REGLER FOR FISKE INNEN FRON STATSALMENNING

b) På Slangen og Olstappen kan det brukes inntil 5 stk. flytegarn á 25 m., i
tillegg til kvota for stågarn. Minste maskevidde på disse skal være 29 m/m.
I tillegg til kvota for stågarn på Slangen SKAL det brukes minimum 1 -ettstågarn á 25 m. med maksimum 16,5 m/m maskevidde, for hvert påbegynt
10 garn på 29 m/m eller større.
c) Line (reiv) og oter samt isongler kan brukes i alle vatn/tjønn der det tillates
garnfiske og så lenge forholdene gjør det mulig.

Fastsatt av fjellstyret som vedtak til Fjellovens §§ 28, 29 og 30 den 17/4 og
7/5-2001.
I. Adgang til fiske.
1. Alle som er fast bosatte i Norge har rett til fiske med krok, untatt oter og
faststående redskap. Den samme rett til fiske som nevnt gis til utlendinger.
2. Fast bosatte i Nord- og Sør-Fron kommuner gis rett til fiske med oter og
faststående redskap.
3. Andre som er fast bosatte i Norge, enn de som er nevnt under pkt. 2 ovenfor,
gis begrenset rett til fiske med oter og garn.
4. Alle som vil drive fiske, etter fylte 18 år, må løse fiskekort mot avgift. Fiskere
under 18 år kan fiske med stang og hånd- snøre mot å løse gratis fiskekort.
II. Regler om fisket.
1. Fiske med krok uten faststående redskap:
a) I alle andre vatn, tjønn, loner, elver og bekker, enn de som blir nevnt i tabellen nedenfor, er det tillatt å fiske bare med stang og håndsnøre.
b) Det er ikke tillatt å fiske med stang og håndsnøre i tiden f.o.m. 1. septem
ber t.o.m. 10.oktober. Untatt herfra er elvene Hinøgla (24), Vinstra (20),
Slangselva (19) og Børka (2) samt alle vatn/tjønn nevnt i tabellen nedenfor,
der fiske med stang og håndsnøre kan drives hele året.
c) Kort for fiske med krok uten faststående redskap gir bare rett til bruk av en
stang eller ett håndsnøre.
d) Det minnes om Lov av 20. desember 1974, nr. 73, § 8, pkt. 3 og § 14, pkt. 1,
som setter forbud mot bruk av levende dyr, herunder fisk, som agn.
2. Fiske med oter og faststående redskap for fast bosatte i Nord- og Sør-Fron
kommuner:
a) Garnfiske (stågarn og draggarn) kan drives etter nedenstående regler;
Vannet/tjønnets
navn

Fisketid
f.o.m.
t.o.m.

Slangen (23)
Hele året
Olstappen (18)
1.6.–31.10
Finnbølstjønn (22)	 1.8.–31.8.
Bingstjønn (14)
Hele året
Øvre Sprentjønn (12)
15.6.–30.9.
Nedre Sprentjønn (11)
15.6.–30.9.
Øvre Svarttjønn (10)
15.6.–30.9.
Øvre Børkdalsvatn (5)
15.6.–30.9.
Nedre Børkdalsvatn (3) 15.6.–30.9.
Nedre Massingtjønn (7) 15.6.–30.9.

Tillatt ant.
garn á 25 m
pr. fiskekort

Tillatt
minste
maskevidde

25
25
10
15
5
10
10
15
15
10

29 m/m
29 m/m
35 m/m
Fri
Fri
Fri
29 m/m
35 m/m
29 m/m
29 m/m

Draggarn

Nei
Nei
Nei

3. Fiske med oter og garn for utenbygds:
a) Det kan utstedes egne kort for fiske med oter på Slangen, Olstappen,
Finnbølstjønn, øvre Svarttjønn og nedre Børkdalsvatn. Fiske med oter kan
drives fra 1/6 til 31/10.
b) På Slangen kan det utstedes kort for fiske med inntil 15 stågarn á 25 m. og
minste makskevidde 29 m/m. I tillegg SKAL det brukes minimum 1 - ett stågarn på 25 m. med maksimum 16,5 m/m maskevidde, for hvert påbegynt
5 garn på 29 m/m eller større.
III.  Ved Slangselva/Vinsterelva og Espas (17) innløp i Olstappen er det ulovlig
å sette garn innenfor (oppstrøms) oppmerka grense for os.
IV. Brudd på fiskereglene er straffbart etter § 37 i “Fjellova”.
V.

Fiskereglene trer i kraft den 15.05.2001.

Tall i parantes bak navn på vatn, tjønn, elv, bekk refererer seg til temakartet
“Jakt og Fiske”.

ESPEDALEN BYGDEALMENNING

Personer under 18 år kan fiske med stang og håndsnøre mot å
løse gratis fiskekort.
Ikke bruksberettigede bosatt utenfor bruksrettsområdet.
Disse kan løse døgn-, uke- og sesongkort som gjelder for fiske med en stang eller
ett håndsnøre. (Fiske med krok uten faststående redskap).
Det kan også løses kort for fiske med oter på Breisjøen, Stor-Åkre, Vinstervatna
(Kaldfjorden/Øyvatnet).
Ikke bruksberettigede bosatt innenfor bruksrettsområdet.
Disse kan i tillegg til vanlige kort for stang og håndsnøre, som nevnt foran, løse
kort som gjelder både for oter og garn på Breisjøen, Stor-Åkre, Vinstervatna
(Kaldfjorden/Øyvatnet) og Flekkvatnet. Løst kort for oter og/eller garn gir automatisk rett til fiske med stang og håndsnøre.

Bruksberettigede.
Til disse utstedes frikort (gratiskort) som gjelder for fiske med all lovlig redskap.
REGLER FOR FISKE I ESPEDALEN BYGDEALMENNING
I samsvar med Lov om bygdealmenninger av 19.6. 1992, nr. 59, Kapitel 8 og
bruksregler etter nevnte lovs §§ 3–7, bokstav c og 3–8, jfr. §§ 8–7 og 8–8,
godkjent av Landbruksdepartementet den 8.11. 1996, fastsetter almenningstyret
følgende fiskeregler i medhold av bruksreglenes § 8:
A. Adgang til fiske.
1.	Alle bruksberettigede har rett til å fiske med krok og gis også rett til fiske med
oter og faststående redskaper.
2. Ikke bruksberettigede, bosatt innenfor bruksrettsområdet, gis rett til fiske med
en stang eller ett håndsnøre, samt en begrenset adgang til fiske med oter og
garn.
3. Ikke bruksberettigede, bosatt utenfor bruksrettsområdet, gis rett til fiske med
en stang eller ett håndsnøre, samt en begrenset adgang til fiske med oter.
B.Om fiskekort.
1. Alle bruksberettigede som vil drive fiske i almenningen, skal ha fiskekort
lydende på navn.
Ingen bruksberettiget kan ha mere enn ett fiskekort, og den rett dette gir, skal
utøves personlig.
2. Ikke bruksberettigede skal løse fiskekort som lyder på navn og gjeldende for
den tid og det fiske som skal utøves.
3. Såvel bruksberettigede som de uten bruksrett, skal ha fiskekortet med seg
under utøvelse av fiske, og på forlangende forevise dette for almenningens
fiskeoppsyn mot legitimasjon.
C. Redskapsbruk.
1. Fiske med krok.
a) Stangfiske er tillatt for alle i samtlige vatn, tjønn, loner, elver og bekker.
b) Oterfiske er tillatt for de bruksberettigede i samtlige vatn og tjønn.
c) Ikke bruksberettigede kan fiske med oter på Breisjøen, Stor-Åkre og
Vinstervatna (Øyvatnet/Kaldfjorden). Bosatte innenfor bruksrettområdet
kan også fiske med oter på Flekkvatnet.
d) Alle kan drive fiske på isen med krok uten fastståenede redskap.

2. Garnfiske 1).
Vatn
		

Vinstervatna 3)
Ikke bruksberettigede bosatt
innenfor bruksrettsområdet.
Vinstervatna
Bruksberettigede.
Hersjøene
Nausterlona
Storhølona
Hølstjønn
Agnsjøene
Svarttjønn
Ner-Åkre
Me-Åkre
Storåkre
Ikke bruksberettigede bosatt
innenfor bruksrettsområdet.
Storåkre
Bruksberettigede.
Flekkvatnet
Strålvatnet
Ramstjønn
Breisjøen

Fisketid
f.o.m.
t.o.m. 8)

Døgnfredning
11.00–17.00
f.o.m. t.o.m.

Tillatt
minste
maskevidde

Tillatt
antall garn
25 m 2)

Bruk av
draggarn

Hele året

Ingen

31 m/m

25

Ja

Hele året
15.7.–10.9.
15.7.–10.9.
15.7.–10.9.
15.7.–10.9.
15.7.–10.9.
15.7.–10.9.
15.7.–10.9.
Hele året

Ingen
15.7. 10.9.7)
15.7. 10.9.7)
15.7. 10.9.7)
15.7. 10.9.7)
15.7. 10.9.7)
15.7. 10.9.7)
15.7. 10.9.7)
15.6. 15.8.7)

31 m/m
35 m/m
29 m/m
29 m/m
31 m/m
39 m/m
31 m/m
35 m/m
29 m/m

Fritt
15 4)
10
10
10
15 5)
10
15
15

Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Ja

Hele året

15.6. 15.8.7)

29 m/m

20 6)

Ja

Hele året
Hele året
Hele året
Hele året
Hele året

15.6. 15.8.7)
15.6. 15.8.7)
Ingen
15.6. 15.8.7)
Ingen

29 m/m
29 m/m 7)
29 m/m
29 m/m
Fri

30 6)
Fritt 7)
15
15
Fritt

Ja
Nei
Ja
Ja
Ja

1)  	Ikke bruksberettigede, bosatt innenfor bruksrettsområdet, kan fiske med
garn på Breisjøen, Flekkvatnet, Stor-Åkre og Vinstervatna (Øyvatn/
Kaldfjorden).
2) Antall garn med høyde inntil 2 m. pr. bruksberettiget eiendom.
3) Øyvatn/Kaldfjorden og de deler av søndre og nordre Sandvatn som ligger
i Nord-Fron.
4) Samlet for begge sjøene.
5) Separat for hver av sjøene.
6) Begrensningen gjelder pr. fiskekort.
7) 25 stk. 29 mm og 5 stk. 31 mm. samt inntil 5 stk. 16 mm. skal henge i
naustet. Egne garn i fritt antall kan brukes i tillegg. Fortsatt registrering av
antall brukte garn samt fangst (antall og vekt fordelt på 16 mm. og større).
8) Fiskestart kl. 17.00 i døgnfredningsperioden.

3. Andre faststående redskaper.
a) Line (reiv) kan brukes i de vatn og til den tid garnfiske er lovlig.
b) Isongler kan brukes hele vinteren i de vatn der garnfiske er lovlig.
c) De som vil drive utfisking av ørrekyt (goløye), kan få låne ruser til dette
bruk av almenningen.
4. Merking:
All faststående redskap skal merkes tydelig med eierens navn, eventuelt
gards- og bruksnr. Redskap som ikke er merket, kan tas opp av fiskeopppsynet.
D. Fredningstider.
Det er generell fredning for alt fiske i gytetida f.o.m. 11.9. t.o.m. 20.10. med
unntak for Vinstervatna (Øyvatnet/Kaldfjorden og de deler av søndre og nordre
Sandvatn som ligger i Nord-Fron), Stor-Åkre, Me-Åkre, Flekkvatnet, Strålvatnet,
Ramstjønn og Breisjøen samt elvene Sikkilsdalså, Åkrestubben mellom StorÅkre og Me-Åkre, Flekka og Stråla. På tross av unntaket for Vinstervatna, kan
det innføres gytetidsfredning innenfor spesielt avmerkede områder ved de gamle
ospartiene på Kubben, Raggen og ved Råka.

FISKEREGLER FOR ESPEDALEN FISKESAMEIGE
(ESPEDALSVATNET MED VALDRESTJØNN)
Regler om garnkort for ikke bruksberettigede:
Maks 10 garn pr. kort. Garnlenken skal være merket med fiskerens navn.
Generelle regler for bunden redskap
Maskevidde på settegarn og dragnot minimum 35 mm. Døgnfredning mellom kl.
11.00 og kl. 16.00, fra isløsning til 31. august.
OBS!	Døgnfredningen gjelder ikke for storruser og fast forankrede flytegarnlenker.
Oterfiske tillatt fom. 15.6–15.8. En oter pr. båt.
	Isfiske med krokredskap tillatt fra 1. februar til over påske.

Regler for utøvelse av fiske

UTDRAG FRA FORSKRIFT OM FISKET I OPPLAND FYLKE
FASTSATT AV FYLKESMANNEN I OPPLAND
6. JULI 2001, SOM GJELDER FOR HELE
KORTSALGSOMRÅDET:

innen Fron Statsalmenning og
Espedalen Bygdealmenning
2011

I elver og bekker er det til enhver tid kun tillatt å fiske med stang og
håndsnøre. Håv kan brukes som hjelperedskap.
I vann nærmere enn 50 m fra inn-eller utløpselver og –bekker hvor
aure gyter er det forbudt å fiske med bunden redskap i perioden f.o.m.
1. september t.o.m. 31.desember.

FRON STATSALMENNING

Personer under 18 år kan fiske med stang og håndsnøre mot å
løse gratis fiskekort.

Alle plikter å la fiskeoppsynet kontrollere at utøvelsen av fisket skjer
forskriftsmessig (jf. § 42 i lov av 15.mai 1992 nr. 47 om laksefisk og
innlandsfisk m.v.).

Utenbygdsboende

Brudd på disse forskriftene er straffbart.

Disse kan løse døgn-, uke- og sesongkort som gjelder for fiske med en stang eller
ett håndsnøre. (Fiske med krok uten faststående redskap).
I tillegg kan det løses oterkort som gjelder for Slangen, Olstappen, Finnbølstjønn,
øvre (store) Svarttjønn og nedre Børkdalsvatn. Det gis videre adgang til å løse
kort for garnfiske på Slangen. Garnfiskekortet gjøres samtidig også gjeldende for
fiske med oter, i de vatn slikt fiske er tillatt.

Oppfordring til fiskerne:
Gjør dere kjent med gjeldende fiskeregler før fisket tar til.

HOLD NATUREN REN!
SKITT FISKE!

Innenbygdsboende
Disse kan løse ett kort, som mot betaling av de respektive avgifter, kan gjøres
gjeldende for såvel stang- og snørefiske som for fiske med oter, garn, reiv og
isongler. Løst kort for fiske med oter og faststående redskaper gjelder også for
fiske med stang og håndsnøre.

Fron Fjellstyre.
Espedalen bygdealmenning.

Bruksberettigede i Espedalen Bygdealmenning kan fiske med fritt antall garn
på Sør-Fron siden av Espedalsvatnet. Minste maskevidde er 35 mm. Alle
fiskere plikter å levere/sende fangstrapport etter avsluttet sesong, til Espedal
Fiskesameie v/Ola Eggen, eller legges i fiskesameiets postkasse på Espedal
Handel.
Fiskekortet fås kjøpt på www.inatur.no
og hos lokale kortutstedere.

www.dg-trykk.no

