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Endring av fiskeregler 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

Notat om fiskeforvaltningen i Øyerfjellet 

 

Andre saksdokumenter: 

Fjellstyrets sak 18/19 

 

Bakgrunn: 

Fjellstyrekontoret la i sist møte fram forslag til endring av fiskeregler for noen vann.  Saken 

ble utsatt til neste møte. 

 

Det fremmes derfor på nytt forslag om endring av fiskereglene.  Forslaget er litt justert fra 

forrige møte.  Forslaget gjelder for de vann hvor rekrutteringen av aure er meget stor, og hvor 

det fra før er tillatt med fiske med oter og garn.  Formålet med endringen er å justere 

fisketrykket, for å sikre at det blir tatt ut nok fisk. 

 

Regulering av fisket og utforming av fiskeregler er hjemlet i kapittel VII i fjellova.   

 

Forslaget omfatter åpning av fiske med garn og oter for utenbygdsboende på to mindre vann.  

Hjemmelen – og betingelsene – for dette finnes i fjellovens § 28, andre ledd: 

 

Fjellstyret kan gje løyve til å drive også anna slag fiske for dei som siste året har vore og 

framleis er fast busette i området der allmenningen ligg – og som Kongen fastset grensene for 

– eller i bygd eller grend der innbuarane frå gamal tid har utøvd allmenningsbruk i 

allmenningen. Like eins kan fjellstyret gje slikt løyve også for andre som har fiskerett etter 

første stykket, når det kan skje utan at det går ut over fiskerettshavarane elles og det ikkje kan 

reknast å vere til skade for fisken i vassdraget. Dei gardar og bygdelag som har drive fiske 

med fastståande reiskap frå gamal tid, skal ha førerett til slikt fiske framom andre. 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Fiskereglene endres slik: 

 

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

fiske på 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: 

 

6 garn pålagt maskevidde 39 mm  

2 garn pålagt maskevidde 22,5 mm 

 

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

kultiveringsfiske med 16 mm garn på. 
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§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 Gåsesjøen og Tromstjønnet. 

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

 

2. Saken legges ut til offentlig gjennomsyn i lovbestemt tid, og oversendes Øyer kommune 

til uttalelse.   

 

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

fangstrapportering. 

 

 

Behandling i fjellstyret: 

Det ble satt fram forslag om å åpne for fiske med oter og garn for utenbygdsboende også på 

Hornsjøen.  Vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 

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: 

 

6 garn pålagt maskevidde 39 mm  

2 garn pålagt maskevidde 22,5 mm 

 

Begge 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. Saken legges ut til offentlig gjennomsyn i lovbestemt tid, og oversendes Øyer kommune 

til uttalelse.   

 

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

fangstrapportering. 

 

 


