
TIL MEDLEMMENE 
Med dette innkalles det til årsmøte i Savalen Fiskeforening i Einaly den 12.03. 2020 
kl 19.30.  

Rett til å møte på årsmøte med FULLMAKT, se § 4 i Lover for Savalen Fiskeforening. 
(fullmakt kan gis til husstandsmedlemmer og kårfolk). 

Møteleder Trond Leet, vara Knut Magnar Holmen 
Godkjenning av møteinnkallelse og sakliste 
2 personer til å underskrive protokoll 

SAKLISTE 

1) Styrets årsberetning.
2) Årsregnskap.
3) Disponering av lagets midler.
4) Valg av styre.
5) Valg av valgnemnd.
6) Godkjenne fiskeregler for Savalen.
7) Godkjenne regler og priser for fiskekort.
8) Fastsette godtgjørelse til styret.
9) Eventuelle forslag til lovendringer.
10) Spørsmål som måtte gjelde eiendomsretten til fisket, jfr. Nr.1 i § 1 eller bruksrett til fisket, jfr.nr.2 i § 1.
11) Andre saker av betydning for foreningen. Eventuelt innkommende saker.
12) Budsjett og handlingsplan for 2020 legges fram på årsmøte.

Saker som ellers ønskes behandlet på årsmøtet må innsendes til styret innen 1.januar s.å. jfr. §5.

Styret i Savalen Fiskeforening sender i år ut bare årsmøteinnkalling med sakliste, uten utfyllende sakliste
og vedlegg, til alle medlemmer. Utfyllende sakliste med regnskap og vedlegg kan lastes ned fra
www.savalen.net. Her finner du link til nedlasting av saksdokumenter. Ved spørsmål, kontakt Asbjørn
Strømseng, tlf: 916 36 827 eller epost asbjstro@online.no .

Da noen eiendommer har flere eiere eller har skiftet eier, ber vi om at den som mottar denne innkalling,
varsler medeiere eller ny eier om årsmøtet. Styret vil også ha melding om eierskifte. Styret i Savalen
fiskeforening ønsker å ha ei oppdatert medlemsliste med epostadresser og riktig adresse. Send e-
postadresse til post@savalen.net

Vel møtt! 
Hilsen Styret i Savalen Fiskeforening 
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Vedlegg: 
1. Utfyllende sakliste
2. Årsmelding
3. Regnskap for 2019
4. Lover for Savalen Fiskeforening.
5. Fiskerapporter 2019
6. Fiskeregler for garnfiske i Savalen
7. Fiskeregler for sportsfiske i Savalen
8. Prosjektnotat fra NINA

Vedlegg 1. Utfyllende sakliste 

Sak 1. Styrets årsberetning 
 Innstilling: «Årsmelding godkjennes.» 

Sak 2. Årsregnskap 
Se vedlegg  
Innstilling: «Regnskap godkjennes.» 

Sak 3. Disponering av lagets midler 
Innstilling: «Styret foreslår at overskudd overføres annen egenkapital.» 

Sak 4. Valg. 
a. Leder for 1 år, på valg Asbjørn Strømseng.
b. Styremedlemmer i henhold til valgkomiteens forslag. På valg Lars Ernst Jonsmoen og Einar

Kverneggen. Velges for 2 år.
c. 1 vara medlemmer til styret for 2 år. Leif Sverre Løkken.
d. Møteleder og vara møteleder for neste årsmøte.
Innstilling til valgkomité kommer på årsmøtet.

Sak 5. Valg av valgnemnd 
På valg er Arne Johan Bergebakken. Årsmøte velger nytt medlem. 
Øyvind Lervang Hagen, valgt 2018 og ikke på valg. 
Kjetil Strømshoved, valgt i 2019 og ikke på valg 
Vara til valgkomiteen velges for 1 år. Hanne Kristin Strypet på valg. 

Sak 6. Godkjenne fiskeregler for Savalen. 
Ingen endring. 
Innstilling: «Fiskeregler for Savalen godkjennes». 

Sak 7. Godkjenne regler og priser for fiskekort. 
Ingen endring. Priser: Døgn 80,- uke 240,- sesong 500,- garnkort 1100,-. Disse prisene ble vedtatt på 
årsmøtet i 2019, og gjelder fram til 2021. 

Forslag til tilleggsavgift ved ikke løst fiskekort for sportsfiske: 500 kr 

Innstilling: «Regler og priser for fiskekort godkjennes». 

Sak 8. Fastsette godtgjørelse til styret 
 Valgkomiteen legger fram forslag. Styret forlater salen. 

Sak 9. Eventuelle forlag til lovendringer 
 Ingen endring 

Sak 10. Spørsmål som måtte gjelde eiendomsretten til fiske, jfr. nr. 1 i § 1. eller bruksrett til fiske, jfr. 
nr. 2 i § 1. 
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Krav om fiskerett fra Bjørn Dahlen. Eier av gnr./bnr.: 3/13 i Alvdal kommune (gamle Opplandskrafts-
hytta). 

- Ved ønske om å se sakspapirer; kontakt leder i SFF på asbjstro@online.no så vil vi
oversende papirene.

- Eiendommen er ikke registrert under rettsaken fra 1983, eller i våre lister over de med
fiskerett i Savalen.

- Det er styret sin forståelse av det som kom ut fra rettsforliket fra 15. juni 1983, at de som
er nevnt der har fått stadfestet sin fiskerett i Savalen. Likeledes at de som ikke var med
under rettsaken og det påfølgende rettsforlik ikke har fiskerett i Savalen.

- Styret kan derfor ikke se at eiendommen til Bjørn Dahlen har noen form for fiskerett i
Savalen.

Innstilling: «Krav om fiskerett i Savalen fra Bjørn Dahlen avvises med begrunnelse i at eiendommen 
ikke er registrert i våre lister eller under rettsforliket fra 15. juni 1983». 

Sak 11. Andre saker av betydning for foreningen. Eventuelt innkommende saker. 
- Styret ønsker fullmakt fra årsmøtet om å kunne gå inn i eventuelle forhandlinger om kjøp

av aksjepost i Nord-Østerdal Utmarkstjenester.

Innstilling: «Styret får fullmakt til å inngå forhandlinger om kjøp av aksjer i Nord-Østerdal 
Utmarkstjenester». 

Sak 12. Orienteringssaker 
• Budsjett og handlingsplan
• Brygger.

Tynset den 25.02.2020. 

For styret 
Asbjørn Strømseng 

Vedlegg 2 

ÅRSMELDING FOR SAVALEN FISKEFORENING 2019

Savalen Fiskeforening avholdt årsmøte i Basheim den 26. mars 2019. 12 personer inklusive styret møtte, hvorav 
11 av disse var stemmeberettiget.  

Styret har i 2019 bestått av: 

Asbjørn Strømseng leder 
Lars Ernst Jonsmoen nestleder 
Einar Kverneggen kasserer 
Reidar Leet  sekretær 

Varamedlemmer til styret i nummerert rekkefølge: 

1. Leif Sverre Løkken
2. Solfrid Norun Brandvoll
3. Bjørg Randmæl

Møteleder for årsmøte 2019: 

Møteleder: Trond Leet 
Vara: Knut Magnar Holmen 
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Valgkomite: 

Arne Johan Bergebakken 
Øyvind Lervang Hagen 
Kjetil Strømshoved 
Vara: Hanne Kristin Strypet 

Oppsyn: 

Hans Bull fra Nord-Østerdal Utmarkstjenester (NØU). 

Styret har i løpet av året avholdt 1 styremøter og behandlet 3 saker. Styreleder har i tillegg vært på møte 
sammen med Glommen og Laagens Brukseierforening (GLB) og Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). 
Det har gjennom året vært løpende kontakt mellom leder, styremedlemmer og daglig leder i NØU ved hjelp av 
telefon og epost. 

Det ble ikke noe av isfiskekonkurransen i 2019. Noe av grunnen til det var at planleggingen kom noe sent i 
gang, og at det etter hvert viste seg å kollidere med Solan Gundersens vinterleker (SGV) i Alvdal. Det gjorde 
det vanskelig for oss å få med frivillige mannskaper fra Alvdal Jeger og Fiskerforening, da mange her også var 
frivillige mannskaper i SGV. 

Brygga i båthavna ble klargjort i begynnelsen av mai, mens brygga ved Nausterodden ble klargjort i slutten av 
mai. Det er godt belegg på begge bryggene, og det er ingen ledig kapasitet på lagring av båter i våre naust. 

Det ble også i år kjørt samme opplegg med Tynset Ungdomsskole og Aud Karen og Trond Leet. De hadde med 
seg 4 grupper på til sammen 16 elever. De tok opp til sammen 196 fisk, vesentlig røye. Elevene får utdelt 
informasjonsskriv, og blir fortalt litt om fisket i Savalen. Styret mener at dette er ett godt tiltak for å fremme 
interessen for fiske blant unge. 

I forbindelse med konsesjonen som GLB har, så er det besluttet fra Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) om at det skal åpnes for vilkårsrevisjon av konsesjonen. I den forbindelse så er det tidligere år jobbet 
med en felles uttalelse til kommunene, som er de som skal sende inn høringsinnspill til NVE. I januar la NVE 
revisjonsdokumentet ut til offentlig høring. Der ble det også invitert til alle som har interesse i saken, til å 
uttale seg. Savalen Fiskeforening sendte inn en uttalelse som understrekte det som er sendt fra kommunene 
tidligere. Det går på blant annet: 

- Ingen endring av reguleringshøyde på sommer eller vinter
- Oppstart av vintertapping bør ikke starte tidligere enn det gjøres i dag
- at effektkjøring ikke skal benyttes
- at det gjøres tiltak for å hindre erosjon
- at samarbeidet med restaurering av gytebekker og utenforliggende strandsoner fortsetter
- at det ikke utredes nye overførings-alternativer
- at det gjennomføres tiltak mot at nye fiskeslag kommer inn i Savalen

I september inviterte NVE også til en felles befaringsrunde med kommunene og andre interessenter av Savalen 
og Unndalen (Fundinmagasinet) og delvis overføring av Glomma til Rendalen. Savalen Fiskeforening stilte 
med en representant. For Savalen sin del ble det satt søkelys på de tiltakene som er gjort ved og i 
Lomsjødalsbekken, og erosjonssikring og magasinfylling i nordenden. 

Etter min mening har Savalen Fiskeforening overfor kommunene, GLB og NVE gitt utrykk for de tiltak som 
en mener er viktig for Savalen i den vilkårsrevisjonen som pågår. 

Det ble i løpet av sommeren 2019 utført ett omfattende prøvefiske i Savalen sammen med GLB og NINA. Vi 
har fått ett foreløpig notat om prosjektet. Det viser en meget positiv utvikling for spesielt område utenfor 
Lomsjødalsbekken. Ting tyder på at de tiltakene som har vært gjort, ser ut til å fungere.  

Det er registrert mere fisk både i bekken og ikke minst i området som ble steinlagt i reguleringssonen. Se figur 
under, og ellers i det vedlagte prosjektnotatet. 
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Figur klippet fra NINA sitt prosjektnotat 
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Antall ørret per garnnatt i os-områdene utenfor tre tilløpsbekker og i Belsvika. 

Styret ser fram til den endelige rapporten fra NINA om prøvefiske. 

Fisket i 2019 har vært bra. Det er hvert å merke seg at det i år ikke ble registrert det normalt store antall fisk 
som står ved kulverten på Tippen i nordenden. Hva grunnen til dette kan være, det har styret ikke gjort seg opp 
noen mening om. Men vi vil følge opp dette videre. Det er utfra fiskerapportene tatt opp totalt 1638 kg røye, 
251 kg ørret, hvorav 9 kg settefisk. Altså noe mer uttak enn i 2018. Snittvekta på garnfanget røya ligger på 283 
gram, mot 311 gram i 2018, mens røye tatt på isfiske ligger på 160 gram, mot 209 gram i 2018. Mens for 
garnfanget ørret ligger snittvekta på 511 gram. Det er sportsfiske for ørret som drar opp snittvekta, den var på 
870 gram, mot 1020 gram i 2018. 

Det ble også i år totalt sett tatt opp ett større antall fisk på isfiske enn på garnfiske av det som ble rapportert. 
Med 4235 stk fisk på isfiske og 3419 stk fisk på garn. 

Det ser ut som om isfiske har fått større betydning for hvor mye fisk som tas ut, sett i forhold til garnfiske.  Fra 
og med 2018 har antall fisk tatt på isen vært større enn antall tatt på garn. 

Se ellers sammendraget av fiskerapportene. 

12. februar 2020
Styrets leder
Asbjørn Strømseng

Oppsyn/Sekretær rapport Savalen 2019 

Savalen fiskeforieng benytter Nord-Østerdal utmarkstjenester (NØU) for tjenestekjøp av sekretæroppgaver 
og oppsyn. NØU fikk ny daglig leder, med oppstart mars 2019. Dette medførte bla. at oppsynsaktiviteten var 
lav de første månedene i vinterhalvåret på Savalen. Det ble imidlertid kjørt oppsyn på isfiske fra mars måned, 
til isen ble dekt av overvann inn mot issmelting.   
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Oppsynet har forsøkt å spre innsatsen ila ukedager og helg, dette for at det ikke skal bli forutsigbart på når en 
kan forvente å treffe på oppsynet. 

I sommerhalvåret har det vært god aktivitet på Savalen. På rolige sommerkvelder har det vært svært mye 
aktivitet, og oppsynet har kun hatt anledning til å ta stikkprøver av sportsfiskere og garn. Inntrykket er at 
sportsfiskere løser fiskekort i sommerhalvåret, dvs. null avvik av kontrollerte. Oppsynet har også tatt 
stikkprøver på garn. Kun et avvik med garn som ikke var tilstrekkelig merket. Eier av garn var i nærheten og 
fikk veiledning. Oppsynet har også hatt tilsyn av søppelkasser og tømt disse da de har vært overfylt ved 
Sandvika (Lomsjøbekken) og båthavna, i tillegg til påfyll av toalettpapir på utedoene.  

Norsk institutt for naturforskning (NINA) gjennomførte prøvefiske både i juni og august. NØU bisto i 
prøvefisket. Dette var en svært fin anledning for nyansatt til å bli bedre kjent med- og rundt Savalen. Den 
største utfordringen er kontroll av garn, og 100- meters regelen. Det er vanskelig å vurdere avstand fra blåser 
til land da garna har lange taustumper. I tillegg er det svært utfordrende å gjennomføre stikkprøver for én 
person da Savalen er svært utsatt for vind. Kontrollene kan dermed forringe plassering av garn. Det har vært 
svært få henvendelser vedrørende slitte garn eller andre misforhold som følge av garnfiske. Oppsynet velger 
å tolke dette som at det er få hendelser av alvorlig karakter, og at garnfiske stort sett utføres etter satt 
reglement. Det kan i midlertidig kommuniseres bedre at misforhold kan meldes inn til oppsynstlf, eller 
henvendelse pr. mail da man hører eksempler på enkelthendelser.    

Isfiske er svært populært og vi får mange forespørsler om isforhold, og hvor det lønner seg å gjennomføre 
isfiske. Dette er henvendelser både fra erfarne og nye brukere. Det er imidlertid mer avvik ved brukere som 
ikke har løst isfiskekort. Inntrykket er at Savalen er blitt en velkjent isfiskedestinasjon for røye, og 
populariteten kan tenkes at opprettholdes, spesielt mtp. dårligere vintrer og dårlig isforhold ellers i lavlandet. 
Eksempelvis kan nevnes at isfiskere forteller at de har satt seg i bilen kl. 04- 05 fra Moss/Oslo for kun kjøre 
opp til Savalen for å fiske, for så kjøre ned igjen samme dag. Det forekommer også forespørsler om 
overnattingsmuligheter av enklere standard. Vi ønsker med dette gjøre rettighetshavere og andre 
interesserte oppmerksomme på muligheten ved verdiskapning med Savalen som isfiskedestinasjon.  

I 2019 har det vært litt trøbbel med salgssystemer da Inatur arbeider med å legge over salgssystemer fra 
scannatura til kun Inatur (fortsatt). Dette gjaldt både forhandlersalg, og til dels sportsfiskesalg. Garnkortsalg 
gikk i 2019 utelukkende på scannatura. Rapporten går ikke på detaljer vedrørende omleggingen, foruten om 
at det har skapt en del usikkerhet for oppsynet ved gjennomføring av fiskekortkontroll, spesielt rundt kortsalg 
pr. SMS. Sekretær/oppsyn anbefaler foreningen at det iverksettes tiltak med informasjon på tilrettelagte 
plasser, spesielt med hensyn til informasjon om kjøp av fiskekort. Inatur har signalisert at SMS kortkjøp skal 
revideres. Derfor er det en stor fordel om ønsket informasjon må på plass.   

Det forsøkes også med litt nyhetsoppdateringer på Savalen sin facebook- og hjemmeside. Dette for å skape 
engasjement. Hjemmesiden er oppdatert slik at riktige opplysninger stemmer, i tillegg til oppdatering av 
bildemateriale. Vi har fått mange henvendelser angående isfiskekonkurranse 2020. Tiltaket har tilsynelatende 
vært svært populært, og mange synes det er synd at ikke foreningen følger opp konkurransen.  

Nord-Østerdal Utmarkstjenester takker for samarbeidet i 2019 og ønsker fiskeforeningen lykke til i 2020. 

Mvh 

Hans Bull 
Nord-Østerdal Utmarkstjenester 
Tlf: 98632545 
E-post hans.bull@nout.no
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Vedlegg 3 

Utarbeidet av: 
Vekstra Nord-Øst SA 
Autorisert regnskapsførerselskap 
Landbrukets Hus 
2500 TYNSET 
Regnskapsførernummer 937513062 

Årsregnskap 2019 
for 

SAVALEN 
FISKEFORENING 
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SAVALEN FISKEFORENING 

Resultatregnskap 

Note 2019 2018 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 
Driftsinntekter 
Fiskekortsalg 
3001 Fiskekort 92 608 95 112 
3203 Påmeldingsavgift isfiskekonkurr 0 46 792 
Sum Fiskekortsalg 92 608 141 904 

Garnkortsalg 31 536 41 344 
Utleie 
3002 Lagring av båter 7 040 6 160 
3200 Bryggeplass 90 300 90 770 
3901 Purregebyr 0 140 
Sum Utleie 97 340 97 070 
Erstatning 280 216 246 267 
Andre driftsinntekter 0 1 
Sum driftsinntekter 501 700 526 586 
Driftskostnader 
Lønnskostnad 
5000 Lønn 0 7 673 
5330 Godtgjørelse/arbeid styret 25 800 38 300 
5390 Annen oppgavepliktig godtgjørel 0 404 
Sum Lønnskostnad 25 800 46 377 
Avskrivning på varige driftsmidler 1 62 950 63 428 
Annen driftskostnad 2 356 864 418 682 
Sum driftskostnader 445 614 528 487 
DRIFTSRESULTAT 56 086 (1 901) 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
Finansinntekter 
Annen renteinntekt 22 242 14 553 
Annen finansinntekt 2 918 2 904 
Sum finansinntekter 25 160 17 457 
NETTO FINANSPOSTER 25 160 17 457 

ORDINÆRT RESULTAT 81 246 15 556 

ÅRSRESULTAT 81 246 15 556 

OVERFØRINGER 
Overføringer annen egenkapital 81 246 15 556 
SUM OVERFØRINGER 81 246 15 556 
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SAVALEN FISKEFORENING 

Balanse pr. 31.12.2019 

EIENDELER 

Note 31.12.2019 31.12.2018 

Anleggsmidler 
Varige driftsmidler 
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 422 462 440 935 
Båt 1 16 249 28 140 
Finansielle anleggsmidler 
Investeringer i aksjer og andeler 3 1 000 1 000 
Sum anleggsmidler 439 711 470 074 
Omløpsmidler 
Kundefordringer 4 132 299 12 329 
Andre fordringer 5 51 415 43 959 
Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 1 774 086 1 725 146 
Sum omløpsmidler 1 957 799 1 781 434 
SUM EIENDELER 2 397 510 2 251 508 

EGENKAPITAL OG GJELD 
Egenkapital 

Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital 7 2 265 470 2 184 224 
Sum opptjent egenkapital 2 265 470 2 184 224 

Sum egenkapital 2 265 470 2 184 224 

Gjeld 
Kortsiktig gjeld 
Leverandørgjeld 98 220 43 023 
Skyldig offentlige avgifter 2 850 6 261 
Avsatt til erstatning for fiske 8 3 000 3 000 
Skyldig lønn/styrehonorar 27 970 15 000 
Sum kortsiktig gjeld 132 040 67 284 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 397 510 2 251 508 

Dato: / 2020 

Asbjørn Strømseng, leder Lars Ernst Jonsmoen 

Einar Kverneggen Reidar Leet 

9



Noter for SAVALEN FISKEFORENING Organisasjonsnr. 975418944 

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler 

Tomter, bygninger 
og annen fast 

eiendom 

Båt Sum 

Anskaffelseskost pr. 1/1 1 303 079 111 534 1 414 612 
+ Tilgang 32 587 0 32 587 
Anskaffelseskost pr. 31/12 1 335 666 111 534 1 447 199 

Akk. av/nedskr. pr 1/1 862 144 83 394 945 538 
+ Ordinære avskrivninger 51 060 11 891 62 950 
Akk. av/nedskr. pr. 31/12 913 204 95 284 1 008 488 

Balanseført verdi pr 31/12 422 462 16 249 438 711 

Prosentsats for ord. avskr. 4-7 10-14
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Noter for SAVALEN FISKEFORENING Organisasjonsnr. 975418944 

Note 2 - Annen driftskostnad 
2019: 2018: 

4300 Beh.endring varer 0 1 750 
6420 Leie datasystemer 0 1 990 
6490 Annen leiekostnad 1 003 956 
6510 Drift båthavna 25 320 25 243 
6551 Datautstyr 0 5 000 
6620 Reparasjon og vedlikehold utsty 0 10 987 
6691 Fiskekultivering 188 610 37 172 
6705 Regnskapshonorar 25 958 39 274 
6706 Fakturering/lønningsarbeid 5 496 8 261 
6707 Kontorarbeid og sekretæroppgave 0 3 511 
6791 NØU Sekretærtjeneste 20 475 44 235 
6792 NØU Oppsyn 28 407 38 274 
6800 Kontorrekvisita 110 2 953 
6860 Møter 2 848 10 533 
6940 Porto 677 770 
7100 Bilgodtgjørelse 500 3 217 
7210 Provisjon salg 17 567 20 111 
7321 Reklame 16 954 47 385 
7400 Kontingent 1 000 1 000 
7500 Forsikringspremie 19 252 18 525 
7740 Øredifferanser ved avstemming (0) 0
7770 Bank- og kortgebyr 738 819 
7790 Annen kostnad 1 950 1 984 
7791 Fiskekonkurranse 0 83 683 
7798 Annen kostnad, fradragsberettig 0 1 050 
7830 Tap på fordringer 0 10 000 
Sum Annen driftskostnad 356 864 418 682 

Note 3 - Investeringer i aksjer og andeler 
Regnskapsposten inneholder 1 andel a kr 1.000 i Fishspot SA. 
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Note 4 - Kundefordringer 

Fiskeforeningen har i 2019 utfakturert utleie av bryggeplass pr. 31.12.2019, i motsetning til i 2018 
hvor dette ble utfakturert i mai måned. Dette resulterte i en langt større bokført verdi av 
kundefordringene pr. 31.12.2019 sammenlignet med 2018. 

Note 5 - Andre fordringer 
2019: 2018: 

1570 Fiskekort 0 17 694 
1572 Lønnsforskudd 12 150 0 
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 39 265 26 265 
Sum Andre fordringer 51 415 43 959 

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l. 
Bundne bankinnskudd for skattetrekk utgjør pr 31.12. i år kr 5.700. 

Note 7 - Annen egenkapital 
Annen 

egenkapital 
Sum 

egenkapital 
Pr 1.1. 2 184 224 2 184 224 
Tilført fra årsresultat 81 246 81 246 
Pr 31.12. 2 265 470 2 265 470 

Note 8 - Avsatt til erstatning for fiske 
På årsmøte for 2010, avholdt 10.mars 2011, ble det vedtatt utbetaling av utbytte på kr 3.000 
pr rettighetshaver på tilsammen kr 360.000, som ble kostnadsført og avsatt i balansen pr. 
31.12.11. Siste rest av denne utbytteavsetningen ble utbetalt i 2014. 
Manglende utbytte til 1 rettighetshaver, kr 3.000, ble avsatt pr. 31.12.15. 
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Vedlegg 4 

LOVER FOR SAVALEN FISKEFORENING 
§ 1.

I henhold til rettsforlik inngått 15.06.1983 i ankesak for Eidsivating lagmannsrett utvides 
medlemskapet i foreningen til å omfatte følgende parter i ankesaken: 

1. De ankende parter som har eiendomsretten til alt fiske i Savalen.
2. De ankemotparter som ble anerkjent å ha bruksrett til fiske i Savalen.
3. De ankemotparter som ikke ble anerkjent å ha fiskerett i Savalen men som i henhold til

rettsforliket ble tilsagt medlemskap i foreningen.

Fiskeforeningen skal sørge for: 
A. Å behandle fiskebestanden rasjonelt
B. Å overvåke at medlemmenes interesser ivaretas på beste måte.
C. Å fastsette fredningsbestemmelser og fiskeregler samt å påse at de gitte bestemmelser for fiske

blir nøye overholdt.
D. Å gi anledning til å fiske mot avgift som betales ved kjøp av fiskekort. Avgiften samt tid og

sted for fisket fastsettes av styret og anføres på kortet. Kortet skal lyde på navn og kan ikke
overdras eller utlånes til andre. Kortet må enhver ha i sin besittelse under utøvelsen av de
rettigheter kortet medfører. På forlangende skal kortet forevises for enhver som ved selv å vise
kort, dokumenterer å være oppsyn eller medlem av styret i foreningen.

§2.
Foreningen skal ledes av et styre på 4 – fire – medlemmer som velges av årsmøtet. Styret skal ivareta 
foreningens interesser på beste måte. 
Styret skal utføre følgende oppgaver: 

1. Arbeide for å bedre fiskebestanden i Savalen.
2. Utarbeide forslag til fiskeregler for Savalen.
3. Utarbeide forslag til regler om kortfiske.
4. Sørge for tilfredsstillende regnskapsførsel og best mulig plassering av foreningens midler.
5. Ansette fiskeoppsyn og fastsette instruks for denne.
6. Sørge for salg av fiskekort og nødvendige kunngjøringer om dette.
7. Behandle alle saker av betydning for foreningen. Større saker skal forelegges for årsmøtet.
8. Utarbeide årsmelding og sørge for innkalling til årsmøte.

Styret kan ikke treffe beslutninger som angår eiendomsretten til fiske i Savalen, Jfr. §1 nr. 1 eller den 
bruksrett til fiske som er tilsagt de medlemmer av foreningen som er nevnt i § 1 nr.2. Slike saker må 
forelegges for årsmøtet eller behandles av ekstraordinært årsmøte. 

§3.
Styremøter avholdes så ofte formannen finner det nødvendig, eller når minst 2 av styrets medlemmer 
forlanger møte. Til avgivelse av gyldig styrebeslutning kreves at minimum 3 av styremedlemmene er 
frammøtt. Ved stemmelikhet hat formannen dobbeltstemme. 

§4.
Årsmøtet skal holdes innen utgangen av februar og kunngjøres med minst 8 dagers skriftlig varsel til 
medlemmene. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte med minst 3 – tre – ukers varsel som 
kunngjøres på samme måte. Fullmakt kan gis til husstandsmedlemmer og kårfolk. 

§5.
Årsmøtet som foreningens høyeste organ, skal behandle følgende saker: 
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1. Styrets årsberetning.
2. Årsregnskap.
3. Disponering av lagets midler.
4. Valg av styre.

Formannen velges særskilt for ett år om gangen. 3 – tre – styremedlemmer velges for en
periode på 2 år. Ett styremedlem velges i år med oddetall. To styremedlemmer velges i år med
partall. Det velges 3 nummererte varamedlemmer til styret for 2 år om gangen. Styret
konstituerer seg sjøl på første styremøte.
Alle medlemmene av styret med varamenn kan frasi seg gjenvalg i like lang tid som de har
tjenestegjort.

5. Valg av valgnemnd.
Valgnemnda skal ha 3 – tre – medlemmer med en funksjonstid på 3 år. Det velges ett
varamedlem for 1 år.

6. Godkjenne fiskeregler for Savalen.
7. Godkjenne regler og priser for fiskekort.
8. Fastsette godtgjørelse til styret.
9. Eventuelle forslag til lovendringer.
10. Spørsmål som måtte gjelde eiendomsretten til fisket, jfr. nr.1 i § 1 eller bruksrett til fisket, jfr,

nr. 2 i §1.
11. Andre saker av betydning for foreningen.

Saker som ellers ønskes behandlet på årsmøtet må innsendes til styret innen 1. januar s.å. 

§6.
Forslag til lovendringer må være innsendt til styret innen 01.01 og være bekjentgjort for medlemmene 
senest 8 dager før årsmøtet. Til lovendring kreves minst 2/3 flertall av de møtende på årsmøtet. Dog 
må minst ¾ av medlemmene avgi møtet. Er ikke ¾ av medlemmene til stede tillyses nytt møte med 14 
dagers varsel. På dette møtet avgjøres sakene med 2/3 flertall av de møtende. 
Årsmøte kan ikke treffe noe bindende vedtak om eiendomsretten til fisket i Savalen uten 
enstemmighet av de som har eiendomsretten til fisket, jfr. nr 1 i § 1. Heller ikke kan årsmøtet treffe 
noe bindende vedtak om bruksrett til fisket i Savalen uten enstemmighet blant de som har bruksrett til 
fisket, jfr. nr. 2 i §1. 
Alle andre saker avgjøres av årsmøtet med alminnelig flertallsvedtak. 

§ 7.
Hvert medlem av foreningen har plikt til å varsle styret når det kan være berettiget mistanke om at det 
foregår ulovlig fiske. Styret skal anmelde ulovlig fiske til politiet 

§8.
Garnfiske skal ikke være tillatt for andre enn medlemmer i foreningen. Fullmakt til å utøve garnfiske 
kan gis til husstandsmedlem og kårfolk. Alle som utøver fiske skal ha fiskekort og ha dette med seg. 
Dersom fisket tillater det, kan årsmøtet vedta salg av et begrenset antall garnkort. Fiskeoppsynet skal 
ha tjenestebevis. 

§9.
Foreningens oppløsning kan kun skje ved at ¾ av medlemmene avgir møte og stemmer for 
oppløsning. Foreningens midler omgjøres til kontanter ved eventuell oppløsning og anvendes til 
forbedring av fisket i Savalen. 

_________________________________ 
Tynset, 15. januar 1984 

Inntatt revideringer vedtatt på ekstraordinært årsmøte 19. april 2001. 
Inntatt revideringer vedtatt på årsmøte 7. mars 2008 
Inntatt revideringer vedtatt på årsmøte 6. mars 2012 
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Vedlegg 5 Fiskerapporter 

Fangstrapport Savalen 2019 
 

Antall rapporter innlevert: 651 (Garnfiske: 315. Isfiske: 227. Stang og oter: 109). Antall rapporter er 
noe misvisende da enkelte fiskere rapporteres alt samlet, mens andre rapporterer etter hver tur. 

 

Av totalt 623 utstedte fiskekort er 45 % ikke rapportert på. Det er også verdt å merke seg at av hele 
76 % av fiskekort utstedt til grunneiere ikke er rapportert.  

 

 

Antall fisk rapportert i fangst samlet sett over tid er variabel. Figuren viser antall fisk rapportert i 
perioden 2003-2019. 
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I 2019 ble det rapportert inn 8053 fisk etter korrigering av materiale. (hhv. røye 7597, ørret totalt 
456 - herav 12 settefisk. I tillegg èn harr men denne var ikke oppgitt med vekt så den er holdt utenom 
i statistikken). Rapporter uten vekt er utelatt. 

Over 94 % av fangsten var røye. 

 

 

Total vekt av rapportert fangst i 2019: 1889 (hhv. røye 1638 kg, ørret totalt 251 kg - herav 8 kg 
settefisk). 
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Av de 1638 kg som ble rapportert var 86,7% røye og 13,3% ørret, inklusiv settefisk. I perioden 2002-
2019 har røyefangstene økt i forhold til ørret målt etter samlet vekt. 

 

 

Fordelt pr. fangstredskap, uavhengig av art, ble det rapportert i 2019, 3419 stk på garn, 4235 stk på 
isfiske og 399 stk på stang og oter.   
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Både garnfiske og isfiske har betydning for mengden fisk som blir tatt ut på Savalen. Med 
utgangspunkt i perioden 2012-2019 har også antall fisk rapportert økt både for garnfisket og isfisket. 
Antall rapporter for sportsfiske (garn og oter) er jevnt lavt.  

Men i samme periode synes det som forholdet mellom hvordan fisken fanges er endret. Forutsatt at 
fiskerapportene gjenspeiler forholdene, har isfiske fått større betydning for hvor mye fisk som tas ut, 
sett i forhold til garnfiske.  Fra og med 2018 har antall fisk tatt på isen vært større enn antall tatt på 
garn. 

 

 

3419 fisk ble tatt på garn. Av dette var 3089 stk røye og 330 ørret (inklusive settefisk). 
Gjennomsnittsvekta for garnfanget røye og ørret var i 2019 henholdsvis 0,283 kg (0,311 i 2018) og 
0,511 kg (0,568 i 2018). Røya synes å ha en positiv vektutvikling over tid, mens ørreten en negativ 
utvikling.  
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Samtidig er det verdt å merke seg at om man legger til grunn vekter for all fangst, uavhengig av 
redskapstyper, viser statistikken et litt annet bilde. Vektutviklingen for røya er negativ, mens positiv 
for ørreten. Gjennomsnittsvekt for all fangst tilsier for røye 0,216 kg (0,255 kg i 2018) og ørret 0,551 
(0,608 kg i 2018).  Det er sportsfiske med stang og oter som drar opp gjennomsnittsvekta for ørreten. 
Snittvekt for sportsfisket ørret i 2019 var 0,87 kg (1,02 kg i 2018). 

 

 

Verd garnfiske fanges mest fisk på større maskevidder.  I 2019 ble 80,3 % av garnfangstene tatt på 35 
mm eller større, regnet i antall fisk (85,7 % i 2018). Dette utgjorde 34 % av den totale fangsten. Små 
maskevidder sto for henholdsvis 19,7 % og 8,3 %, omtrent tilsvarende som i 2018. (NB: I figuren 
under forekommer en feil i tallmaterialet fra 2017). 
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Gjennomsnittsvekt for garnfanget røye for både store og små maskevidder er svakt økende.  
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Vedlegg 6 
 
Fiskeregler for garnfiske i Savalen 

Fiskeregler for garnfisk sommer 15. Mai- 19 August 

• Fiske er tillatt i tiden f.o.m. 15. mai t.o.m. 19. august. 
• Det kan brukes inntil 5 garn. Garna skal ha en maskevidde på 35 mm. eller større. 

Sammenkoblede garn regnes for det antall som er sammenkoblet. 
• Garn settes etter klokken 18.00 og taes opp før kl. 10.00. 
• Garnfiske nord for fredningslinjene mellom Lomvika og Savalodden (botten) og i 

Belsvika er ikke tillatt. 
• Dette kortet gjelder også som sportsfiske i tiden f.o.m 15.mai t.o.m. 15. september. 
• Garn kan ikke settes nærmere land enn 100 meter. 
• Alle garn skal merkes med røde/hvite blåser, navn og telefonnummer. 
• Alle fiskere må kunne legitimere seg og vise gyldig fiskekort. Brudd på fiskereglene 

er straffbart og blir anmeldt av oppsynet.  

Fiskeregler for garnfiskehøst 10. September – til isen legger seg 

• I tiden 10. september – til isen legger seg kan det settes garn på røyas vanlige 
gyteplasser. Garn settes etter kl. 16.00 og tas opp før kl. 10.00 

• Det kan brukes inntil 7 garn. 5 av garna skal ha en maskevidde på 35 mm eller større. 
Det skal fiskes med 2 garn med maskevidde på maksimalt 24 mm. Sammenkoblede 
garn regnes for det antall som er sammenkoblet.  

• Garnfiske nord for en linje mellom Lomvika og Savalodden (botten) og i Belsvika er 
ikke tillatt. 

• Garn kan ikke settes nærmer land enn 100 meter. 
• 100-meters regelen er opphevet rundt «Skolholmen» under høstfiske. (Dette gjelder 

kun utenfor fredet område jf. merking og fiskekart)  
• Alle garn skal være merket med røde/hvite blåser, navn og telefonnummer. 
• Alle fiskere må kunne legitimere seg og vise gyldig fiskekort. Brudd på fiskereglene 

er straffbart og blir anmeldt av oppsynet.  

 

* Grunneiere har ingen begrensninger på antall garn som kan settes. 
Fiskerapport for garnfiske må leveres innen 15. Desember det året fiskekortet gjelder 
for. Fiskere som ikke leverer fiskerapport innen fristen vil bli utestengt fra garnfiske neste 
gang dem forsøker å kjøpe kort.  

Regler for motorisert ferdsel på Savalen. 

• Maks. motorstørrelse 15 hk. 
• Maks fart 10 knop (innenfor 100 metersbeltet i strandsonen gjelder maks 5 knop). 

 
Vedlegg 7 
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Fiskeregler for sportsfiske i Savalen 
 

1. Alle fiskere må kunne legitimere seg og vise gyldig fiskekort. Barn under 16 år fisker 
gratis.  

2. Fiske er tillatt i tiden f.o.m. 15. mai til 15. September. Lovlig redskap er stang, oter 
m/flue og håndsnøre. 

3. Fangst av ørret som er mindre enn 30 cm. Målt fra snutespiss til halefinnens midterste 
stråler, skal straks og så vidt det er mulig, settes ut igjen. 

4. Det kan kun fiskes med et fiskeredskap pr. kort til enhver tid. (Dvs. ved for eksempel 
dorging har du lov til å ha en stang ute pr kort). En fisker kan kjøpe inntil 3 
sportsfiskekort på samme navn.  

5. Fiske nord for fredningslinja i Boten er ikke tillatt.  
6. Tilleggsavgift ved ikke løst fiskekort på kr 500. 
7. Brudd på fiskereglene er straffbart og vil bli anmeldt av oppsynet.   

 
Fiskeregler for isfiske i Savalen 

1. Alle fiskere må kunne legitimere seg og vise gyldig fiskekort. Barn under 16 år fisker 
gratis.  

2. Fiske er tillatt f.o.m. isen legger seg t.o.m. 15. mai/isfritt.  
3. Det er forbudt å bruke agnfisk i Savalen.  
4. Det er tillatt å fiske med ett fiskeredskap pr kort til enhver tid. En fisker kan kjøpe 

inntil 3 isfiskekort på samme navn.  
5. Tilleggsavgift ved ikke løst fiskekort på kr 500. 
6. Brudd på fiskereglene er straffbart og vil bli anmeldt av oppsynet.   

 
Det henstilles om ikke å fiske i merkede pilkehull. 
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1 Bakgrunn 
 
I 2010 ble det gjennomført en grundig fiskeundersøkelse i Savalen, Alvdal og Tynset kommu-
ner (Johnsen mfl. 2011). I tillegg til flere foreslåtte tiltak for å bedre forvaltningen og utnyttelsen 
av røya i Savalen, ble det også gjort vurderinger i forhold til ørretbestanden. Som avbøtende 
tiltak etter reguleringen er regulant pålagt å sette ut 6000 tosomrig ørret årlig. Ørreten er stede-
gen, og stamfisk tas i hovedsak fra Mogardsbekken og Sagbekken. Fra lokalt hold er det imid-
lertid et ønske om å øke andelen naturlig rekruttert ørret (villfisk). Det ble derfor gjennomført en 
befaring i de viktigste (dagens og historisk) gytebekkene, og en rekke tiltak ble foreslått for å 
bedre gyte- og oppvekstforholdene for ørret. I tillegg ble det gjennomført intervjuer av erfarne 
fiskere om endringer i innsjøfisket og om endringer i oppgang av gytefisk i de ulike bekkene. Et 
felles trekk for de aller fleste gytebekkene var at forekomsten av ørret brått avtok etter regule-
ringen av Savalen. Årsaken til dette er uviss, men det kan skyldes at liten ørret vandrer fra bek-
ken og ut i Savalen relativt tidlig (ung), og vil være veldig utsatt for predasjon fra større ørret og 
røye i de deler av året hvor magasinet er tappet ned, og det er lite skjulmuligheter for ørretung-
ene. Selv om det i rapporten fra 2011 (Johnsen mfl. 2011) ble foreslått biotoptiltak i flere av til-
løpsbekkene, er det i de nedre delene av Lomsjøbekken vi anser potensialet for å være størst 
med tanke på effekten av biotoptiltak.   
 
De foreslåtte tiltakene fra befaringen inneholdt muligheter for å øke både tilgjengeligheten til 
gyteområder, rogn og/eller yngelsutsettinger, samt å skape bedre og mer varierte oppvekstom-
råder for ungfisk av ørret. Mer varierte oppvekstområder vil forhåpentligvis føre til at flere ørret 
står lengre på bekken før de vandrer ut i Savalen. Økt tid på bekk vil føre til økt størrelse ved 
utvandring, og sannsynligvis økt overlevelse de første årene i Savalen. Dette vil forhåpentligvis 
føre til økt innslag av villfisk i fangstene og flere gytefisk på bekkene. Utlegging av egnet sub-
strat i reguleringssonen og under LRV (i Savalen) i nærhet av gytebekkenes utløp ble også 
vurdert som et tiltak for å øke skjulmulighetene etter utvandring.  
 
De faktiske tiltakene som har blitt gjennomført er utlegging av steingrupper i de nedre delene 
av Lomsjøbekken og i reguleringssonen utenfor Lomsjøbekken. Av praktiske og sikkerhets-
messige grunner var det imidlertid ikke mulig å plassere stein nedenfor LRV i Savalen. For å 
følge opp tiltakene i og ved Lomsjøbekken ble tre bekker valgt som referansebekker (se un-
der). Dette prosjektnotatet oppsummerer og gir en rask oversikt over aktiviteter gjort i forbin-
delse med tiltakene nevnt ovenfor. I 2019 ble det gjennomført en ny større fiskebiologisk un-
dersøkelse i Savalen, og alle resultatene i dette notatet vil bli rapportert grundigere gjennom 
det prosjektet. 
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2 Materiale og metoder 
 
For å evaluere tiltakene ble det elfisket i selve Lomsjøbekken og i tre referansebekker (Sand-
viksbekken, Nausterdalsbekken og Savalbekken) årlig i perioden 2016-2019 (dvs. både før og 
etter tiltaket). De ulike stasjonene ble overfisket en gang (se kart for stasjonsplassering), og 
tettheten av ørret ble estimert ved å sette fangbarheten (p) til 0,5. 
 
For å se om utleggingen av større stein/blokk i reguleringssonen hadde en effekt på tettheten 
av ørret ble det fisket med nordiske oversiktsgarn i området utenfor Lomsjøbekken (steinutleg-
gingsområde) og tilsvarende områder (uten stein) utenfor Nausterdalsbekken og Sandviksbek-
ken i for- og etterkant av steinutleggingen. I tillegg til er det gjennomført et båtelfiske i strand-
sonen ved munningsområdet til bekkene Lomsjøbekken, Nausterdalsbekken og Sandviksbek-
ken.  
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3 Resultater og kommentarer 
 
 
3.1 Håndholdt elfiske 
Estimert tetthetene av ørret varierte en god del både mellom og innen de ulike bekkene. Felles for 
alle bekkene var at tettheten var størst i 2019. I flere av bekkene ble det estimert tettheter på langt 
over 100 ørret/100 m2, noe som er svært høyt. Selv om flere stasjoner har økte tettheter mot slutten 
av perioden, kan det synes som at tettheten på «Lomsjøbekken 1 (tiltaksstasjonen)» har vist en god 
utvikling etter at tiltak ble gjennomført (tabell 1, figur 1-3).  
   
Tabell 1. Oversikt over avfisket areal, antall ørret fanget og estimert tetthet av ørret basert på en 
fangbarhet på p= 0,5.  
 

Stasjon Avfisket 
areal 

Antall ørret fanget Estimert antall ørret 
/100 m2 

  2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 
Lomsjøbekken 1 231* 10 45 43 70 9 39 37 61 
Lomsjøbekken 2 117 42 60 30 76 72 103 51 130 
Lomsjøbekken 3 150 17 30 23 86 23 40 31 115 
Sandviksbekken 1 63 23 17 3 22 74 54 10 70 
Nausterdalsbekken 1 59* 17 15 12 38 58 51 41 130 
Nausterdalsbekken 2 34 5 11 9 12 29 65 53 71 
Nausterdalsbekken 3 56 2 2 0 2 7 7 0 7 
Savalbekken 1 77 5 32 7 42 13 84 18 110 
Savalbekken 2 41 12 16 4 34 59 79 20 168 
Total 828 133 228 131 382     

 
 
 
 

 
 
Figur 1. Utvikling i relativ tetthet på tre stasjoner i Lomsjøbekken i perioden 2016-2019. 
 
 

27



NINA Prosjektnotat 171 

6 

 
Figur 2. Utvikling i relativ tetthet på en stasjon i Sandviksbekken og to stasjoner i Savalbekken i 
perioden 2016-2019. 
 
 
 
 

 
Figur 3. Utvikling i relativ tetthet på tre stasjoner i Nausterdalsbekken i perioden 2016-2019. 
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3.2 Båtelfiske 
Det ble kjørt med elektrofiskebåt utenfor os-området til Lomsjøbekken, Nausterdalsbekken og Sand-
viksbekken (se plassering av stasjoner på kart) den 30. september 2016.  Utenfor utløpet til Lomsjø-
bekken ble stasjonen fisket tre ganger for å estimere fangbarhet og reell tetthet. Gitt at båten fisket 
effektivt i tre meters bredde og stasjonen var 259 meter lang var avfisket areal 777 m2. Tettheten på 
denne strekningen ble estimert å være på ca 17 ørret per 100 m2. Antall ørret per minutt båtelfiske 
var høyest utenfor Lomsjøbekken, med 3,7 ørret/min båtelfiske og lavest utenfor Sandviksbekken 
med 0,8 ørret/min båtelfiske (tabell 2).  
 
 
Tabell 2. Oversikt over avfisket areal, antall ørret fanget og estimert tetthet av ørret (per 100 m2) 
og antall ørret per minutt båtelfiske.  
 

Stasjon Omgang Avfisket  
areal 

Antall ørret  
fanget 

Estimert antall  
ørret/100 m2 

Antall  
Ørret/min båtel-

fiske 
 

Lomsjøbekken (os)  1 777 30  3,7 
Lomsjøbekken (os)  2 777 26  2,9 
Lomsjøbekken (os)  3 777 19 17 2,4 
Sandviksbekken (os) 1 378 4  0,8 
Nausterdalsbekken (os) 1 510 12  1,8 

 
 
 
3.3 Utlegging av stein i reguleringssonen utenfor Lomsjøbekken. 
 
Relativ tetthet av fisk i området for steinutlegging ble undersøkt med nordisk garn i 2016 og i 
2019. Ørretfangstene for 2016 og 2019 (begge runder samlet for 2019) viser at: 
 

- det i 2016 ikke ble fanget ørret mindre enn 23 cm på noen av stasjonene.  
- av de 25 ørretene som ble tatt utenfor Lomsjøbekken i juni 2019 var 19 av 25 (76 %) 

under 20 cm. 
- den relative tettheten var på 9,5 ørret per nordiskgarn/natt i steinutleggingsområdet (se 

figur 4). 
- mens den var på 1,8 ørret per nordiskgarn/natt i resten av Savalen (inkl. Belsvika). 
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Figur 4. Antall ørret per garnnatt i os-områdene utenfor tre tilløpsbekker og i Belsvika. 
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5 Vedlegg 
 
Vedlegg 1. Elfiske og båtelfiskestasjoner i/ved Lomsjøbekken. 
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Vedlegg 2. Elfiske og båtelfiskestasjoner i/ved Nausterdalsbekken.
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Vedlegg 3. Elfiske og båtelfiskestasjoner i/ved Sandviksbekken.
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Vedlegg 4. Elfiske og båtelfiskestasjoner i/ved Savalbekken. 
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