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Endringer av fiskekortpriser og fiskeregler. 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

Gjeldende fiskeregler 

 

Bakgrunn: 

I Øyer statsallmenning er det vel 50 fiskevatn og flere kilometer med elver og bekker. Årlig 

selges det ca. 2200 fiskekort. For 2017 utgjorde dette en inntekt til fjellkassa på kr. 286 000,- 

Fiskekortprisene er ikke justere siden 2011. Dagens priser: 

 

Korttype   Pris 

Isfiske Sesong 100 

Stangfiske 1 døgn 40  
Uke 100  
Sesong 200 

Faststående redskap 1 døgn 100  
Uke 150  
Sesong 250  
Sesong barn 60 

 

Alle fisker gratis med stang t.o.m. det året de fyller 18 

 

Fiskereglene ble sist endret i 2009. Det var da en omfattende endring i regler for garnfiske. 

Endringene er fulgt opp gjennom prøvefisker på de fleste vatnene. Resultatene viser en positiv 

endring i ørretbestandene. 

 

Vurdering: 

 

Fiskekortpriser 

Fiske skiller seg fra jakt ved at det ikke stilles krav om opplæring eller betaling av avgift til 

staten. Det bør derfor være billig å fiske på statsallmenning. 

 

Forkrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning sier hvilke korttyper som skal være 

tilgjengelige og hvilke øvre prisramme som er gjeldende: 

 

Dagskort/døgnkort Kr 100, – 

Ukekort Kr 350, – 

Sesongkort Kr 700, – 

 

Prisen for fiske med faststående redskap kan overstige de fastsatte prisene med inntil det 

dobbelte. 

 

Det foreslås en forsiktig justering av dagens priser 

 

 



 2 

Fiskeregler 

§ 2. I dag er stangfiske tillatt i alle vatn og vassdrag f.o.m. 15. mai t.o.m. 5. september. Den 

store beskatningen skjer ikke gjennom stangfiske. Spesielt utover seinhøsten kan det være 

vanskelig å få de store fangstene. Det er likevel viktig at ørreten får fred i gytetiden. En vil 

foreslå at stangfiske kan skje hele sesongen. Etter 5. september og til isen legger seg foreslås 

det kun stangfiske på vatn og ikke nærmere inn- og utløpsbekker enn 50 meter, altså ikke 

stangfiske i elver og bekker. 

 

§ 3 og 4. Fjellstyret driver fiskekultivering gjennom tynningsfiske av sik og abbor og 

gjennom utsetting av fisk i fiskefattige vatn. Den viktigste kultiveringen er det fiskeren selv 

som driver og da spesielt gjennom garn- og oterfiske. Garn- og oterfiske er i dag forbeholdt 

innenbygdsboende og det foreslås ingen endringer.    

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Det legges fram følgende forslag til endring av fiskekortpriser. 

 

Isfiske Sesong 100 

Stangfiske 1 døgn 50  
Uke 150  
Sesong 250 

Faststående redskap 1 døgn 100  
Uke 150  
Sesong 300  
Sesong barn 60 

 

2. Det foreslås å endre stangfisketiden til å gjelde hele sesongen. § 2 i gjeldende fiskeregler 

foreslås endret slik: 

Fiske med stang er tillatt i alle vatn og vassdrag f.o.m. 15.05 t.o.m. 05.09. Etter 05.09 og til 

isen legger seg er det kun tillatt med stangfiske på vatn og ikke nærmere inn- og utløpsbekker 

enn 50 meter. Det er tillatt å fiske med inntil to stenger eller handsnører pr. fiskekort.  

 

3. Endringene trer i kraft fra 15, mai 2018 

 

4. Hjemmelen for vedtaket er fjellovens § 29 og 30 

 

 

 

Vedtak: 

 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

 

 


