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Fiskereglar – prøveordning med oterfiske for utanbygds
Vestre Slidre jeger- og fiskarlag ber fjellstyret å vurdere å endre fiskereglane for Rensenn slik at utanbygds
også kan fiske med oter her. Bakgrunnen for søknaden er at vatnet begynnar å bli overbefolka og det
resulterer i små fisk. Dette fører vidare til at færre fiskar her og tilstanden i vatnet blir endå verre. Rensenn er
det einast vatnet i allmenningen det er for mykje fisk, dei andre vatna er i balanse eller med tynn bestand
med behov for fiskeutsetting.
Nærare grunngjeving for søknaden går fram av brev datert 24.4.12.
VSJFL rar med jevne mellomrom spørsmål om fiskemulighetene i allmenningen. Vi svarer
så godt vi kan ut fra fiskereglene, fangstregistreringene og det kultiveringsarbeidet som
gjøres.
I fiskeutvalget i VSJFL har vi registrert at Rensenn er et vann med en god bestand av
småfallen aure. Fisken er til dels så liten at garnfisket er redusert. Fisken er til vanlig ikke
stor i Rensenn, men nå er den blitt vesentlig mindre. En effektiv måte å beskatte vannet og
samtidig la tatt opp mer av de mindre fiskene er å øke oterfisket. Et oterfiske beskatter
"bredt". Et intensivt garnfiske med mindre maskevidde kunne og vært brukt, men det ville
medført ulike regler for de ulike vannene mht minste maskevidde. Det vil vi ikke anbefale.
En økt beskatning vil vanligvis gi fisk av bedre kvalitet når det er tendens til
overbefolkning. Skal et oterfiske i Rensenn være effektivt bør det nyttes båt, bruk av to
otere er da aktuelt.
En mulighet for å møte interessen for oterfiske hos tilreisende og samtidig øke
beskatningen, er å legge ut et begrenset antall oterkort til salgs på en tilsvarende måte som
gjøres ved laksefiske med begrenset antall stenger pr vald.
Vi har tenkt at følgende opplegg for en prøveperiode på tre år kan være aktuelt:
 3 døgnkort for oterfiske fra båt, dvs med inntil 2 otere.
 Kortene legges ut for salg i juli måned på Vasetsenteret. Det er viktig at det bare er
ett salgssted for å hindre at det blir solgt mer enn 3 kort pr døgn.
 All fisk skal tas opp, uansett størrelse. Det skal leveres fangstrapport med tidsbruk,
antall fisk og samlet vekt.
Dette innebærer et avgrenset antall kort og en avgrenset fiskeperiode. Det bør være et visst
tilsyn for å hindre ulovlig fiske.
Vi er kjent med at Fjellstyret tidligere har drøftet oterfiske for utabygds i Rensenn uten at
det ble aktuelt med slikt fiske, men håper spørsmålet kan tas opp på nytt. For oss er det
vesentlig at et slikt tiltak både kan være et kultiveringstiltak og et tilbud til fiskeinteresserte.
Framlegget har lege ut til ettersyn på fjellstyret si nettside sidan 3.1.13 og det har ikkje kome merknader til
fjellstyret innan fristen.
Vedtak:
Fjellstyret vedtek å innføre prøveordning for tre år i samsvar med framlegget frå Vestre Slidre jeger- og
fiskarlag.
Vedtaket er einstemmig.
I følgje §28 i forvaltningsloven kan vedtaket klagast over. Eventuell klage skal sendast Vestre Slidre fjellstyre
innan 3 veker frå mottak av dette vedtak.
Vestre Slidre fjellstyre den 19.2.13
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