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Endring av fiskeregler 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

Nåværende fiskeregler 

 

Bakgrunn: 

I Øyerfjellet er det drøyt 50 fiskevatn, og fjellstyret har ansvaret for forvaltning og drift av 

vannene. 

 

Vannene kan deles i tre grupper.  Den første gruppen er kun fiske med stang/pilk tillatt.  Dette 

er vann hvor det enten settes ut fisk eller hvor rekrutteringen er lav.  Den neste er vann hvor 

det i tillegg til stang/pilk er tillatt å fiske med oter og garn med maskevidde 39 mm.  Dette er 

vann hvor gytemulighetene gir en forsiktig rekruttering, som er tilpasset vannet og 

fisketrykket.  Den siste gruppen er vann med meget store gytemuligheter, og hvor det 

produseres store mengder med småfisk.  Her er dagens fiskeregler slik at det kan fiskes med 

stang/pilk, oter, ett garn med maskevidde 22,5 mm og tre garn med maskevidde 39 mm. 

 

Fiskereglene ble endret for en del år siden.  På mange vann var det da fri maskevidde.  Ved 

innføring av dagens regler for vann med stor rekruttering ble fisk i lengdeintervallet 20 – 35 

cm i stor grad fredet for garnfiske.  Fordelen med dette er at det blir en viss andel større fisk i 

bestanden, noe som medfører mange fordeler.  Fisk med litt størrelse er effektive til å spise 

ørekyte.  Den er også effektive til å beskatte yngre og mindre årsklasser av egen art.  

Regelendringen fungerte stort sett positivt. 

 

Ulempen med regelendringen var at i alle fall første årene – til det ble noen fisker som var 

store nok til å bli fanget i 39 mm – ble færre fisker å få på garn.  Dette førte til redusert 

fiskeinnsats.  Samtidig er reglene slik at å bruke 22,5 mm er frivillig.  En kan altså sette 3 

garn 39 mm pr kort, uten å sette 22,5 mm.  Resultatet er at på noen vatn blir det nå fisket i 

minste laget. 

 

Dette er bakgrunnen for at en nå foreslår noen endringer.  Alle endringer omfatter vann der 

gytemuligheten er i overkant gode, og hvor det produseres et overskudd av småfisk, altså der 

det i dag er tillatt ned 1 stk 22,5 mm og 3 stk 39 mm. 

 

For å få ut småfisken foreslår vi å innføre fiske med 16 mm garn.  Dette er en effektiv måte å 

fange fisk i oppvekstfasen, denne maskevidden ganger best på fisk som er 3 år.  Denne fisken 

kan ikke brukes til mat, det er et rent kultiveringsfiske.  Tiltaket må være frivillig, men vi 

foreslår at de som ønsker å prøve slikt fiske må får tillatelse fra fjellstyrekontoret. Det er et 

krav at fjellstyret får rapport om fisket: antall garnnetter og antall fisk.  Det er mulig fjellstyret 

bør kjøpe inn noen 16 mm garn for utlån.  På denne måten vil en høste verdifulle erfaringer. 

 

Vi foreslår deretter å øke antall garn pr fiskekort.  For fiske på vann hvor det i dag kan brukes 

1 stk 22,5 mm og 3 stk 39 mm, endres dette til 3 stk 22,5 mm og 5 stk 39 mm pr fiskekort.  

Det innføres pålegg om å fiske med 22,5 mm, dvs. alle tre 22,5 mm må settes før en kan sette 

39 mm garn. 
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For fiske på tre vann foreslår vi å åpne for fiske med garn og oter for utenbygdsboende.  Dette 

er Hornsjøen, Gåsesjøen og Tromstjønnet.  Årsaken er at disse vannene har et stort overskudd 

av fisk som ikke blir utnyttet.  Dette kan fjellstyret vedta med hjemmel i fjellovens § 28 3. 

ledd. 

 

Det siste vi foreslår er å innføre et rapporteringssystem for fisket.  Vi vet for lite både om 

fiskeintensiteten og om hvor mye fisk som blir tatt.  En forsøker å opprette en elektronisk 

rapporteringsmulighet via fjellstyrets hjemmeside. 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Fiskereglene endres slik: 

 

§ 3 første ledd endres til: Fiske med garn er forbeholdt innenbygdsboende i Øyer.  For 

fiske på Hornsjøen, Gåsesjøen og Tromstjønnet er slikt fiske tillatt også for andre.  

Garnfiske er tillatt fra 10. juni kl 17.00 t.o.m. 5. september, i følgende vann: 

 

§ 3 andre ledd endre til: 

Augtjønnet, Høverbutjønnet, Tromstjønnet, Hornsjøen, Neråst-vatnet, Øveråst-vatnet, 

Eisteinsvatnet, Gåsesjøen, Grunnesvatnet og Lyngen: Inntil 8 garn pr fiskekort herav: 

 

5 garn pålagt maskevidde 39 mm  

3 garn pålagt maskevidde 22,5 mm 

 

Alle tre garn med 22,5 mm skal settes.  I tillegg til dette kan fjellstyrekontoret tillate 

kultiveringsfiske med 16 mm garn. 

 

§4 Fiske med oter endres til: 

Fiske med oter er tillatt for innenbygdboende i Øyer i de vann som er nevnt i §3. 

Fiske med oter er tillatt for andre på Hornsjøen, Gåsesjøen og Tromstjønnet. 

Oterfiske kan foregå i tiden f.o.m. 10. juni t.o.m. 5. september. 

 

2. Fjellstyrekontoret får i oppdrag å undersøke muligheten for et system for 

fangstrapportering. 

 

 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes til neste møte 

 

 

 

 


