
Fiskeregler for Øyer statsallmenning. 

 

Fiskereglene er vedtatt av Øyer fjellstyre, med hjemmel i fjellova § 28 og § 30. 

 

§ 1. Formål 

Formålet med denne forskrift er en best mulig rekreasjonsmessig og biologisk utnyttelse av 

fiskeressursene i Øyer statsallmenning. 

 

§ 2. Fiske med stang 

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 kun tillatt å fiske med inntil to stenger eller handsnører pr. fiskekort. 

 

§ 3. Fiske med garn 

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: 
 

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

Øveråst-vatnet, Øysteinsvatnet, Gåsesjøen, Grunnesvatnet og Lyngen: Inntil 8 garn pr 

fiskekort, herav: 

➢ 6 garn pålagt maskevidde 39 mm og 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 
 

Goppollvatnet, Våsjøen, Djupen, Aksjøen og Brettdalsvatnet:  

➢ Inntil 4 garn pr. fiskekort med pålagt maskevidde 39 mm. 
 

Alle fiskerne skal være i båten både når garnene settes og tas opp.  Det er forbudt å ha garn 

stående i vatnet mellom kl 10.00 og kl 17.00. Det er forbudt å sette garn nærmere inn- og 

utløpsos enn 50 m. Med et garn menes vanlige bunngarn med lengde ca 25 meter og dybde ca 

1,5 meter.   

 

§ 4. Fiske med oter. 

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. 

 

 

§ 5. Fiske med reiv 

Fiske med reiv er forbeholdt innenbygdsboende i Øyer, og er tillatt f.o.m. 10.06. t.o.m. 05.09, 

i følgende vatn: 
 

Hornsjøen, Bjørtjønnet og Høverbutjønnet:  

➢ 2 reiv pr. fiskekort. 
 

Med en reiv menes en line på 40 meter med 20 kroker. 

 

§ 6. Isfiske 

Isfiske er tillatt i alle vatn, med unntak av Goppollen, Djupen, Grunnesvatnet og Våsjøen. 

Det er kun tillatt å fiske med en stang eller et handsnøre pr. fiskekort. 



For isfiske gjelder egne fiskekort.   

 

§ 7. Fiske i elver og bekker  

I elver og bekker er kun fiske med stang tillatt. 

 

§ 8. Dispensasjon 

Fjellstyret kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra disse bestemmelsene. 

 

§ 9. Straff 

Brudd på denne forskrift er straffbart, jfr. Fjellova  § 37. 

 

§ 10 Ikrafttredelse 

Reglene er vedtatt av Øyer fjellstyre 20.03.2019, og trer i kraft fra 15.05.2019. Samtidig 

oppheves tidligere regler. 

 

 

 


