TIL MEDLEMMENE

Med dette innkalles det til årsmøte i Savalen Fiskeforening i Huset Aukrust
den 11.03. 2021 kl 19.00.
Rett til å møte på årsmøte med FULLMAKT, se § 4 i Lover for Savalen
Fiskeforening. (fullmakt kan gis til husstandsmedlemmer og kårfolk).
Møteleder Knut Magnar Holmen, vara Lars Ernst Jonsmoen
Godkjenning av møteinnkallelse og sakliste
2 personer til å underskrive protokoll
SAKLISTE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Styrets årsberetning.
Årsregnskap.
Disponering av lagets midler.
Valg av styre.
Valg av valgnemnd.
Godkjenne fiskeregler for Savalen.
Godkjenne regler og priser for fiskekort.
Fastsette godtgjørelse til styret.
Eventuelle forslag til lovendringer.
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 for 2021 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

Vedlegg:
1. Utfyllende sakliste
2. Årsmelding
3. Regnskap for 2020
4. Lover for Savalen Fiskeforening.
5. Fiskerapporter 2020
6. Fiskeregler for garnfiske i Savalen
7. Fiskeregler for sportsfiske i Savalen
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 Reidar Leet.
c. 2 vara medlemmer til styret for 2 år. På valg Solfrid Norun Brandvoll og Bjørg Randmæl.
d. Møteleder og vara møteleder for neste årsmøte.
Innstilling til valgkomité kommer på årsmøtet.
Sak 5. Valg av valgnemnd
Øyvind Lervang Hagen, valgt i 2018, på valg. Årsmøte velger nytt medlem.
Kjetil Strømshoved, valgt i 2019 og ikke på valg
Hanne Kristin Strypet, valgt i 2020 og ikke på valg
Vara til valgkomiteen velges for 1 år. Paal Møllerud Hansen på valg.
Sak 6. Godkjenne fiskeregler for Savalen.
Endring av pkt. 6 for sportsfiske og pkt. 5 for isfiske til:
«Avgift for ikke løst fiskekort medfører tilleggsavgift».
Innstilling: «Fiskeregler for Savalen godkjennes».
Sak 7. Godkjenne regler og priser for fiskekort.
Ingen endring. Priser: Døgn 80,- uke 240,- sesong 500,- garnkort 1100,- garnkort døgn 240,-.
Disse prisene vil gjelde fra og med 2022 til 2025.
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
Styret foreslår følgende endring (endring i kursiv):

§ 5, pkt 4.

4. Valg av styre.

Leder velges for ett år om gangen. Leder velges av en av de 4 styremedlemmer. 4 – fire –
styremedlemmer velges for en periode på 2 år. To styremedlemmer 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.

Sak 10. Spørsmål som måtte gjelde eiendomsretten til fiske, jfr. nr. 1 i § 1. eller bruksrett til
fiske, jfr. nr. 2 i § 1.
Krav om fiskerett fra Kristin Dæhlie. Eier av gnr./bnr.:
- Ved ønske om å se sakspapirer; kontakt leder i SFF på asbjstro@online.no så vil
vi oversende papirene.
- Saken om fiskerett på eiendommen til Kristin Dæhlie ble vurdert i forbindelse
med en forespørsel om fiskerett i 2003.
- Saken ble da vurdert av advokat Berit Vangen Jordet Stubsjøen.
- Konklusjonen da ble som følger:

(|)

« …. vurderer jeg det slik at det ikke er grunnlag for å anta at Nordre Sandvigsvangen
skal ha del i hovedbrukets fiskerett i Savalen når retten ikke er særskilt nevnt i
skyldelingsforretningen.»

(||)

«…. kan jeg ikke se at eierne av Nordre Sandvigsvangen kan påberope seg erverv av
fiskerett i Savalen på grunnlag av alders tids bruk.»

(|||)

«Etter min oppfatning er vilkårene for hevd etter hevdslovens § 8 ikke til stede.»

Avsluttende kommentar fra advokat Berit Vangen Jordet Stubsjøen:

«Under henvisning til ovenstående kan jeg ikke se at det foreligger rettslig grunnlag for
Helga Dæhlies anførsel om at Nordre Sandvigsvangen har fiskerett i Savalen.»

-

Styret har vurdert det slik at det ikke har framkommet nye momenter i saken, og
har derfor ikke sett behovet for en ny vurdering av saken fra advokat.

Innstilling: «Krav om fiskerett i Savalen fra Kristin Dæhlie avvises».
Sak 11. Andre saker av betydning for foreningen. Eventuelt innkommende saker.

Ingen saker.

Sak 12. Orienteringssaker
• Budsjett
• Brygger
Tynset den 16.02.2021

For styret
Asbjørn Strømseng
Vedlegg 2 Årsmelding

ÅRSMELDING FOR SAVALEN FISKEFORENING 2019
Savalen Fiskeforening avholdt årsmøte i Einaly den 12. mars 2020. 9 personer inklusive styret møtte,
hvorav 9 av disse var stemmeberettiget.
Styret har i 2020 bestått av:
Asbjørn Strømseng
Lars Einar Skarpsno
Einar Kverneggen
Reidar Leet

leder
nestleder
kasserer
sekretær

Varamedlemmer til styret i nummerert rekkefølge:
1. Solfrid Norun Brandvoll
2. Bjørg Randmæl
3. Halgeir Brennbakken
Møteleder for årsmøte 2019:
Møteleder:
Vara:

Knut Magnar Holmen
Lars Ernst Jonsmoen

Valgkomite:
Øyvind Lervang Hagen
Kjetil Strømshoved
Hanne Kristin Strypet
Vara: Paal Møllerud Hansen
Oppsyn:
Hans Bull fra Nord-Østerdal Utmarkstjenester (NØU).
Styret har i løpet av året avholdt 2 styremøter og behandlet 10 saker. Det har gjennom året vært
løpende kontakt mellom leder, styremedlemmer og daglig leder i NØU ved hjelp av telefon og epost.
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 10 elever. De tok opp til sammen 152 fisk, vesentlig røye.
Største røya var på 1,4 kg. 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.
Fisket i 2020 har vært bra. Det er hvert å merke seg at det i heller ikke i år ble registrert det normalt

store antall fisk som står ved kulverten på Tippen i nordenden. Det var noen flere der i fjor høst enn
det var året før.
Det er utfra fiskerapportene tatt opp totalt 2253 kg røye (mot 1638 kg røye i 2019), og 326 kg ørret
(mot 251 kg ørret i 2019) hvorav 9 kg settefisk. Altså noe mer uttak enn i 2019. Snittvekta på
garnfanget røya ligger på 324 gram mot 283 gram i 2019. Mens for garnfanget ørret ligger snittvekta
på 430 gram, mot 511 gram i 2019. Det er sportsfiske for ørret som drar opp snittvekta på ørret, den
var på 790 gram, mot 870 gram i 2019. Gjennomsnittsvekt for all fangst tilsier for røye 0,284 kg
(0,216 kg i 2019) og ørret 0,505 (0,551 kg i 2019).
Fordelt pr. fangstredskap, uavhengig av art, ble det i 2020 rapportert i alt 8582 fisk (8053). Av disse
ble 5652 stk tatt på garn (3419), 2151 stk på isfiske (4235) og 779 stk på stang og oter (399). Tall fra
2019 sesongen i parentes.
Den prosentvise andel av antall fisk i garnfangst var betydelig større i 2020 enn foregående år.
Se ellers sammendraget av fiskerapportene.
12. februar 2020
Styrets leder
Asbjørn Strømseng

Oppsynsrapport for Savalen Fiskeforening 2020 – Nord-Østerdal
Utmarkstjenester
Savalen fiskeforening benytter Nord-Østerdal Utmarkstjenester (NØUT) for tjenestekjøp av
sekretær- og kontrolloppgaver vedrørende fiske i Savalen.
For 2020 ble det nedlagt totalt 15 dagsverk fordelt på 77 timer for kontroll og tilsyn på
Savalen. Dette utgjør i gjennomsnitt 4,8 timer pr. oppsynstur. Tilsammen er det kjørt 1037 km
med bil og 160 km med snøscooter. NØUT har dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i
utmark, fra kommunene Tynset og Alvdal, for oppsynsformål for Savalen fiskeforening.
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. Det har blitt foretatt kontroll av
sportsfiskere (isfiske og stang/oter) og garn. Det finnes flest avvik ved brudd på fiskeregler
for sportsfiskere som ikke har fiskekort. Anslått avvik er ca. 23 % av de kontrollerte.
Ved garnfiske er det ikke avdekket noe alvorlige brudd på foreningens fiskeregler. Oppsynet
har kontaktet garnfiskere direkte ved avklaring rundt regler omkring regulering av
maskestørrelse, at 2 av maksimalt 5 garn skal ha en maskestørrelse på ≤ 24 mm under
høstfiske.
For oppsynsvirksomhet i 2020 har NØUT valgt å engasjere Knut Harald Skogli. I tillegg har
Sæming Nystuen bistått oppsynet noen timer for kontroll av garn under høstfiske. Dette
begrunnes med å gjøre oppsynsrollen mindre sårbar med tanke på kapasitetsutfordringer.
Øvrige oppgaver
Oppsynet har også hatt tilsyn av søppelkasser og tømt disse da de har vært fylt ved Sandvika
(Lomsjøbekken) og ved båthavna, i tillegg til påfyll av toalettpapir på utedoene. Det er også

blitt plukket synlig søppel på oppsynsrundene. Oppsynet har også oppsøkt og hatt dialog med
øvrige brukere som benytter sjøen som rekreasjon.
Det forsøkes også med litt nyhetsoppdateringer på Savalen sin facebook- og hjemmeside.
Dette for å skape engasjement, også for å synliggjøre ulike problemstillinger. Det er også vært
noen henvendelser for kjøp av utarbeidede fiskekart. I 2020 blitt utstedt 109 grunneierkort
(fiskeretter i Savalen), i tillegg har det blitt besvart eposter og telefoner om spørsmål om
fiske- og fiskekort i Savalen.
NØUT anbefaler at det iverksettes tiltak med informasjon på tilrettelagte plasser, spesielt med
hensyn til informasjon om kjøp av fiskekort. Det finnes informasjon pr. i dag som er utdatert
og misvisende. Dette vil være til nytte, både for brukere og oppsyn.
Det forekommer også forespørsler om overnattingsmuligheter. Vi ønsker med dette gjøre
rettighetshavere og andre interesserte oppmerksomme på muligheten ved verdiskapning av
Savalen som isfiskedestinasjon.
Nord-Østerdal Utmarkstjenester takker for samarbeidet i 2020 og ønsker fiskeforeningen
lykke til i 2021.
Mvh
Hans Bull
Nord-Østerdal Utmarkstjenester
E-post hans.bull@nout.no

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 har 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:
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

Vedlegg 5 Fiskerapporter

Fangstrapport Savalen 2020
Av totalt 853 utstedte fiskekort er 33 % registrert som ikke rapportert for. Totalt er 906
fangstrapporter innlevert (garnfiske: 523. Isfiske: 177. Stang og oter: 181). Antall rapporter
er noe misvisende da enkelte fiskere rapporteres alt samlet, mens andre rapporterer etter
hver tur. Det er verdt å merke seg at andel rapporter fra garnfiske har økt og andel
isfiskerapporter er redusert, siden 2019.
Korrigert for manglende fangstdata inngår 880 av disse rapportene i grunnlag for
beregningene for sesongen 2020.

Antall fisk rapportert i fangst samlet sett over tid er variabel. Figuren viser antall fisk
rapportert i perioden 2003-2020.

I 2020 ble det rapportert inn 8582 fisk etter korrigering av materiale. (hhv. røye 7937, ørret
totalt 645 - herav 15 settefisk. I tillegg to harr men disse var angitt ved kommentarer til
fangstrapporter og derfor valgt holdt utenom i statistikken). Rapporter uten vekt er utelatt og
åpenbare feilregistreringer for vektenhet er korrigert for.
Over 92 % av fangsten var røye og fordelingen var tilnærmet lik som i 2019.

Total vekt av rapportert fangst i 2020: 2579 (hhv. røye 2253 kg, ørret totalt 326 kg - herav 9
kg settefisk).

Av de 2253 kg som ble rapportert var 87,4% røye og 12,6% ørret, inklusiv settefisk. I
perioden 20022020 har røyefangstene økt i forhold til ørret målt etter samlet vekt.

Fordelt pr. fangstredskap, uavhengig av art, ble det i 2020 rapportert i alt 8582 fisk (8053). Av
disse ble 5652 stk tatt på garn (3419), 2151 stk på isfiske (4235) og 779 stk på stang og oter
(399). Tall fra 2019 sesongen i parentes. Den prosentvise andel av antall fisk i garnfangst var
betydelig større i 2020 enn foregående år.

Både garnfiske og isfiske har betydning for mengden fisk som blir tatt ut på Savalen. Med
utgangspunkt i perioden 2012-2020 har også antall fisk rapportert økt både for garnfisket og
isfisket. Samtidig er det verdt å merke seg endringer ved fangstfordelingen mellom de to siden
2019. Antall rapporter for sportsfiske (garn og oter) er jevnt lavt.

5652 fisk ble tatt på garn i 2020. Av dette var 5163 stk røye og 481 ørret (inklusive settefisk).
Gjennomsnittsvekta for garnfanget røye og ørret var i 2020 henholdsvis 0,324 kg (0,283 i
2019) og 0,430 kg (0,511 i 2019). Røya synes å ha en positiv vektutvikling over tid, mens
ørreten en negativ utvikling.

Dersom man legger til grunn vekter for all fangst, uavhengig av redskapstyper, synes
vektutviklingen over tid for røya å være stabil, mens svakt negativ for ørreten.
Gjennomsnittsvekt for all fangst tilsier for røye 0,284 kg (0,216 kg i 2019) og ørret 0,505
(0,551 kg i 2019). Det er sportsfiske med stang og oter som drar opp gjennomsnittsvekta for
ørreten. Snittvekt for sportsfisket ørret i 2020 var 0,79 kg (0,87 kg i 2019).

Ved garnfiske fanges mest fisk på større maskevidder. I 2019 ble 83,2 % av garnfangstene
tatt på 35 mm eller større, regnet i antall fisk (80,3 % i 2019). Dette utgjorde 54,8 % av den
totale fangsten. Små maskevidder sto for henholdsvis 16,8 % og 11,1 %, omtrent som i 2019.
(NB: I figuren under forekommer en feil i tallmaterialet fra 2017).

Gjennomsnittsvekt for garnfanget røye for både store og små maskevidder er økende.

Største registrerte i fangst 2020:
Røye: 2,4 kg. Ørret: 4,2kg. Begge for øvrig tatt på garn.

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.

Vedlegg 7
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. Avgift for ikke løst fiskekort medfører tilleggsavgift.
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. Avgift for ikke løst fiskekort medfører tilleggsavgift.
6. Brudd på fiskereglene er straffbart og vil bli anmeldt av oppsynet.
Det henstilles om ikke å fiske i merkede pilkehull.

