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

Behandling etter utlegging til ettersyn. 
 

Saksdokumenter 

 Fjellstyresak 29/2017 

 

Saksopplysninger 

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. 

 

Fjellstyret gjennomførte evaluering i sak 29/2017 og gjorde følgende 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 

 

Vurdering 

Fjellstyret har nå gjennomført evaluering av regelendring vedr åpning for et regulert oterfiske for 

utenbygdsboende. Fjellstyrevedtaket i sak 29/2017 har ligget til ettersyn. Det er i den forbindelse ikke 

innkommet merknader. 

 

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. Ordningen utvides fra 2018 med å inkludere Storetjednet i Skreddalen, Stortjednet ved 

Skag og Sanddalstjednet. Med denne utvidelsen er det 6 vann som omfattes av fritt salg av oterkort for 

utenbygdsboende. 

 

Vedtak 

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

inntil 5 kort pr dag. 
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Sak 38/2017 

 

 

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

Rjupetjednet. Ordningen utvides fra 2018 med å inkludere Storetjednet i Skreddalen, Stortjednet ved 

Skag og Sanddalstjednet. Med denne utvidelsen er det 6 vann som omfattes av fritt salg av oterkort for 

utenbygdsboende. 

 

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. 


