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Fiskeregler vedtatt i sak 3/2015. Evaluering av oterfiske for utenbygdsboende. 
 

Fjellstyret vedtok nye fiskeregler for statsallmenningen i 2015. Et unntak i pkt 5 i reglene gjelder 

åpning for oterfiske for utenbygdsboende. Dette unntaket skulle evalueres etter 3 år. 

 

Pkt 5i fiskereglene. Utanbygdsbuande 

Utanbygdsbuande har ikkje høve til å bruke oter, fastståande reiskap eller meir enn to fiskestenger 

eller snører pr. fiskar. Under dorging med båt reknast ein dorg som ei stong eller snøre med eit 

kroksett (dvs. ein sluk, spinnar, markdrag eller liknande). Det er lov å bruke inntil to stenger pr fiskar 

og maksimalt fire stenger pr båt. Under isfiske kan det nyttast inntil 2 pilkestikker pr fiskar. Det er eit 

krav om at den som fisker er til stades og har kontinuerlig tilsyn med fiskereiskapen. Stong eller 

handsnøre som er sett ut frå land, eller festa på isen utan tilsyn, blir rekna som fastståande reiskap, 

og er ikkje tillete. 

 

Unntak: 

Fiske med oter er tillete på Vinstre mot løysing av eige fiskekort. Det kan seljast inntil 5 kort pr. døgn. 

Fiske med oter i Urektjednet, Perstjednet og Rjupetjednet er tillete. Oterfiske for utanbygdsbuande 

skal evaluerast etter 3 år 

 

Det er unntaket, dvs. åpning for oterfiske for utenbygdsboende som skal evalueres. 

 

Åpning av oterfiske uten begrensning i 3 vann; Urektjednet, Perstjednet og Rjupetjednet har 

fungert ved salg både gjennom INATUR og ved utsalgssteder. Vi har pt. oversikt over salg på 

INATUR, men ikke det manuelle salget. 

Salg av kombinert stang- og oterfiske på INATUR 2017: 7 dagskort og 8 sesongkort. 3 av disse er 

innenbygdsboende og kunne ha løst rimeligere kort med flere rettigheter. 

 

Åpning av oterfiske i Vinstre. Begrenset inntil 5 dagskort pr dag har fungert med salg kun gjennom 

INATUR. 

 

Salgstall fra 2017: 111 dagskort i tiden 30.6. – 14.10. 

 

Ved opptelling av hvor mange kort som er solgt på samme dag, så er det kun 3 datoer med salg av 

maks antall (5 kort), 5 datoer med 4 kort, 11 med 3 kort, 11 med 2 kort, og 21 datoer der bare 1 har 

løst kort. 
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Sak 29/2017 

 

Vurdering: 

Ordningen med fritt salg av oterkort i 3 vann er benyttet av svært få og bør kunne fortsette. I tillegg 

bør ordningen utvides med å inkludere Storetjednet i Skreddalen. Der har fjellstyret lagt ut båt for fri 

bruk, og det er et vann med forholdsvis tett bestand av aure. Det er derfor behov for at det fiskes mer 

der. 

 

Oterfiske i Vinstre. Fjellstyret har gitt et tilbud til utenbygds fiskere som er attraktivt. Oterfiske i 

Vinstre er forholdsvis ressurskrevende å ta i bruk mht. bruk av båt og fiskeredskap. Dette vil virke 

som en naturlig begrensning av hvor mange som vil benytte dette tilbudet. 

 

Med bare 3 datoer med 5 fiskere samtidig, og 5 datoer med 4 fiskere, skal det ikke ha vært særlig store 

utfordringer, i forhold til lokale fiskere. Det er i den forbindelse ikke meldt inn problemer til oppsynet. 

 

Tilbudet bør videreføres med samme begrensninger som i prøveperioden med inntil 5 kort/dag. 

 

Forslag til vedtak: 

Fjellstyret viderefører salg av oterkort i Vinstre for utenbygdsboende med salg gjennom inatur.no, og 

inntil 5 kort pr dag. 

 

Fjellstyret viderefører også ordningen med fritt salg av oterkort i Urektjednet, Perstjednet og 

Rjupetjednet. Denne ordningen utvides fra 2018 med å inkludere Storetjednet i Skreddalen. 

 

Forslag til endring legges til ettersyn på fjellstyrets nettsider 

 

Innkommen merknad 

Før møte mottok fjellstyret følgende e-post fra fiskegruppa i Øystre Slidre jeger- og fiskerforening: 

Det er en gjengs oppfatning om at de fiskereglene som foreslås for utenbygdsboende 

er fornuftige, men at det også kunne vært bra å åpne opp for oterfiske 

i noen andre vann. Det som vel i så fall vil bli utfordrende for dere 

er å skulle ha båter i disse vannene. Det er jo en kjensgjerning at oterfiske er mest hensiktsmessig fra 

båt. 

På et generelt grunnlag er det fra vår side en oppfatning om at det fiskes for lite. 

 

Saksbehandlers kommentar: 

En positiv tilbakemelding fra ØSJFF. Det kan tyde på at tiden er moden for å vurdere å åpne noen 

flere vann for utenbygdsboende. Primært bør det velges vann som har god naturlig rekruttering, og 

som det fiskes lite i. 

 

Når denne saken likevel skal legges til ettersyn, bør en med bakgrunn i henvendelsen fra ØSJFF 

vurdere følgende vann i tillegg: 

 Sanddalstjednet er et vann med svært god naturlig rekruttering. Her fiskes det lite. Fjellstyret 

har ingen båt her, men det ligger noen båter der som er lite i bruk og bør være mulig å låne, 

eller leie ut til utenbygds fiskere. 

 Stortjednet ved Skag. Her er det forholdsvis beskjeden naturlig rekruttering og vannet vil ikke 

få tett fiskebestand om det fiske lite. Fjellstyret setter ut fisk, og har lagt ut båt her til utlån. 

Vannet ligger en times gange fra Storeskag, og blir neppe sterkt beskattet om det åpnes for UB 

oterfiske. 

 

En kan ellers bemerke at fjellstyret ikke har båt i hverken Perstjednet eller Urektjednet. Og det er 

neppe aktuelt å gå til innkjøp av båt i Sanddalstjednet.  Et godt alternativ til å bruke båt, er å landdra 

oter. 
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Vedtak: 

Fjellstyret viderefører salg av oterkort i Vinstre for utenbygdsboende med salg gjennom inatur.no, og 

inntil 5 kort pr dag. 

 

Fjellstyret viderefører også ordningen med fritt salg av oterkort i Urektjednet, Perstjednet og 

Rjupetjednet. Denne ordningen foreslås utvidet fra 2018 med å inkludere Storetjednet i Skreddalen, 

Stortjednet ved Skag og Sanddalstjednet. 

 

Forslag til endring legges til ettersyn på fjellstyrets nettsider 

 

Enstemmig 

 

 

 

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og sendes 

Øystre Slidre fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i sakens 

dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19. 


