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Endring av fiskeregler. Annen gangs behandling 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

Brev datert 22.04.2019 fra fiskere på Øveråsten. 

 

Bakgrunn: 

Fjellstyrets forslag til endring av fiskereglene har vært lagt ut til offentlig gjennomsyn.  Ved 

fristens utløp kom det inn en merknad.  Dette er et brev undertegnet av 9 personer, alle fiskere 

på Øveråst-vatnet.  I brevet blir det frarådd å gjennomføre de foreslåtte endringene.  Dette 

synet er ikke begrunnet, utover at «lysten til å fiske, spesielt med garn, ble betydelig redusert 

etter at fiskereglene ble endret i 2008».  I stedet for fjellstyrets forslag til nye regler, ønskes fri 

maskevidde på tre av fire garn.  Forslaget om å tillate kultiveringsfiske med 16 mm garn 

betegnes som en «fallitterklæring». 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Forslaget om å endre fiskereglene omfatter 10 vann i Øyerfjellet.  Det er ikke kommet 

merknader fra andre enn disse som hevder å ha fisket på Øveråst-vatnet i «mange 10-år».   

 

Øveråsten er et vann på 390 daa.  Det er tre kraftige gytebekker, i tillegg til det som skjer av 

gyting i utløpselva.  Dette fører til at rekrutteringen er meget stor, mye større enn det som 

ville vært tilstrekkelig for å opprettholde en sunn fiskebestand.  I vannet er det aure og 

ørekyte. 

 

Før 2008 var det fri maskevidde på både Øveråsten og flere vann i allmenninga, og det ble 

fiska mye med 26 og 29 mm garn.   Dette førte til at gjennomsnitts-størrelsen på fisken ble 

lav, og at fisken ble tett ut i sin beste vekstperiode.  For bestanden er dette meget uheldig, da 

både egenpredasjon og beskatning av ørekyte fordrer et visst antall fisk med litt størrelse på. 

 

Etter regelendringen i 2008 ble det innført pålagt maskevidde på 39 mm, i tillegg til et garn 

med 22,5 mm maskevidde.  Det ble gjennomført prøvefiske etter standard metode på de fleste 

vann som var omfattet av regelendringene (både før og etter), og resultatet var en entydig 

større andel av fisk i lengdegruppen 25 – 40 cm.  Det er derfor ikke riktig som brevskriverne 

hevder, at «gjennomsnittsvekten har minket betydelig siden 2009».  En viser til sammendrag 

av prøvefisker på Øveråsten i 2008 og 2014, som viser utviklingen i fordeling på 

lengdegrupper.  Samme bilde har vi sett også for de andre vannene med samme endring av 

fiskeregler.  Vi har for øvrig fått svært mange positive tilbakemeldinger på regelendringene i 

2008. 
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Sammendrag av prøvefiske på Øveråsten 2008 og 2014. 

Vannrett akse:  Lengdegrupper 

Loddrett akse:  Antall fisk 

 

 

Å åpne opp for fri maskevidde vil ganske raskt bringe fiskebestanden tilbake slik den var før 

2008, med et meget lite antall fisk større 30 cm.  Dette vil være meget uheldig for bestanden, 

og også for tilbudet til de fiskerne som ikke kan bruke annet enn stang.  Å få en fisk med litt 

størrelse på er ofte en vesentlig motivasjon for å fiske med stang. 

 

Det er derfor ikke noe galt med sammensetningen av maskevidden.  Utfordringen er at det 

ikke blir fisket nok på alle vannene, Øveråsten inkludert.  Dette er bakgrunnen for forslaget 

om å øke antallet garn pr fisker.  Dette er et helt ufarlig tiltak.  Om det mot formodning skulle 

bli fisket for hardt en periode, er det bare å stramme inn igjen. 

 

Siden Øveråsten har et meget stort overskudd av rekruttering er det flere ulike tiltak som 

kunne vært prøvd.  Et av dem kunne være å stenge gytebekker.  Vi er meget usikre på både 

effekt og eventuelle bieffekter av dette, og har ikke foreslått dette som tiltak. Vi har imidlertid 

foreslått å tillate et begrenset antall 16 mm garn.  På den måten tar en ut fisk som 3 åringer, - 

ett eller to år før fisk som vanligvis fanges på 22,5 mm.  Tiltaket er nytt og uprøvd.  

Saksbehandler tar sterk avstand fra beskrivelsen «fallitterklæring». 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fjellstyret viser til forslaget i sak 27/19, og vedtar forslaget som Øyer fjellstyres fiskeregler 

fra 2019.    

 

Vedtak: 

 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

Utskrift av møteboka er sendt til: 

Avsendere av brev om fisket på Øveråsten v/Mari Botterud 
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