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InnleDnIng
Norges historie og utvikling er nært knyttet til bruken av ressur-
sene vi finner i kystsonen. I nyere tid er kystsonen, i tillegg til å 
være et sted for næring og bosetting, i økende grad blitt et sted for 
ferie og fritid. Dette er en utvikling som vil fortsette. Det er derfor 
viktig å sørge for at vår lange kyst med fjorder og tusenvis av øyer, 
holmer og skjær, har plass til oss alle i uoverskuelig framtid. 

Norge har lovfestet den unike allemannsretten som gir oss alle lov 
til å ferdes blant annet i kystsonen. Men med rettigheter følger også 
plikter. En rekke lover og regler er innført for å ta vare på kysten. 

Husk at du som bruker plikter å sette deg inn i gjeldende regelverk 
for forvaltning av ressursene i kystsonen. For nærmere opplysnin-
ger, se også fiskeridir.no.
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nye regler om frItIDsfIske I «Havressursloven»
Den gamle «saltvannsfiskeloven» ble 1. januar 2009 avløst av «hav
ressursloven». Den nye loven innebærer noen endringer i reglene 
om fritidsfiske. 

reDskapsbegrensnInger for fartøy  
som Ikke er merkeregIstrerte
De generelle reglene om redskapsbegrensninger i fritidsfisket er 
videreført, men med noen viktige justeringer. Det er fremdeles slik 
at det kan nyttes følgende redskaper: 

a) håndsnøre, fiskestang og liknende håndredskaper

b) én maskindrevet juksa eller dorg

c) garn med samlet lengde på inntil 210 meter

d) liner med inntil 300 angler

e) inntil 20 teiner eller ruser

Etter saltvannsfiskeloven gjaldt disse redskapsbegrensningene for 
personer som ikke var ført i fiskermanntallet. Etter den nye loven 
gjelder de for alt fiske som foregår fra land eller fra fartøy som ikke 
er registrert i merkeregisteret, uansett om fiskeren står i fisker-
manntallet eller ikke. 

Det kan ikke nyttes flere redskaper enn angitt fra ett enkelt far-
tøy, uavhengig av hvor mange personer som fisker med fartøyet. 
Redskapsbegrensningene gjelder også når samme person eller de 
samme personene fisker med flere fartøy. 

Det gjelder særlige begrensninger for fiske med hummerteiner og 
torskeruser. 
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I fisket etter makrell kan man ikke bruke mer enn én maskindrevet 
dorg med maksimalt 10 angler per fartøy.

For utenlandske turister, eller andre personer som ikke er norske 
statsborgere eller likestilt med norske statsborgere, gjelder som 
før regelen om at fisket i sjøen kun kan foregå med håndredskap. 
Fangsten kan ikke omsettes. 

Det er forbudt for fritidsfiskere å fiske rognkjeks i Nordland, Troms 
og Finnmark. 

Det er også begrensninger i adgangen til å fiske kongekrabbe øst 
for 26ºØ (omtrent ved Nordkapp). 

Ellers kan det gjelde særskilte begrensninger i lokale reguleringer 
langs kysten, slik som for eksempel under sesongfiskeriene etter 
torsk i Lofoten og i Møre og Romsdal.

salg av egenfIsket fangst
De nye reglene skaper et klarere skille mellom fritidsfiske og yrkes
fiske. Det er nå fastsatt en omsetningsgrense for fangst tatt fra 
land eller med fartøy som ikke er registrert i Fiskeridirektoratets 
merkeregister over fiskefartøy. 

En person eller et foretak kan nå ikke omsette fangst for mer 
enn kr 50 000 per kalenderår. Dette er den samme grensen som 
utløser registreringsplikt etter merverdiavgiftsloven for nærings
drivende ved omsetning av varer og tjenester. 

Dersom flere personer eller foretak fisker med samme fartøy, kan 
det til sammen ikke omsettes for mer enn kr 50 000 av fangst tatt 
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med dette fartøyet per kalenderår. Grensen gjelder altså både per 
person/foretak og per fartøy. 

Regelen om at ikkemanntallsførte personer maksimalt kan lande 
2 000 kg torsk (rund vekt) per kalenderår for omsetning gjelder 
som før. 

omsetnIng skal skje gjennom goDkjent kjøper
Som fritidsfisker kan du altså omsette fangsten din, men om-
setningen skal alltid skje gjennom et fiskesalgslag eller godkjent 
kjøper. Fiskeridirektoratet har registre over hvem som er registrert 
som godkjente kjøpere av fisk gjennom salgslagsordningen. 

Dersom fiskerimyndighetene har fastsatt fiskestopp for yrkes-
fiskerne, kan heller ikke du som fritidsfisker fiske for omsetning. 
Dette betyr at du må begrense fisket til egen husholdning. 

utførselskvote
Som fritidsfisker eller turistfisker kan du føre 15 kg fisk eller fis-
kevarer per person ut av landet, inkludert bearbeidede produkter 
som fiskefilet og lignende. Du kan i tillegg føre ut én hel troféfisk. 

Ferskvannsfisk, laks, ørret og røye omfattes ikke av utførselskvoten. 
Videre er fisk som turister kjøper direkte fra fiskefartøy registrert i 
Fiskeridirektoratets fartøyregister unntatt utførselsbegrensningen 
på 15 kg. 

ansvar for anDres reDskap
I perioder av året er fiskeriaktiviteten langs kysten større enn el-
lers. Dette gjelder både fritidsfiske og yrkesfiske. Hvis du kommer 
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til et område der redskap er satt ut, plikter du å gjøre deg kjent 
med hvor redskapen står. 

Du må ikke manøvrere eller plassere båten din slik at du skader 
redskap, eller slik at fangstmulighetene hemmes. 

Alle som skader andres redskap som er satt i sjøen for fangst, må 
erstatte skaden. Dette gjelder også tap av fangst og tap som følge 
av avbrudd i fisket. 

Det er forbudt å la redskap, fortøyninger og andre gjenstander stå 
igjen i sjøen eller på sjøbunnen uten grunn. Det er også forbudt 
å bruke levende dyr eller fisk til agn. På Skagerrakkysten er det 
forbudt å bruke lyster (stikkeredskap) eller ålesaks med kunstig 
lys når du fisker. 

merkIng av fIskereDskap
Fiskeredskap som står i sjøen, skal være tydelig merket med navn 
og adresse. Merket skal finnes på minst én av blåsene eller bøy-
ene som tilhører redskapene. På utstyr som ikke har blåse eller 
bøye, skal du merke selve redskapen. Yrkesfiskere må merke red-
skap med båtens registreringsnummer. 

Det gjelder spesielle regler for området utenfor 4 nautiske mil av 
kystlinjen. I Finnmark gjelder disse reglene også innenfor 4 nau-
tiske mil. 

Alle bundne, faststående redskap som brukes til fangst av lak-
sefisk skal være merket med et nummer som du får tildelt av 
Fylkesmannen i fylket der du fisker. 
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ferDsel veD oppDrettsanlegg
Ta hensyn til andre som ferdes i kystsonen og til næringsutøvere 
som driver sin virksomhet der. 

Av sikkerhetsgrunner er det forbudt å fiske nærmere enn 100 
meter, eller ferdes nærmere enn 20 meter fra oppdrettsanlegg og 
fra slepekast eller steng som er fortøyd i land eller ankret opp på 
annen måte. 

Kjør forsiktig når du passerer et oppdrettsanlegg.

fIske etter laksefIsk
Du trenger ikke betale avgift for å fiske etter laks, sjøørret og sjø-
røye i sjøen. Som fritidsfisker kan du fiske i sjøen etter laksefisk 
med stang og håndsnøre hele året. Du kan ikke bruke mer enn to 
snører eller stenger per båt. 

Du kan heller ikke fiske med faststående redskap som kilenot, 
lakseverp eller krokgarn. Det har bare grunneier lov til. 

Du må vurdere risikoen for å få laksefisk når du setter garn etter 
saltvannsfisk. Garn med maskevidde større enn 32 millimeter skal 
i perioden fra og med 1. mars til og med 30. september senkes, slik 
at hele fangstdelen står minst 3 meter under havoverflaten. Dersom 
du likevel får laksefisk i garnet, må du sette fisken ut igjen. 

Opplysninger om fisketider for de ulike redskapstypene i sjøen og 
fisketider i de enkelte vassdragene, får du ved å henvende deg 
til Fylkesmannens miljøvernavdeling i det aktuelle fylket, eller til 
Direktoratet for naturforvaltning. 
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HummerfIske
Hummeren – «sjøens kardinal» – er et kjent og kjært innslag i 
vår kystfauna som har sterk symbolverdi for mange. Dessverre er 
 bestanden av hummer langs norskekysten i dag redusert til et histo-
risk lavmål, til tross for strenge reguleringer gjennom de senere år. 

Høsten 2008 ble det innført nytt regelverk for fisket etter hum-
mer, med formål å gjenoppbygge en bærekraftig bestand av arten.  
I korte trekk gjelder følgende regler for hummerfiske: 

10



•	 På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og 
Fjordane fylke er det tillatt å fange hummer i perioden fra  
1. oktober klokken til og med 30. november. For resten av 
landet er fisketiden fra 1. oktober til og med 31. desember. 

•	 Hummer er bare tillatt å fiske med hummerteiner. Hummer 
tatt med annen redskap skal settes tilbake i sjøen. 

•	 Hummer med utvendig rogn er fredet hele året. 

•	 Felles minstemål for hummer i hele landet er 25 cm. 
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•	 Manntallsførte fiskere kan fiske med inntil 100 hummer-
teiner per person og per fartøy, mens fritidsfiskere har en 
 begrensning på 10 hummerteiner per person og per fartøy. 

•	 I teiner som er satt ut for fangst av hummer, skal det være 
minst én sirkelformet fluktåpning på hver side av redskapet. 
Åpningens diameter skal være minst 60 millimeter. 

•	 I teiner som er satt ut for fangst av krabbe på kyststrekningen 
fra grensen mot Sverige til og med Tysfjord kommune i 
Nordland fylke, skal det være minst én sirkelformet flukt åpning 
i redskapet. Åpningens diameter skal være minst 80 millimeter. 
Dette kravet gjelder ikke yrkesfiskere. 

•	 Det er forbudt å bruke torskeruser på kyststrekningen fra 
svenskegrensen til og med Møre og Romsdal fylke i  perioden 
fra 1. mai til 31. desember. Yrkesfiskere kan søke om 
 dispensasjon fra denne regelen. 

•	 Uavhengig av forbudet kan fritidsfiskere likevel benytte torske-
ruser i hummerfisketiden og ut 31. desember. Antallet hummer-
teiner og torskeruser kan likevel til sammen ikke overstige 10. 

•	 På Skagerrakkysten er det innført helligdagsfredning  
i hummerfisketiden.  

•	 I hummerfredningstiden er det en dybdegrense for fritids
fiskere på minimum 25 meter for setting av krabbeteiner fra 
svenskegrensen til Varnes fyr på Lista. 

•	 Det er ikke lov å sette eller trekke teiner for å fange hummer 
på kysten fra svenskegrensen til og med VestAgder fra én 
time etter solnedgang til én time før solnedgang. 
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•	 I fredningstiden er det forbudt å oppbevare hummer i sjøen. 
På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og 
Fjordane kan du likevel oppbevare hummer i sjøen fram til  
31. desember. 

•	 Hummer som ved inngangen til fredningsperioden er innmeldt 
og registrert av salgslagene for omsetning kan oppbevares i 
sjøen inntil slik omsetning kan skje. 
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mInstemål*
Det er fastsatt minstemål for en rekke fiskeslag og skalldyr. Men 
det er bare for sjøørret, sjørøye, laks og hummer at minstemålet 
gjelder for fiske til egen husholdning. 
Fiskeridirektoratet oppfordrer likevel til ikke å fiske bevisst etter 
fisk under minstemål. Nedenfor følger en del eksempler på arter 
som ikke er tillatt å omsette under oppgitt minstemål. 

Art Område minstemål 

Kveite Hele landet 60 cm 
Torsk Sør for 64° N 40 cm 
  Nord for 64° N 47 cm 
Hyse Sør for 64° N 31 cm 
  Nord for 64° N 44 cm 
Rødspette Vest for Lindesnes 29 cm 
  Øst for Lindesnes 27 cm 
Makrell Hele landet 30 cm 
Krabbe Nord for Rogaland 13 cm 
  Rogaland til svenskegrensa 11 cm 
Hummer Hele landet 25 cm 
Gulål Hele landet 40 cm 
Blankål Hele landet 37 cm 
Sjøkreps Hele landet 13 cm 

* Fiskens lengde måles fra snutespissen til enden av halesporens ytterste 
stråler. Hummer og sjøkreps måles fra spissen av pannehornet til bakre 
kant av midterste svømmelapp. For krabbe gjelder skallets største bredde. 
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kystseljakt
Fiskeridirektoratet fastsetter årlige kvoter og jakttider for de ulike 
selartene. I det sørlige Norge jaktes det mest på artene stein-
kobbe og havert. Lenger nord i landet jaktes det også på ringsel 
og grønlandssel. 

For 2009 gjelder følgende jakttider: 
•	 Havert – sør for Stad: 1. februar – 30. september.

•	 Havert – nord for Stad: 2. januar – 15. september.

•	 Steinkobbe – langs hele kysten: 2. januar – 30. april  
og 1. august – 30. september.

•	 Ringsel og grønlandssel  langs hele kysten:  
2. januar – 30. september. 

Det er Fiskeridirektoratets regionkontorer som gir tillatelse til å 
delta i jakt på kystsel.  Søknadsskjema om tillatelse finner du på 
fiskeridir.no.

Jakt på kystsel regnes som en krevende jaktform, og for å delta i 
jakten stilles det krav om at du har avlagt skyteprøve for storvilt-
jegere. 

kompensasjonsorDnIng
Det er innført en kompensasjonsordning for jegere som har tilla-
telse til å jakte på kystsel. Kompensasjonen utbetales ved innleve-
ring av kjever/prøver fra havert og steinkobbe. 
Havert:  700, NOK (hele landet). 
Steinkobbe:  250, NOK (fra og med Møre og Romsdal  
 til og med Finnmark). 
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regIstrerIng av båter
Fritids og småbåter mindre enn 15 meter bør registreres i 
Redningsselskapets sikkerhets og småbåtregister. Båter som blir 
brukt til yrkesfiske skal føres inn i Merkeregisteret for fiskefartøy. 
Dette registeret føres av Fiskeridirektoratet. 

Hvor kan Du fortøye og gå I lanD?
Normalt kan du bruke fortøyningsbolter og ringer også utenom 
offentlige friluftsområder i kortere tid når disse ikke brukes av 
grunneier. Du har ellers lov til å ferdes fritt i båt, til å fortøye og gå 
i land i utmark langs kysten. 

Dersom du er i tvil om en strandstrekning kan betraktes som inn-
mark, kan du ta kontakt med grunneier eller bruker og spørre om 
de har noe imot at du fortøyer og går i land. Du kan ikke slå opp 
telt nærmere enn 150 meter fra hus eller hytte uten tillatelse fra 
grunneier. 

I skjærgårdsparker og på offentlige friområder er det ikke tillatt å 
fortøye båten slik at du hindrer ferdsel i sund og viker, eller bruken 
av merkede badeplasser. 

sjøfuglreservat
Det er opprettet en rekke sjøfuglreservat og fredningsområder 
langs kysten. Disse er merket med skilt. Formålet er først og 
fremst å sikre sjøfuglene ro i hekketiden. 

I hekketiden er det forbudt å ferdes på land i sjøfuglreservatene. 
Det er også i mange tilfeller ferdselsforbud i et område på sjøen i 
en avstand av 50 m fra land. Tidsrommet for ferdselsforbudet kan 
variere mellom ulike områder. 
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Opplysninger om ferdselsfor-
bud og andre bestemmelser 
om ferdsel og friluftsliv som 
gjelder for sjøfuglreservatene 
kan du få ved å henvende deg 
til kommunen, Fylkesmannen 
eller Direktoratet for naturfor-
valtning. 

skIpsvrak og anDre 
 kulturmInner I sjøen
Det er viktig at kulturhistoriske 
verdier ikke går tapt. Meld 
derfor fra dersom du gjør funn 

– slik bidrar du til at historien 
vår blir rikere. 

Båter som er mer enn 100 år, 
skipsskrog, last og annet som 
har vært om bord er statens 
eiendom. Lov om kulturminne 
slår fast at ingen har lov til å 
grave fram, flytte, ta opp eller 
på annen måte gjøre noe som 
kan skade slike gjenstander. 
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HvIs Du fInner slIke kulturmInner  
plIkter Du å melDe fra tIl nærmeste polItImynDIgHet 
eller tIl ett av DIsse museene:
Norsk sjøfartsmuseum, Oslo
Stavanger sjøfartsmuseum
Stavanger museum
Bergen sjøfartsmuseum
Vitenskapsmuseet, Trondheim
Tromsø Museum  Universitetsmuseet, Tromsø

Staten kan fastsette en passende finnerlønn. Nærmere opplysnin-
ger om kulturminner i sjøen kan du få ved de nevnte museene. 

ta vare på skjærgårDen
Det er viktig at vi forlater naturen slik vi ønsker å finne den. La ikke 
avfall bli liggende igjen i skjærgården, men ta det med hjem og 
sørg for at det tas hånd om på forsvarlig vis. 
•	 Kast ikke oljeholdig avfall og emballasje, verken på sjø eller 

land. Spillolje skal leveres på mottaksanlegg eller i marinaer. 
•	 Plantelivet i skjærgården er sårbart. Bryt derfor ikke av kvister 

og trær. Ta heller ikke opp planter med roten  kanskje vokser 
de aldri fram igjen. 

•	 Hunder skal holdes under kontroll når en går i land fra båt. 
•	 I hekketiden er det forbudt å forstyrre og plukke egg fra reir. 
•	 Unngå bråk der kystselen har fast tilholdssted. 
•	 Husk at i sommerhalvåret er det mange steder forbudt å 

tenne ild. 
•	 Ikke tråkk på dyrket mark og eng, og unngå å ferdes i skog-

plantefelt på bar mark. 
•	 Følg regler om avgrensning av fart i sund og trange farvann. 
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sIkkerHet
Den viktigste regelen enten du er på eller ved sjøen er at du må 
bruke redningsvest. Dette er like viktig som å bruke bilbelte når du 
er i bil. Redningsvest er lurt fordi: 

•	 Den holder deg flytende i vannet uansett om du kan svømme 
eller ikke.

•	 Den gjør deg synlig fordi den har sterke farger. 

•	 Den hjelper deg til å holde deg på rygg når du ligger i vannet 
slik at du har frie luftveier. 

•	 Den isolerer litt dersom du faller i sjøen. 

•	 Dersom du faller i sjøen og har redningsvest på er det lettere 
for deg å hjelpe andre. 

•	 Ikke stå i båten, og plasser deg slik at den er godt balansert

•	 Vær ikke flere i båten enn den er godkjent for.
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•	 Hold deg ved båten dersom du faller i sjøen.

•	 Dersom du skal redde en som har falt over bord, ta vedkom-
mende opp bak i båten.

•	 Ring 113 dersom det skjer en ulykke.

bereDskap og overvåknIng av kystsonen
Norskekysten utgjør et unikt, men sårbart naturområde. En rekke 
offentlige etater og institusjoner har derfor etablert rutiner for be-
redskap og overvåkning i kystsonen. 

Med 7 regionkontor og 20 lokalkontor fra Vadsø i nordøst til 
Fredrikstad i sørøst, er Fiskeridirektoratet godt rustet til å fange 
opp krisesituasjoner langs hele kysten. Derfor vi kan gi vårt bidrag 
til håndtering av kriser der det måtte være nødvendig. 

Fiskeridirektoratet er ansvarlig myndighet for følgende  
krisehåndteringer:
•	 Skadelige alger og maneter.

•	 Ilanddrevne sjøpattedyr, i samarbeid med Mattilsynet og 
Kystverket. 

Utover dette deltar vi innen følgende beredskapsområder:
•	 Akutt forurensning (grunnstøtinger, oljeutslipp, kjemikalie

utslipp med mer). Ansvarlig myndighet er Kystverket. 

•	 Atomulykker/radioaktivitet. Ansvarlig myndighet er Statens 
strålevern. 

Du kan lese mer om Fiskeridirektoratets beredskapsansvar og 
andre etaters arbeid for å verne om miljøet og ressursene i kystso-
nen ved å gå til «Beredskapsportalen» på fiskeridir.no.
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sjøtjeneste sør «munIn»
Fiskeridirektoratet har et eget hurtiggående kystoppsynsfartøy 
som heter «Munin». 
«Munin» kontrollerer fiskeredskap, utøvelsen av ulike sesongfis-
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kerier og driver oppsyn og kontroll innenfor akvakulturnæringen. 
Fartøyet opererer fra svenskegrensen til og med NordTrøndelag. 
«Munin» driver ellers aktivt informasjonsarbeid og distribuerer 
blant annet brosjyren «Kysten er din» langs kysten.
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statens naturoppsyn
Statens naturoppsyn utfører overvåkning i kystsonen. 
Kontaktinformasjon for ulike distrikter og båter får du ved å hen-
vende deg til Statens Naturoppsyn. 

kystvakten
Kystvaktens fartøy patruljerer langs kysten hele året. Kystvakten 
er der for å hjelpe personer som er i nød, eller fartøy som trenger 
assistanse. Kontroll med fiske langs kysten og til havs er en høyt 
prioritert oppgave for Kystvakten. 

fIskerIDIrektoratet
Fiskeridirektoratet fører kontroll med en rekke lover og bestem-
melser i kystsonen. Er du i tvil om noe, eller har noe spesielt å 
rapportere, kan du kontakte hovedkontoret i Bergen, eller et av 
våre region–  eller fiskerikontor.

fIskerIDIrektoratet 
Tlf: 03495
Strandgaten 229 Postboks 185 Sentrum
5804 Bergen 
www.fiskeridir.no 

Sjøtjeneste Sør «Munin» 916 15 504 
Telefaks: 940 50 345 
Epost: fismu@online.no 
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Fiskeri- og kystdepartementet Tlf: 22 24 90 90
www.regjeringen.no/nb/dep/fkd.html 

kystverket  Tlf: 07847 Vakttelefon: 33 03 48 00
www.kystverket.no 

kystvaktskvadron sør Tlf: 55 50 22 60
www.mil.no/sjo/kv/start/avd 

kystvaktskvadron nord Tlf: 76 11 20 00
www.mil.no/sjo/kv/start/avd 

HavForskningsinstituttet  Tlf: 55 23 85 00
www.imr.no 

nasjonalt institutt For  
ernærings og sjømatForskning (niFes)  Tlf: 55 90 51 00
www.nifes.no 

direktoratet For naturForvaltning  Tlf: 73 58 05 00
www.dirnat.no 

statens naturoppsyn  Tlf: 73 58 05 00
www.dirnat.no 

sjøFartsdirektoratet  Tlf: 52 74 50 00
www.sjofartsdir.no/no 

mattilsynet  Tlf: 06040
www.mattilsynet.no 

statens Forurensningstilsyn Tlf: 22 57 34 00
www.sft.no 

Nyttig kontaktinformasjon

26



norges Fritids og småFiskerForbund Tlf: 97 59 50 98
www.nfsf.no 

norsk institutt For vannForskning (niva) Tlf: 22 18 51 00
www.niva.no 

norges veterinærHøgskole  Tlf: 22 96 45 00
www.veths.no 

statens strålevern (Døgnbemannet telefonvakt)  Tlf: 67 16 25 00
www.nrpa.no 

norges jeger- og FiskerForbund (njFF)  Tlf: 66 79 22 00
www.njff.no 

småbåtregisteret v/redningsselskapet Tlf: 81 54 40 55
www.redningsselskapet.no/sbr 

norsk sjøFartsmuseum  Tlf: 51 84 27 00
www.norsk-sjofartsmuseum.no 

bergen sjøFartsmuseum  Tlf: 55 54 96 00
www.bsj.uib.no 

vitenskapsmuseet i trondHeim  Tlf: 73 59 21 45
www.ntnu.no/vitenskapsmuseet 

tromsø museum – universitetsmuseet  Tlf: 77 64 40 00 
www2.uit.no 
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Livet i havet – vårt felles ansvar

Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen
Telefon: 03495, faks: 55 23 80 90
Besøksadresse: Strandgaten 229 Bergen
Epost: postmottak@fiskeridir.no
www.fiskeridir.no

Postboks 8118  Dep, 0032 Oslo
Telefon: 22 24 90 90, faks: 22 24 95 85
Epost: postmottak@fkd.dep.no
www.fid.dep.no

bestIll «kysten er DIn»
Du kan bestille «Kysten er din» og få den gratis
tilsendt fra Fiskeridirektoratet.
Du kan sende en epost eller ringe oss.

Epost: info@fiskeridir.no
Tlf: 03495
Brosjyren er også tilgjengelig på www.fiskeridir.no.
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