
FISKENÆR

Fangstatistikken samlet
Dette faktaarket er utarbeidet med bakgrunn i 
fiskernes rapportering av fangst i sesongen 
2016 i Fishpot. Det er prosjektet FISKENÆR 
som er ansvarlig for utarbeidelsen av rapporten. 
Ta kontakt med Fishspot på e-post 
post@fishspot.no hvis dere har spørsmål om 
undersøkelsen eller resultatet.

For alle områdene samlet som var med i 
undersøkelsen, ble det  levert inn 2 700 
fangstrapporter som inneholdt fangst av 19 600 
harr og 6 100 ørret. For Engerdal Fjellstyre 
ble det levert inn 739 fangstrapporter.

I gjennomsnitt for alle områdene som var med i 
undersøkelsen ble det fanget 4,9 harr og 0,8 
ørret per døgn. For fisk over 30 cm  var den 
tilsvarende døgnfangsten for alle områdene 
henholdsvis 3,7 harr og 0,2 ørret. 

De beste områdene hadde en sannsynlighet for 
fangst av harr som var 30 ganger så stor som 
de områdene med dårligst fangst. Tilsvarende 
for ørret var sannsynligheten mer enn  15 
ganger så høy.  Disse forskjellene skyldes en 
kombinasjon av naturgitte forhold og 
fiskereglene. Resultatene fra fangst-
rapporteringen viser at i elver med 
fangstbegrensinger, er sjansen mye større for å 
få stor fisk. Resultatene fra fangst-
rapporteringen vil bli svært nyttig i den 
kommende forvaltningen av fiskeressursen. 

Engerdal Fjellstyre
Figuren over viser fangsten på hele Engerdal
Fjellstyre sitt område. Fiskerne fikk i
gjennomsnitt 0,3 harr og 0,2 ørret over 30 cm
per døgn. De oppga at 42 prosent av harren og
ørreten ble avlivet. Elvestrekningene hos
Engerdal Fjellstyre som var med i undersøkelsen
har en relativt høy andel av harr og ørret under
30 cm i fangstene. Fangstene av ørret er for alle
størrelsesgrupper av fisk, var litt under
gjennomsnittet, men enkelte områder i
Engerdal hadde en høy andel stor fisk.

Rapportert fangst av harr og ørret på 
Engerdal Fjellstyre i 2016. Antall rapporter=739.
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