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Fiskeregler for utenbygdsboende (garnfiske)

I

FISKEREGLER FOR INNENBYGDSBOENDE I ENGERDAL

Fiske kan bare drives mot løsing av fiskekort, unntatt fiske i henhold til stadfestede
særrettigheter. Barn under 16 år fisker gratis, med unntak av garnfiske.
1
Fiskeredskaper i elver og bekker
Fiskekortet gir i elver og bekker rett til:
– bruk av en fiskestang
- bruk av inntil tre pilkestikker under isfiske, men forutsatt aktivt fiske/kontinuerlig oppsyn
- håvfiske etter sik i Gløta, Sorkelva, Hyttelva, Lillebostrømmen og Vordåa v/Lillebo
- garnfiske i Sømåa fra Nøstra ned til Isteren fra isløsning til ut juli måned
Fluefiskesoner: Innenfor oppmerkede soner ved Isterfossen ovenfor Isterfossbrua,
Galtstrømmen, Femundselva ved Galthue og Engeråa fra Kansbekken til Engersjøen, er kun
tradisjonell fluestang/fluer der snøret utgjør kastevekten tillatt. Barn under 16 år kan fiske
med vanlig sportsfiskeredskap også i fluesonene.
2
Fiskeredskaper i sjøer og vann
Fiskekortet gir i sjøer og vann rett til:
– bruk av en fiskestang
- bruk av inntil tre pilkestikker under isfiske, men forutsatt aktivt fiske/kontinuerlig oppsyn.
Unntak: På vannene i Sømåkvolvet og på Hognsjøen er det kun tillatt med en pilkestikke.
Støkrokfiske tillates kun på Engersjøen.
Ved dorging tillates maksimum 6 stenger/sluker pr. båt i Femund og Engersjøen, og
maksimum 4 stenger/sluker pr båt i Langsjøen, Vurrusjøen og Drevsjøen. Dyprigg er tillatt i
samtlige sjøer, mens bruk av planerboard kun tillates i Femund.

I nedenfornevnte vann er det også tillatt å bruke oter, bunngarn, flytegarn og not:
Galtsjøen og Galthåen, Århovdtjønna, Langsjøen, Femund, Gløten, Sørsjøen, Drevsjøen,
Vurrusjøen, Kvemsjøen, Store- og Lille Sorksjøen, Tolgesjøen, Kroket-tjønna, Kroketsjøen,
Nordresjøen, Storsjøen, Djupsjøen, Volsjøen, Litj-Elgåsjøtjønna, Skjærvagen, Halvorsjøen,
Glen i Jyltingsmarka, Store- og Lille Gunnarsjøen, Bursjøen, Jyltingen, Skjeftsjøen,
Ånestjønna, Gutulisjøen, Yttersjøen v/Fjellgutusjøen, Fjellgutusjøen, Valsjøen, Lille
Grøvelsjøen, Revlingsjøene, Store Røvolltjønna, Korstjønna, Halvkoietjønna, Nordre
Kratltjønna, Stormyrtjønna, allmenningens del av Rønsjøen, Storfisktjønnan, Engerdals del av
Store Vonsjøen, Lille Vonsjøen, Engerdals del av Rogen, Engersjøen og Litj-Engeren.
Begrenset garnfiske: I Rørsjøen og Roastsjøene er det tillatt å fiske med inntil 3 bunngarn
med maks høyde 2 meter pr fisker/pr natt: Maks maskevidde 35 mm. Alt garnfiske i
Roastsjøene er forbudt f.o.m. 1. sept. t.o.m. 31. okt.

Fjellstyret kan etter søknad gi unntak fra vedtatte fiskeregler, tillatelse til
uttynningsfiske/kultiveringsfiske eller tillatelse til bruk av flytegarn, flyteruse, storruse o.l.
under næringsfiske.
3
Fredningssoner for garnfiske:
Alt fiske med bunden redskap i Femund er hele året forbudt nærmere enn 300 m fra
følgende elveos: Elgåelva, Revlingåa, Litlåa v/Buvika, og Røa i Femund, samt utløpet av
Nybubekken og Hyttelva i Vurrusjøen. For resten av Femund og øvrige sjøer og vann nevnt i
§ 5, må ikke faststående redskap settes nærmere fiskeførende innløps- eller utfallsos enn 100
m. Unntatt er fiske etter sik i gytetida.
4
Minstemål/størstemål/fangstbegrensninger
Minstemål: I Røa, Sømåa, Gløta, Sømåkvolvet og Lomtjønna er minstemål på ørret 25 cm.
Øvrige størrelse- og fangstbegrensinger:
- I Gløta og på strekningen f.o.m. Isterfossen og Femundselva ned til Trysil grense er
størstemål på ørret 30 cm og harr 38 cm, med slikt unntak: Hver fisker kan ta 1 ørret og 1
harr over størstemålet pr døgn.
- I Femund og Langsjøen er størstemål på ørret 40 cm med slikt unntak: Hver fisker/båtlag
kan ta 2 ørreter over størstemålet pr døgn.
- I Sømåa kan hver fisker kun ta to harr pr døgn, hvorav maks en over 38 cm.
- I Engeråa kan hver fisker kun ta to ørret eller harr pr døgn, hvorav maks en over 38 cm.
- I sjøene Drevsjøen og Vurrusjøen er størstemål på gjedde 85 cm. All levende gjedde lengre
enn 85 cm skal her settes mest mulig uskadd ut igjen.
Unntak: Barn under 16 år er unntatt fra samtlige størrelsesbegrensinger.
5
Fredningstid:
I Gløta, Isterfossen og Femundselva fra utløpet av Galtsjøen til Trysil grense er stangfiske
forbudt f.o.m. 15. mars t.o.m. 15. mai. I alle bekker og elver er fiske forbudt i perioden f.o.m

1. september t.o.m 15. november med følgende unntak:

- Stangfiske tillates i Femundselva fra Galtsjøen til Trysil grense.
- Stangfiske etter harr tillates i Gløta, Isterfossen og Sømåa. Her tillates imidlertid ikke aktivt
fiske etter ørret i denne perioden. All fanget ørret skal derfor straks settes mest mulig uskadd ut igjen.
I sjøer og tjern er fiske tillatt hele året, men forutsatt at fisket foregår mer enn 50 meter fra
fiskeførende innløps- eller utfallsos i perioden f.o.m 1. september t.o.m 15. november.
6
Om redskap – agnfisk, gjeddesaks og skytevåpen
Det er ikke tillatt å bruke agnfisk som ikke forekommer naturlig på fiskeplassen. Bruk av
gjeddesaks og skytevåpen er tillatt til fangst av gjedde utenom de navngitte sjøene nevnt i § 5
siste avsnitt. I disse sjøene er spesifikt fiske etter gjedde kun tillatt med sportsfiskeredskap.
7
Vänerlaks og forbud mot fiske
Vänerlaks – i alle livsstadier – er til enhver tid fredet. All fanget vänerlaks skal straks settes
mest mest mulig uskadd ut igjen. Alt fiske er forbudt i Elgåelva, og Revlingåa nedstrøms
turstien til Svukuriset turisthytte. På Hognsjøen og i Sømåkvolvet er fiske fra båt eller
flytefarkost ikke tillatt. Alt fiske fra offentlig veg/bru er forbudt.
8
Merkeplikt for faststående redskap
All faststående redskap skal være tydelig merket med flottør med eierens navn og adresse.
9

Fiskereglenes ikrafttreden

Fiskereglene (vedtektene) gjelder f.o.m. 01.01.2013 og inntil videre.

II

FISKEREGLER FOR UTENBYGDSBOENDE (SPORTSFISKE)

Fiske kan bare drives mot løsing av fiskekort. Barn under 16 år fisker gratis.
1
Tillatte fiskeredskaper
Fiskekortet gir rett til:
– bruk av en fiskestang
- bruk av inntil tre pilkestikker under isfiske, men forutsatt aktivt fiske/kontinuerlig oppsyn.
Unntak: På vannene i Sømåkvolvet og på Hognsjøen er det kun tillatt med en pilkestikke.
Støkrokfiske tillates kun på Engersjøen.
- håvfiske etter sik i Gløta, Sorkelva, Hyttelva, Lillebostrømmen og Vordåa v/Lillebo.
På Femund og Engersjøen tillates bruk av oter. Ved dorging tillates maksimum 6
stenger/sluker pr. båt i Femund og Engersjøen og maksimum 4 stenger/sluker pr båt i
Langsjøen, Vurrusjøen og Drevsjøen. Dyprigg er tillatt i samtlige sjøer, mens bruk av
planerboard kun tillates i Femund og Engersjøen.
2
Rene fluefiskesoner
Fluefiskesoner: Innenfor oppmerkede soner ved Isterfossen ovenfor Isterfossbrua,
Galtstrømmen, Femundselva ved Galthue og Engeråa fra Kansbekken til Engersjøen er kun
tradisjonell fluestang/fluer der snøret utgjør kastevekten tillatt. Barn under 16 år kan fiske
med vanlig sportsfiskeredskap også i fluesonene.
3
Minstemål/størstemål/fangstbegrensninger
Minstemål: I Røa, Sømåa, Gløta, Sømåkvolvet og Lomtjønna er minstemål på ørret 25 cm.
Øvrige størrelse- og fangstbegrensinger:
- I Gløta og på strekningen f.o.m. Isterfossen og Femundselva ned til Trysil grense er
størstemål på ørret 30 cm og harr 38 cm, med slikt unntak: Hver fisker kan ta 1 ørret og 1
harr over størstemålet pr døgn.
- I Femund og Langsjøen er størstemål på ørret 40 cm med slikt unntak: Hver fisker/båtlag
kan ta 2 ørreter over størstemålet pr døgn.
- I Sømåa kan hver fisker kun ta to harr pr døgn, hvorav maks en over 38 cm.
- I Engeråa kan hver fisker kun ta to ørret eller harr pr døgn, hvorav maks en over 38 cm.
- I sjøene Drevsjøen og Vurrusjøen er størstemål på gjedde 85 cm. All levende gjedde lengre
enn 85 cm skal her settes mest mulig uskadd ut igjen.
Unntak: Barn under 16 år er unntatt fra samtlige størrelsesbegrensinger.
4
Fredningstid
I Gløta, Isterfossen og Femundselva fra utløpet av Galtsjøen til Trysil grense er stangfiske
forbudt f.o.m. 15. mars t.o.m. 15. mai. I alle bekker og elver er fiske forbudt i perioden f.o.m

1. september t.o.m 15. november med følgende unntak:

- Stangfiske tillates i Femundselva fra Galtsjøen til Trysil grense.
- Stangfiske etter harr tillates i Gløta, Isterfossen og Sømåa. Her tillates imidlertid ikke aktivt
fiske etter ørret i denne perioden. All fanget ørret skal derfor straks settes mest mulig uskadd ut igjen.

I sjøer og tjern er fiske tillatt hele året, men forutsatt at fisket foregår mer enn 50 meter fra
fiskeførende innløps- eller utfallsos i perioden f.o.m 1. september t.o.m 15. november.
5
Vänerlaks og forbud mot fiske
Vänerlaks – i alle livsstadier – er til enhver tid fredet. All fanget vänerlaks skal straks settes
mest mest mulig uskadd ut igjen. Alt fiske er forbudt i Elgåelva og Revlingåa nedstrøms
turstien til Svukuriset turisthytte. I Sømåkvolvet og på Hognsjøen er fiske fra båt eller
flytefarkost ikke tillatt. Det er ikke tillatt å bruke agnfisk som ikke forekommer naturlig på
fiskeplassen. Alt fiske fra offentlig veg/bru er forbudt.
6
Fiskereglenes ikrafttreden
Fiskereglene (vedtektene) gjelder f.o.m. 01.01.2013 og inntil videre.

III

GARNFISKE FOR UTENBYGDSBOENDE

1
Garnfiske i Vurrusjøen, Fjellguttusjøen, Yttersjøen v.Fjellguttusjøen og Litj-Engeren
Innehaver av garnkort for utenbygdsboende gis rett til å fiske med inntil 10 bunngarn (maks
lengde 25 meter, maks dybde 2 meter pr. garn) pr. natt i overnevnte sjøer.
2
Garnfiske i Femund, Engersjøen, Gløten og Langsjøen
I Engerdals del av Femund, hele Gløten og hele Langsjøen gis kortinnehaver rett til å fiske
med inntil 10 bunngarn med maskevidde inntil 45 mm (beskrevet i § 1) pr. natt i tiden fra
isløsning til 15. september.
3
Fredningssoner
Alt fiske med bunden redskap i Femund er hele året forbudt nærmere enn 300 m fra
følgende elveos: Elgåelva, Revlingåa, Litlåa v/Buvika, og Røa i Femund, samt utløpet av
Nybubekken og Hyttelva i Vurrusjøen. For resten av Femund og vann nevnt i § 1, må ikke
faststående redskap settes nærmere fiskeførende innløps- eller utfallsos enn 100 m.
4
Merkeplikt for faststående redskap
All faststående redskap skal være tydelig merket med flottører med eierens navn og adresse.
5

Fiskereglenes ikrafttreden og unntak fra gjeldende bestemmelser

Fiskereglene (vedtektene) gjelder f.o.m. 01.01.2013 og inntil videre. Fjellstyret kan etter
søknad gis unntak fra vedtatte fiskeregler, tillatelse til uttynningsfiske/kultiveringsfiske eller
tillatelse til bruk av flytegarn, flyteruse, storruse o.l. under næringsfiske.

