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Referat fra møtet 13.01.21 om fiskeforskriften for Randsfjorden med
ifallende elver og bekker
Bakgrunn
Forvaltningen av storaure i Norge har fått økt fokus. Det er utarbeidet et forslag til strategi for
forvaltning av storaure på oppdrag fra Klima og miljødepartementet. I dette forslaget er
storaurebestandene i Randsfjorden vurdert å ha svært stor verdi, og er foreslått utpekt som
nasjonalt storaurevassdrag. I en rapport som oppsummerer kunnskap om norske
storaurebestander er overbeskatning pekt på som en av de største påvirkningsfaktorene på
storaurebestanden i landet. Storaure er generelt sårbar for overbeskatning fordi den lever lenge i
fangbar størrelse før kjønnsmodning samtidig som den er et attraktivt fiskeobjekt, som mange
fiskere fisker målrettet etter med stadig mer avansert og spesialisert utstyr. På den bakgrunn ga
klima og miljødepartementet et hasteoppdrag om å vurdere og ev. revidere
beskatningsreguleringene for storaurebestanden i landet, med frist 1. juni 2020.
Storaurebestandene i Innlandet er i all hovedsak i dag en beskyttelse av offentlige forskrifter for
fisket. De fleste av disse er imidlertid utformet for en god del år siden, og Statsforvalteren ser et
behov for en ny gjennomgang av forskriftene, med en revisjon av flere forskrifter. I og med at det
foreligger forskrifter i dag, anses ikke situasjonen så prekær at det krever revisjon som et hastetiltak.
For å kunne få til gode og inkluderende prosesser, er det formålstjenlig å legge opp til en prosess
over noe mer tid.
Gjeldende forskrift om fiske i Randsfjorden med ifallende elver og bekker ble fastsatt i 2003.
Gytebestanden for storaure og også storrøye i Randsfjorden framstår som relativt liten, og
Statsforvalteren mener det er behov for en revisjon av fiskeforskriften. Det har også vært flere
henvendelser om at forskriften bør revideres. Formålet med møtet var å starte en dialog med
berørte interessenter for å få tanker omkring hva som bør endres i eksisterende fiskeforskrift for
Randsfjorden og drøfte hvordan prosessen fram til en revisjon av forskriften bør legges opp.

E-postadresse:
sfinpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 987
2604 Lillehammer

Besøksadresse:
Gudbrandsdalsvegen 186,
Lillehammer
Parkgata 36, Hamar

Telefon: 61 26 60 00
www.statsforvalteren.no /in
Org.nr. 974 761 645

Side: 2/4

Kunnskap om fiskesamfunnet i Randsfjorden
Eriksen orienterte. Randsfjorden har flere stammer av storaure som gyter i ulike tilløpselver til
fjorden, hvorav Dokka-Etna er den viktigste. I tillegg er det en bestand av storrøye, som er unik og
har stor verneverdi. I likhet med storaure er den sårbar for overbeskatning. Den lever også lenge i
fangbar størrelse før den når kjønnsmodning, og en del fiskere fisker målrettet etter storrøya (se
f.eks. https://www.fiskeguiden.no/8-fiskeplasser/8930-randsfjorden-2015-8930 ). Det foreligger en
del data omkring fiskesamfunnet i Randsfjorden opp gjennom tiden. For storaure og storrøye er
tradisjonelt prøvefiske en lite egnet og lite ønskelig metode for å undersøke bestanden.
Fangstrapportering fra fiskerne er derimot en meget velegnet overvåkingsmetode. Et problem i den
sammenheng er at det har vært svært lav oppslutning om fangstrapporteringen fra flere
brukergrupper. Videre har det vært gjort ulike forsøk på å få oversikt over gytebestanden i
Dokkaelva. Det er gjort forsøk med telling ved snorkling og bruk av drone, samt innhentet
informasjon fra stamfisket i elva. Ingen av metodene gir noe presist estimat. En observerer på langt
nær all fisk i elva ved noen av metodene. Særlig krevende er det nedenfor samløpet med Etna da
vanndypet for en stor del vanskeliggjør observasjon av fisk.
Inntrykket ved bruk av alle metoder er imidlertid at gytebestanden er relativt fåtallig, et røft anslag er
drøyt 100 gytefisk årlig. Gytesubstratet i Dokkaelva er meget velegnet over store strekninger, og elva
har åpenbart plass til et langt høyere antall gytefisk, enn hva tilfellet er i dag.
Bestanden av storrøye synes enda mer fåtallig. Det er kun to kjente gyteområder for storrøya. Det er
imidlertid god mulighet for at det kan være flere enn de som er kjent. Dersom noen har kjennskap
om andre gyteområder for storrøye enn de som er registrert pr i dag, er det svært ønskelig å få tips
om dette slik at områdene kan dokumenteres.
Det var tidligere et betydelig fiske av sik med flytegarn i Randsfjorden. Siken hadde da en
gjennomsnittstørrelse på rundt 340 g. Mot siste del av 1980 tallet avtok beskatningen av siken, og
bestanden ble etter vært overtallig, og kvaliteten på siken ble sterkt redusert. Randsfjorden
grunneierforening har de senere år gjennomført et betydelig tynningsfiske av siken ved hjelp av
storruse. Det er tatt ut 20 – 35 tonn i året siden 2009. Dette har gitt en forbedring av kvaliteten på
siken og gjennomsnittsstørrelsen er nå ifølge Høitomt oppe i ca. 250 g. Han opplyser at det
tilnærmet ikke fiskes sik med flytegarn lenger. Beskatningen foregår kun med storruse og med not i
Dokka-Etna. Grunneierforeningen sender over rapport fra tynningsfisket.
En del rapporter om fiskesamfunnet i Randsfjorden og tilløpselvene finner du her.
Foreløpige tanker om ytterligere beskatningsregulering i Randsfjorden
Statsforvalteren presenterte flere alternative virkemidler for å regulere beskatningen:
 Innstramming av tidsperioden det er lov å fiske (både garn- og dreggefiske)
 Utvide fredningssoner i tid og rom
 Minstemål
 Maksmål
 Kvoter
 Kun uttak av utsatt fisk, ev. kvote på ikke utsatt fisk
 Redskapsbegrensninger (bla. antall stenger, antall kroker, krokstørrelser, kroktyper,
maskevidde, antall garn og type garn)
 Fiskeoppsyn
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Møtedeltagerne kom med noen foreløpige og uforpliktende tanker om endringer i eksisterende
forskrift.
Randsfjorden fiskeforening foreslo økt minstemål fra dagens 35 cm til 50 cm. Foreningens
medlemmer praktiserer dette allerede i dag. I tillegg mente de begrensning i uttaket av villfisk kan
være aktuelt. Foreningen syntes ikke maksmål var en god reguleringsform. De mente en
hovedutfordring er at fisken utsettes for sterk beskatning med garn i nordre del av fjorden på sine
vandringer. Både under gytevandring mot Dokka-Etna og næringsvandring knyttet til krøklas gyting
om våren. Det bør komme regler som gir fisken sterkere beskyttelse under disse vandringene.
Dokkadeltaet grunneierforening trakk også fram økt minstemål og sterkere reguleringer i området
Fluberg-Dokkadeltaet som noe som bør vurderes. Det samme gjorte NJFF-Oppland og Vannområde
Randsfjorden.
Søndre Land kommune og Randsfjorden grunneierforening trakk frem fiskekort i Randsfjorden som
en mulighet for å styrke innrapporteringen av fisket. Randsfjorden fiskerforening og NJFF-Oppland
var også positive til en fiskekortordning i fjorden. En ordning med fiskekort i Randsfjorden vil være
mulig å få til. Det forutsetter at det etableres en form for fiskeadministrasjon der grunneierne og
staten deltar, i og med at det er privat fiskerett i strandsonen og fritt fiske i midtpartiet.
Statsforvalteren deltar gjerne i et samarbeid for å se på muligheten for en slik organisering.
Dokka-Etna grunneierlag opplyste at de hadde en ordning med fangstrapportering via iNatur i sitt
område. Det har imidlertid vært for liten innrapportering til nå, og grunneierlaget vil ta dette opp
med iNatur for å få purret opp de som ikke har levert rapport.
Veien videre
Grunnierlagene uttrykte behov for at det ble gitt tilstrekkelig tid til nødvendige diskusjoner og
involvering av lagenes medlemmer, noe som er mer krevende nå som følge av smittesituasjonen.
Det var enighet i at Teams var en egnet og effektiv møteform videre.
De ulike lag, foreninger og kommuner fremmer innspill til Statsforvalteren om endringer i
reguleringene for fisket i Randsfjorden og tilløpselvene. Slike innspill sendes Statsforvalteren i
Innlandet innen 5. februar.
På bakgrunn av dette utarbeider Statsforvalteren forslag til nye forskrifter som grunnlag for
diskusjoner i et nytt møte.
Videre prosess fram mot et høringsforslag diskuteres i neste møte. Teams er en effektiv møteform
som ikke beslaglegger reisetid for deltagere. Det muliggjør å ha flere møter framover dersom det er
behov for det.
Vedlegg:


Presentasjon brukt under møtet, Rapporter fra tynningsfiske og div BB rapporter kan lastes
ned her: https://www.fylkesmannen.no/innlandet/miljo-ogklima/fiskeforvaltning/bestemmelser-om-fiske/randsfjorden---revisjon-av-fiskeforskrift/



Forskrift for fiske i Tyrifjorden, Steinsfjorden, Storelva, Randselva til Viul, Sogna til Sørgefoss,
Drammenselva til Bergsjø, Hole, Lier, Modum og Ringerike kommuner, Buskerud - Lovdata
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