333 - Andor Hjellbakk, 907 85 876 Jon Haaland, 

Mob.: 952 29 800 

 

 

Ulla - elva regler  

FANGSTRAPPORTERING OG SKJELLPRØVER:  

Det innføres pantekort som må fylles ut og returneres senest 2 uker etter sesongslutt. I tillegg skal 

ALLE fiskere fylle ut fangstoppgave på ordinært fiskekort og legge dette i postkassa på veggen hos 

Coop Vadla etter endt fiskedøgn, og senest 24 timer etter endt fiske. Størrelsen på hver enkelt fisk 

skal oppgis, ikke bare samlet vekt. Gjenutsatte fisker skal også føres på fiskekortet. Det skal tas 

skjellprøver fra alle fisker som avlives. Dette har vi blitt bedt om å innskjerpe fra direktoratet. 

Skjellprøvene returneres  i egen pose og denne posen legges i postkassen sammen med fiskekortet. 

PRESISERING AV FISKEREGLER: Det er forbudt å fiske fra broer eller brokar. 

Det er ikke lov å parkere langs veien ved Hauge bro. 

Regler for leie av hytta i Ulla  

Hytta i Ulla kan kun leies av fiskere som har gyldig fiskekort for Ullaelva. Reglene for leie av hytta 

forandres litt  f.o.m. sesongen 2019. Pris pr. overnatting pr. person er kr. 50. Beløpet skal betales hos 

kortutsteder og kvittering skal skrives på kortet og kortboken på utsalgsstedet. Hytta har nå fått 

nøkkelboks med kode. Denne koden vil forandres regelmessig. Selv om hytta har 8 sengeplasser må 

brukere av hytta på forhånd ringe 952 29 800 for å få bekreftet plass i hytta og for å få oppgitt kode 

til nøkkelboks. Skulle det være problemer å få kontakt på dette nummeret kan fiskeoppsynet 

kontaktes for utlevering av kode. Ved bruk av hytta til dagsbesøk kontaktes oppsynet for utlevering 

av kode eller for opplåsing av hytta. 

Redskapsbegrensninger ved liten vannstand – Ulla  

Ved lav vannstand vil det bli innført redskapsbegrensninger i Ullaelva. Hva som er lav vannstand vil 

bli vist på et skilt som blir montert ved Hauge Bro. Redskapsbegrensningene vil kun gjelde fra 

laksetrappen og til toppen av elven. Ved lav vannstand vil det i dette området kun bli tillatt med 

tradisjonelt fluefiskeutstyr samt med flue og dupp. Kastevekten skal kun utgjøres av snøre, flue og 

evt. dupp. Kunstig fortyngede fluer tillates ikke. Fra laksetrappen og ned til sjøen innføres det 

foreløpig ingen restriksjoner. Restriksjoner kan likevel innføres på kort varsel dersom dette skulle vise 

seg nødvendig. I de sonene hvor det tidligere har blitt innført fredning vil det fremdeles være 

fiskeforbud. NB!  Pga stort fisketrykk i fosshølen, skal fiskerne her forlate hølen etter 30 min og 

være bort minst 1 time. NB! Husk beveglig fiske! 

Regler i hengebruhølen  

Ikke lov å fiske fra berget i hengebruhølen. 
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Generelle regler  

Det oppfordres til å bruke sirkelkrok når en fisker med makk. Dette for å skåne sjøørretten. 

Fiskeregler og oppførsel langs elva 

Vi ønsker et godt og sportslig miljø langs elvene våre. Dette forutsetter at alle retter seg etter de 

reglene som gjelder uansett om man er uenig i disse. Våre oppsynsmenn forutsetter også at fiskerne 

viser en normal og høflig framferd ved kontroll eller tilsnakk. Sjikanering, dårlig oppførsel og/eller 

trusler ovenfor oppsynet vil bli slått hardt ned på. Vi vil også senke terskelen for å anmelde fiskere for 

ulovlig fiske, også ved mistanke om ulovlig fiske. Ulovlig fiske eller mistanke om ulovlig fiske vil også 

kunne resultere i utestengelse fra elva i kortere eller lengre perioder  Fiskere som oppholder seg 

langs elva med utstyr som ikke er lovlig på det gjeldende tidspunkt vil kunne bli sett på som brukere 

av ulovlig utstyr. Skjerpingen av disse reglene er ikke noe som vil berøre de fleste fiskere. Noen få 

fiskere skaper mye ubehag både for oppsyn og medfiskere og dette vil ikke bli tolerert. Fiskekort kan 

kun benyttes av den personen de er utstedt til og generellt sett kan de ikke omskrives. Skulle noen 

ønske å bytte fiskekort seg i mellom og har en god grunn for dette kan oppsynet kontaktes for en 

vurdering. Fiskekort skal i så fall skrives ut på nytt.    

Redskapsbegrensninger, endring av fiskeregler, 

stenging av elv og refusjon av fiskekort. 

I perioder vil det kunne bli innført restriksjoner i elva. Dette er en risiko som alle må ta hensyn til ved 

kjøp av fiskekort. Kvoten kan endre seg, det kan bli innført redskapsbegrensninger, enkelte 

fiskeplasser kan bli stengt og i ekstreme tilfeller, f.eks. ved lav vannstand eller ved manglende 

oppgang av fisk vil elva kunne bli helt stengt. Dersom elven stenges helt vil tilbakebetaling av 

fiskekort bli vurdert, men det er ikke noen automatikk i at tilbakebetaling vil skje. 

Evt. Kunngjøringer vil skje på SRJF´s facebookside og webside og informasjon vil bli gitt til 

salgsstedene for fiskekort. Oppsynet kan også kontaktes dersom det er tvil om hva some er de 

gjeldende fiskeregler.  

DET ER FISKERS ANSVAR Å SØRGE FOR AT HAN TIL ENHVER TID ER OPPDATERT MED GJELDENDE 

FISKEREGLER. 


