FISKEREGLER
for Ringebu Østfjell, Imsdalen og Hirkjølen statsallmenninger
Ringebu fjellstyre har etter Fjelloven av 6. juni 1975 gjort vedtak om fiskeregler for statsallmenningene i Ringebu.
1. Bruk av stang, håndsnøre og oter er tillatt i alle vann i statsalmenningene i Ringebu (unntatt særrettsvann), i perioden 15. mai til 15. september.
Isfiske (krokfiske) er tillatt i Flaksjøen, Hemtjønnet og Koltjønnet i perioden 16. november til 14. mai, mot løsing av eget isfiskekort.
2. Mot løsing av kort for faststående redskap er garnfiske er tillatt i perioden 15. mai til 15. september i følgende vann, med følgende begrensning i
maske vidder og garnantall:
NORDRE OG SØRE BREITJØNN: 5 garn pr. garnkort med minste maskevidde 39 mm.
NORDRE ELDÅTJØNN, SØRE HELAKTJØNN OG FAMPETJØNN: Ubegrensa antall garn pr. garnkort. Minste maskevidde 35 mm.
NORDRE HELAKTJØNN: 4 garn pr. garnkort med minste maskevidde 35 mm for alle garna.
ØVRE SAMTJØNN: 3 garn pr. garnkort med minste maskevidde 35 mm.
NEDRE SAMTJØNN: 2 garn pr. garnkort med minste maskevidde 35 mm + 2 garn pr. garnkort med største maskevidde 24 mm.
FLAKSJØEN: 4 garn pr. garnkort med minste maskevidde 35 mm når det først er satt 1 garn med 24 mm eller mindre.
Allmenningsberettigede innenfor bruksrettsområde i Imsdalen, samt brukernes kårfolk og hjemmeværende på bruket fast bosatte søsken og/eller
barn kan i Søre og Nordre Imssjø ved løsing av fiskekort fiske med garn og line/reiv etter følgende regler:
NORDRE IMSSJØ: På bygselområde A er det tillatt å bruke 3 stk 35 mm eller større, når det først er satt 3 stk 24 mm eller mindre. På
bygselområde B og C er det tillatt å bruke 2 stk 39 mm eller større, når det først er satt 2 stk 20 mm eller mindre.
SØRE IMSSJØ: 2 garn med minste maskevidde 39 mm når det først er satt 2 garn på 20 mm eller mindre.
3. Stang, handsnøre, line eller reiv som er satt ut fra land, festet til bunnen, eller på Isen, eller er flytende, regnes som faststående redskap.
Fiske med faststående redskap er tillatt i de vannene der det er garnfiske, mot løsing av kort for faststående redskap.
Utenbygdsboende har ikke lov til å bruke oter, line eller faststående redskap, unntatt fra dette er Flaksjøen, hvor også utenbygdsboende har lov til å
fiske med oter. Utenbygdsboende kan også fiske med garn på Flaksjøen mot løsing av kort for faststående redskap. Alle må ha fiskekort innen
fisket begynner. Bruk av motorbåt i forbindelse med fisket er forbudt. Personer f.o.m. 16 år t.o.m. 18 år kan fiske gratis med stang og oter mot å
løse et frikort, som fås hos våre kortselgere eller ved henvendelse til fjellstyrekontoret. Personer under 19 år, må allikevel løse fiskekort hvis de skal
fiske med garn.
4. Fiske fra båt er kun tillatt i de vann som er tillatt for faststående redskap. I tillegg kan det fiskes fra utleiebåt i Indre og Fremre Åsdalstjønn.
5. Fiske med flytering er tillatt i alle vann i statsallmenningene, bortsett fra Indre og Fremre Årdalstjønn og særrettsvann (Hirisjøen, Muvatnet,
Flåtjønnet, Bølvatnet og Lille Hirsjøen).
6. Det er forbudt å ha bunden redskap (garn) stående i vannet mellom kl. 10.00 og kl. 17.00. Garn og liner skal være merket med eierens navn.
Det er forbudt å bruke bunden redskap nærmere inn og utløpsos enn 50 m.
7. Brudd på disse regler er straffbart.
8. Reglene trer i kraft fra 15. mai 2019. Samtidig oppheves tidligere regler.
FOR ALLE:
Sett Dem inn i fiskereglene og vedtektene for fisket før fisket tar til.
Bruk av mer enn en stang (handsnøre) pr. person blir regnet for oterfiske. Stang (handsnøre) som er utsatt fra land, og på isen, der isfiske er lovlig
(Flaksjøen) blir regnet som faststående redskap.
Ved fiske med faststående redskap og oterfiske også fra båt, er det bare innenbygdsboende som har lov til å handtere redskapen, (unntak:
Flaksjøen, hvor også utenbygdsboende har lov å fiske med oter og garn).
Ved ulovlig fiske fra båt, når to driver sammen, blir roeren stilt på like fot med den som handterer redskapen.
Ingen kan løse mer enn ett kort for faststående redskap pr. person.
Fiskereglene, vedtektene gjelder ikke for særrettsvannene (Hirisjøen, Muvatnet, Flåtjønnet, Bølvatnet og Lille Hirsjøen).
Fiskerne oppfordres om å grave ned/fjerne fiskeslo/avfall, og ikke kaste dette ut i vannet eller legge det igjen på land.
VERN OM NATUREN! – HOLD DEN REN! – SKITT FISKE!
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