
OVERSIKT OVER SAKSBEHANDLINGEN VEDRØRENDE NY FORSKRIFT OM 
FISKET I MJØSA MED IFALLENDE ELVER OG BEKKER 
 
Fylkesmannen sendte 08.04.05 et forslag til ny forskrift om fisket i Mjøsa med ifallende elver 
og bekker på høring. Formålet med forskriftsrevisjonen er å gi storaurebestanden i Mjøsa, og 
spesielt Hunderstammen, økt beskyttelse mot overbeskatning, samtidig som forskriften ikke 
skal være til hinder for en rasjonell utnyttelse av de andre fiskebestandene.  
 
Fiskeforskriftene i Mjøsa var før utarbeidelse av høringsforslaget mye diskutert i Mjøsa 
fiskeforvaltning, som er et samarbeidsorgan hvor Mjøsa strandeierforening og 
fiskeforeningene rundt Mjøsa deltar. Det var enighet om at beskatningen av Mjøsaure, og 
spesielt av Hunderaure, bør begrenses i forhold til gjeldende forskrift. Det var også enighet 
om enkelte konkrete endringer, men samtidig avdekket drøftingene grunnleggende uenighet 
på andre punkt. Uenigheten gikk i hovedsak mellom strandeierforeningen og fiskerfor-
eningene og bestod i hvordan og i hvilken grad garnbeskatningen av aure skal begrenses. 
Fylkesmennene vurderte de ulike synspunktene og innspillene til ny forskrift, og tok disse i 
betraktning ved utarbeidelsen av høringsforslaget.  
 
Høringsforslaget ble oversendt de berørte kommuner med kopi til berørte lag og foreninger. 
Høringen ble også kunngjort i Norsk Lysningsblad og flere lokale aviser i Mjøs-distriktet. 
 
Det er kommet uttalelse fra samtlige kommuner, samt fra 16 lag, foreninger og 
enkeltpersoner. Et resyme av uttalelsene følger nedenfor: 
 

Lillehammer kommune har ingen merknader til forslaget til forskrift. 
 
Gjøvik kommune støtter i hovedsak forslaget til ny forskrift, men ber fylkesmannen 
vurdere følgende: 

• Når forskriften gjøres gjeldende må lokale fiskeregler i tilløpselvene 
harmoneres med forskriften. I den grad det ikke er kjent må det til en avklaring 
av hvor langt Mjøsaure går opp i vassdragene. 

• Å se nærmere å et forslag om å tillate et visst garnfiske i august med garn m 
høyde 2-4 m, men slik at det kun tillates en garnlenke pr. påbegynt 400 m 
strandlinje.  

• Om det ikke fortsatt skal være tillatt å ta i land aure fanget i kastenot. 
 
Østre Toten kommune foreslår følgende endringer i forhold til høringsforslaget: 
Kastenot som landdras bør tillates til fangst av aure. Forslaget om fredning i ifallende 
elver og bekker i perioden 1. september og ut året sløyfes. Minstemålet for aure på 50 
cm bør kun gjelde fisk fanget i Mjøsa. 
 
Ringsaker kommune slutter seg til høringsforslaget. 
 
Hamar kommune slutter seg til forslaget til forskrift slik det foreligger. 
 
Stange kommune støtter målet om å beskytte storaurebestanden i Mjøsa ytterligere 
ved innskjerping av gjeldende forskrift. Kommunen ber om at lokale synspunkter som 
fremkommer i vedlagte høringsuttalelser (A/L Lågen fiskeelv, Mjøsa 
strandeierforening, Stange allmenning, Mjøsa felles fiskeforening, se gjengivelse av 
disse nedenfor) blir ivaretatt så langt som mulig. Det forutsettes imidlertid at 



forskriftsendringene fører til reel økt beskyttelse av storauren ved økt minstemål og 
utvidet fredningstid for bruk av ørretgarn. 
 
Eidsvoll kommune har ingen merknader til forslaget til forskrift. 

 
Mjøsa Strandeierforening går i mot store deler av de endringer forskriftsforslaget 
innebærer i forhold til eksisterende forskrift. Foreningen mener at forskriftsforslaget 
og de tidligere forskriftene ensidig begrenser grunneiernes fiske og ikke 
sportsfiskerne. Dersom det skal gjøres grep i forskriften for å begrense beskatningen 
av aure i Mjøsa må det derfor gjøres ved å begrense beskatningen ved dorgefiske. 
Foreningen krever følgende endring i forslaget til forskrift: 

• Fiske med garn med 2-4 m høyde må tillates i august, subsidiært må det tillates 
fiske med en garnlenke med slike garn pr. 400 m strandlinje i august. 

• Det skal fortsatt være tillatt å ta aure i kastenot. 
• Det skal åpnes for å fiske aure med storruse, med unntak av september måned 

og med unntak av umerket aure i august måned. 
• Det skal åpnes for å fiske med storruse også i Furnesfjorden og Nes-sundet, 

men med utkastingspålegg for umerket aure i august og all aure i september. 
• Det skal innføres fredning av alt garnfiske i en sone på 100 m på hver side av 

Tingnesbrua i Nes-sundet. I Nes-sundet skal det kun være tillatt med en 
garnlenke pr. 400 m strandlinje. Gjeldende bestemmelse med friløp i 
midtsonen i Nes-sundet (utenfor en avstand på 200 m fra land) oppheves. 

• All umerket aure tatt på dorg i august slippes ut. 
 
Mjøsa felles fiskeforening er positive til de økte begrensninger av beskatningen av 
storaure i Mjøsa, men mener at de foreslåtte begrensningene ikke er tilstrekkelige. De 
ønsker derfor ytterligere begrensninger på bruken av bunden redskap. Foreningen har 
følgende endringsforslag: 

• Bruken av garn med høyde 2-4 m begrenses til en lenke pr 400 m påbegynt 
strandlinje. 

• Bruk av storruse skal kun skje etter særskilt tillatelse (konsesjon). 
• Døgnfredning (dvs. fredning i en periode på døgnet) for alt garnfiske innføres. 
• Går i mot fredning av dreggefiske i Furnesfjorden i august. 
• Fredningsperioden for garn og dreggefiske justeres slik at den gjelder ut 

september og ikke t.o.m. 1. oktober.  
• Fredningsperioden i Lenaelva utsettes til 10. september p.g.a. særlig sein 

oppgang i elva. 
 
AL Lågen fiskeelv understreker at det er innført sterke begrensninger i utøvelsen av 
fisket i Lågen og at det derfor må være riktig at det nå også gjøres innskjerpelser i 
fiskereglene i Mjøsa. Lågen fiskeelv støtter høringsforslaget.  
 
Vang grunneierlag etterlyser en fredningssone i Åkersvika utenfor Flagstadelva og 
Svartelva tilsvarende det som er innført for en del andre elver. 
 
Stange allmenning har avgitt uttalelse identisk med Mjøsa Strandeierforening. 
 
Vardal Grunneierlag slutter seg til uttalelsen fra Mjøsa strandeierforening. 

 



Lillehammer sportsfiskerforening er positive til de økte begrensninger av 
beskatningen av storaure i Mjøsa, men mener at de foreslåtte begrensningene ikke er 
tilstrekkelige. De ønsker derfor ytterligere begrensninger på bruken av bunden 
redskap. Foreningen har følgende endringsforslag: 

• Bruken av garn med høyde 2-4 m begrenses til en lenke pr 400 m påbegynt 
strandlinje. 

• Bruk av storruse skal kun skje etter særskilt tillatelse (konsesjon). 
• Døgnfredning (dvs. fredning i en periode på døgnet) for alt garnfiske innføres. 

 
Totenviken JFF ser positivt på de nye forskriftene men ønsker større innstramninger 
på følgende: 

• Innføring av konsesjon på bruk av storruse. 
• Innføring av døgnfredning på alt garnfiske. 
• Utvidet fredningstid for alt garnfiske til august og september. 
• Ingen endring av fredningsbestemmelser i Lenaelva. 

 
Lenaelvens fiskeforening støtter uttalelsen fra Mjøsa felles fiskeforening men har to 
tilføyelser: 

• Ønsker totalforbud mot alt garnfiske i august. 
• Ønsker at forskriften ikke skal regulere fisketiden i tilløpselvene. 

 
Brummundal & omegn sportsfiskerforening støtter i utgangspunktet 
forskriftsforslaget, men har følgende kommentarer: 

• Ønsker begrensning av fiske med garn med høyde 2-4 m til 1 lenke per 
påbegynte 400 m strandlinje. 

• Ønsker konsesjons for fiske med storruse. 
• Ønsker døgnfredning for garnfiske mellom kl 10 og 18. 

 
Moelv og Omegn JFF har følgende endringsforslag: 

• Ønsker en annen begrensning av tillatt garnmengde. Et forslag kan være 1 
garnlenke pr. 400 m strandlinje og maks 500 m garn pr fisker. 

• Ønsker krav om særskilt tillatelse fra fylkesmannen for å drive storrusefiske. 
• Ønsker justering av fredningsperioden om høsten slik at den gjelder ut 

september og ikke t.o.m. 1. oktober. 
• Ønsker døgnfredning av garnfiske. 

 
Gausdal JFF stiller seg positive til forslaget til ny forskrift.  
 
Gjøvik fiskeforening har avgitt uttalelse identisk med Mjøsa felles fiskerforening. 
 
Norsk Innlandsfiskelag støtter bestemmelsene om fiske med storruse i § 3, men 
ønsker åpning for å fiske med storruse i fredningssoner (§ 6) etter varsling til 
myndighetene og under forutsetning av at aure som fanges slippes løs. 
 
NJFF-Akershus ønsker sterkere begrensning av fiske med garn. De foreslår at 
fredningstiden for garnfiske i august både skal omfatte garn med høyde over 2 m og 
alle garn med maskevidde større enn 32 med mer. Foreningen støtter videre hevingen 
av minstemålet til 50 cm, men uttaler at dette bør evalueres etter 5-7 år.  
 



Rolf Opphus støtter forslaget til ny forskrift.  
 

 
Kommunenes uttalelser støtter i stor grad forslaget til ny forskrift. Uttalelsene fra de øvrige 
interessenter spriker betydelig, og synliggjør en interessekonflikt mellom strandeierne i Mjøsa 
på den ene siden og fiskerforeningene og fiskerettshaverne i Lågen og Gausa på den annen 
side. Meningsforskjellene går i hovedsak på i hvilken grad garnbeskatningen av aure skal 
begrenses. Mjøsa strandeierforening, Stange allmenning og Vardal grunnierlag ønsker mindre 
restriksjoner i beskatningen av storaure med garn, storruse og kastenot enn foreslått, mens 
fiskerforeningene ønsker sterkere begrensninger i dette fisket enn foreslått i høringsforslaget. 
Grunneierorganisasjonen i den største gyte- og oppvekstelva for mjøsaure, AL Lågen fiskeelv, 
støtter de økte begrensningene i beskatningen av mjøsaure som ligger i høringsforslaget.  
 
Vi var kjent med de nevnte interessemotsetningene før høringsforslaget ble utformet, og 
hensynet til de ulike interessene ble forsøkt balansert i forslaget. Vi ser det som vesentlig å 
opprettholde det nivå av beskyttelse av storauren som forslaget til forskrift legger opp til. Det 
ville være forsvarlig å lette på noen begrensninger og samtidig stramme inn på andre, men 
høringen har ikke avdekket sammenfallende forslag fra større deler av høringsinstansene om 
slike endringer.  
 
Forskriften fastsettes med kun mindre endringer i forhold til høringsforslaget. Endringene er 
som følger: 

• Kastenot som landdras kan nyttes til fangst av alle arter. 
• Den generelle fredningsperioden for garnfiske og dreggefiske i september justeres til 

f.o.m. 1. sept. t.o.m. 30. sept. 
• Fredningsperioden i Lenaelva justeres til f.o.m. 10. sept. t.o.m. 31. desember. 
• Bestemmelsen om minstemål for aure begrenses til Mjøsa. 

 
Nedenfor følger våre vurderinger av endringsforslagene: 
 
Mjøsa strandeierforening og Stange allmenning går i mot den foreslåtte fredningen av fiske 
med garn med høyde over 2 m i august. Fiskerforeningene og AL Lågen fiskeelv går sterkt 
inn for denne bestemmelsen, og fiskeforeningene ønsker begrensningene av garnfisket 
skjerpet i forhold til forslaget. Foreslåtte innskjerpelser av dette er totalforbud mot alt 
garnfiske i august, sterkere begrensning av tillatt mengde garn, og garnforbud i deler av 
døgnet slik at garn må trekkes opp hver dag. Fredningen mot fiske med garn med høyde over 
2 m (ørretgarn) er ett av to hovedelementer i forskriftsforslaget som har til hensikt å begrense 
beskatningen av aure. De høringsuttalelser som går mot denne bestemmelsen foreslår ikke 
alternative bestemmelser for å begrense garnbeskatningen av aure. Flere av fiskerforeningene 
foreslår andre bestemmelser vedrørende garnfiske som vil kunne ha samme virkning, men da i 
tillegg til augustfredningen og ikke som et alternativ til denne. Døgnfredning for garnfiske ble 
foreslått ved forrige forskriftsrevisjon, men møtte da stor motstand fra strandeierforeningen. 
En innvending mot døgnfredning er bla at det vil gjøre garnfisket langt mer tidkrevende, og 
derved særlig rammer store strandeiere som har adgang til å benytte mye garn. Det er vår 
vurdering at den foreslåtte bestemmelsen er den gunstigste måten å øke begrensningen av 
garnbeskatningen av aure på.  
 
I flere høringsuttalelser er det foreslått at fredningsperioden for garn og dreggefiske på høsten 
justeres slik at den opphører ved utgangen av september og ikke varer t.o.m. 1. oktober. Vi er 
enige at dette kan være hensiktsmessig for å unngå missforståelser, og tar forslaget til følge. 



 
Mjøsa strandeierforening m. flere foreslår at aure skal kunne fanges i kastenot. Fiske med 
kastenot er primært rettet mot lågåsild og aure forekommer som bifangst. Omfanget av 
notfisket etter lågåsild har avtatt betydelig de senere år, og bestemmelsen er ikke sentral i 
forhold til målsetningen om å skjerme storauren. Vi finner derfor å kunne ta forslaget til følge. 
 
Mjøsa fiskeforvaltning og Stange allmenning foreslår at det skal åpnes for bruk av storruse for 
fangst av aure, evt. med visse begrensninger. En kunne gjerne åpne for beskatning av aure 
med storruse dersom en samtidig regulerte bort garnfiske etter aure, men slik vi har oppfattet 
strandeierforeningen er dette ikke ønskelig fra deres side. Dersom storruse kommer i tillegg til 
garnbeskatningen av aure vil dette bidra til å øke beskatningen noe som ikke er ønskelig. Vi 
finner derfor ikke å kunne imøtekomme ønsket. Strandeierforeningen uttaler at det bør åpnes 
for bruk av storruse i Nes-sundet og i Furnesfjorden. Høringsforslaget gir anledning til dette, 
men med unntak av en fredningsperiode i indre del av Furnesfjorden og med unntak av en 
fredningssone i midtpartiet av Nes-sundet (se mer om denne nedenfor). Disse unntakene er 
tatt inn for ikke å hemme fiskens vandringer i disse områdene. 
 
Fiskerforeningene foreslår en strengere regulering av storrusefiske gjennom å innføre krav om 
at bruk av storruse kun skal kunne skje etter særskilt tillatelse. Vi kan ikke se vesentlige 
betenkeligheter ved at fiske med storruse utøves etter de bestemmelser som er foreslått i 
forskriften, og ser derfor ikke en slik bestemmelse om krav til særskilt søknad som 
hensiktsmessig. Vi ser det derimot som viktig at forskriftens bestemmelser er selvbærende. 
Av samme grunn ønsker vi heller ikke å ta inn bestemmelser om at det kan åpnes for fiske 
med storruse i fredningssoner etter særskilt tillatelse slik det foreslås fra innlandsfiskelaget. 
 
Strandeierforeningen og Stange allmenning foreslår at fredningssonen i Nes-sundets midtparti 
reduseres kraftig. Dette har også vært tatt opp tidligere. Begrunnelsen for å ha en 
fredningssone i midten av Nes-sundet er som de øvrige bestemmelsene i forskriften hensynet 
til mjøsauren. Det er vanlig oppfatning at området rundt Nes og Helgøya er særlig gode 
fiskeplasser for aure. Dette understrekes også av gjenfangster av merket fisk. Nes-sundet er 
grunt slik at det kan fiskes effektivt med garn over hele sundet. Prinsippet om at fiskens frie 
gang skal være sikret har lenge vært nedfelt i lovverket. I elver er det lovbestemt at djupålen 
ikke kan sperres med garn eller på annen måte (Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. §§ 35 
og 36). Regelen om å begrense garnfiske i Nes-sundet til en sone fra land og 200 m utover er 
en naturlig parallell til dette. I de øvrige deler av Mjøsa er garnbeskatning av aure i praksis 
begrenset til de strandnære områder på grunn av innsjøens dybdeprofil, idet flytegarnfiske 
ikke er tillatt. Andre steder hvor garnfiske vil kunne gi spesielt hard beskatning p.g.a. 
dybdeforhold og fiskens vandringsmønster (for eksempel osområder) er det også innført 
fredningssoner. Vi finner det derfor riktig å opprettholde fredningssonen i Nes-sundet med sin 
nåværende avgrensning. 
 
Mjøsa strandeierforening m. flere foreslår at umerket aure fanget på dorgefiske i august skal 
slippes løs, som et tiltak for å begrense beskatningen av naturlig rekruttert aure. Krav om 
gjenutsetting av ikke merket aure praktiseres bla i Vänern i Sverige. Der er imidlertid andelen 
naturlig rekruttert aure svært lav (langt under 10 %). Krav om gjenutsetting av umerket fisk 
kan være en god måte å regulere beskatningen på. August er imidlertid en periode med 
begrenset beskatning ved dreggefiske. Vi vurderer gevinsten ved å innføre en slik 
bestemmelse kun for dreggefiske i denne måneden som liten, og tar derfor ikke forslaget til 
følge. Skulle en slik bestemmelse innføres bør den gjøres gjeldende for alt fiske i hele 



fiskesesongen. Vi vil ikke utelukke at det i framtiden kan være en aktuell måte å regulere 
beskatningen på, særlig dersom andelen utsatt fisk i bestanden øker vesentlig.  
 
Flere høringsuttalelser foreslår at det ikke skal innføres fredningsperioder i tilløpselvene. Vi 
er imidlertid av den oppfatning at fredning av gytefisk i tilløpselvene er et viktig prinsipp for 
å beskytte gytefisken, og at denne bestemmelsen er en naturlig forlengelse av fredningssonene 
i Mjøsa. Ut fra det vi kan se av høringsuttalelsene er forslaget om ikke å innføre bestemmelse 
om fredningstid i tilløpselvene fra de fleste begrunnet med forhold i Lenaelva.  Lenaelva 
skiller seg vesentlig fra de øvrige tilløpselvene bla ved sein oppvandring og ved at stasjonær 
aure utgjør en stor del av den høstbare del av bestanden. På denne bakgrunn finner vi å kunne 
justere fredningsperioden i Lenaelva til 10. sept -31. desember. 
 
Det er fremsatt forslag om at minstemålet for aure kun skal gjelde i Mjøsa og ikke i 
tilløpselvene. Vi deler fullt ut dette synet, og tar inn en presisering av dette i forskriften. 
 
Forslaget om å ta inn bestemmelser om en særskilt fredningssone i Åkersvika anser vi 
ivaretatt gjennom bestemmelsene for verneområdet i Åkersvika. 
 
 
 
 
 
 


