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Rendalen kommune 
 
 

 
 
 
                                                                               SÆRUTSKRIFT 
 
Arkivsak: 20/923-10   
Saksbehandler:  Øyvind Fredriksson 
 
FORSKRIFT FOR FISKE I STORSJØEN, RENA OG MISTRA OG 
DENS IFALLENDE BEKKER OG ELVER, RENDALEN OG ÅMOT 
KOMMUNER, HEDMARK HØRINGSUTTALELSE 
 
Saksnr. Utvalg  Møtedato 
94/20 Formannskapet 10.12.2020 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Kortversjon av saken: 
Den lokale fiskeforskriften for Storsjøen og ifallende vassdrag er på høring. Dette med 
bakgrunn i lokalt ønske om endringer av fisketid samt nasjonal gjennomgang av vassdrag med 
storørret. Dette kommer som et resultat av kommunens og rettighetshavernes henvendelse til 
Fylkesmannen i Innlandet.  
 
 
Vedlegg: 
Utkast til fiskeforskrift 
Kommentar til fiskeforskrift 
Følgebrev fra Fylkesmannen i Innlandet 
Kommunens første innspill 15.07.2020. 
Kommunens forespørsel 27.04.2020. 
 
Bakgrunn for saken: 
Rendalen kommune tok kontakt med Fylkesmannen vedrørende et ønske om endring av 
fisketid i forskriften. Dette kom som et resultat av arbeidet med driftsplanen for samme 
området og ønsker fra rettighetshavere og forvaltere. I driftsplanen så inngår følgende 
forvaltningsorgan: Storsjøen Fiskeforening, Mistra Elvelag, Nordre Rena Lotteierlag, Rendalen 
Elvelag, Vestkjølen Viltstellområde, Østsiden Viltstellområde, Håvfiske, Nordre Mistra 
(Østagrenda JFF), Søre Mistsjøen og Andrå Utmarkslag.  
 
Fylkesmannen var positive til dette og sa at kommunen kom dem i forkjøpet da dette sto på 
trappene nasjonalt. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som deltok på et digitalt møte der man 
diskuterte saken med henblikk på kunnskapsgrunnlaget, generelle bestemmelser/føringer, 
ønsker fra rettighetshavere, områdets driftsplan, konkrete endringer og videre prosess. Det ble 
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laget et arbeidsutkast som alle i arbeidsgruppa fikk til gjennomgang. Kommunen samordnet 
dette med berørte forvaltningsorgan og kommunen gav innspill datert 15.07.2020. 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Vi mener det er riktig å dele inn fiskeforvaltningen vassdragsvis som igjen følger 
driftsplanområdet. Det er også behov for og nyttig med en avgrensning som i hovedsak tar for 
seg vassdrag med storørret i forhold til å sikre naturlig rekrutering og bærekraftig beskatning 
av denne. Vi mener alle parter er tjent med dette, samtidig er det viktig at man har 
begrensninger som er kunnskapsbasert og som har ønsket effekt. Dette er viktig for å nå 
forvaltningsmålene, men også i forhold til å få aksept blant fiskere og lokale forvaltningsorgan. 
Den lokale fiskeforskrifta skal legge de ytre rammene for forvaltningen lokalt. Det er opp til 
rettighetshavere og deres organisasjoner å bestemme ytterligere grep for å nå deres mål med 
forvaltningen. Vi mener det er viktig at fiskeforskrifta gir et lokalt forvaltningsrom som 
organisasjonene kan benytte i sin forvaltningspraksis etter hvert som tilstanden endrer seg eller 
ny kunnskap kommer til. Vi vil her legge til at hele området som er befattet av denne 
forskriften i Rendalen er godt organisert og er alle del av driftsplanen for hele vassdraget.  
 
§ 1 Formål:  
Her er det ønskelig å legge til følgende på slutten av setningen «på en bærekraftig måte».  
 
§ 2 Geografisk virkeområdet: 
Avgrensningen er endret betydelig etter innspill til arbeidsutkastet. Vi syns denne 
avgrensningen i langt større grad gjenspeiler det man vet om storørretens leveområder og 
vandring i Mistravassdraget. Avgrensningen i Mistra er trukket nedstrøms Søre Mistsjøen som 
er mer riktig i forhold til avgrensningen i arbeidsutkastet som var ved Mistra ved Tannvola. 
 
Det som er noe uvisst, er om den vandrer gjennom Lomnessjøen og videre opp Nordre Rena 
og eventuelt videre i Unsetåa og Tysla. Telemetristudien som ble gjennomført her nylig hadde 
fokus på Søndre Rena, Storsjøen og Mistra og man la ikke opp til å undersøke vandringen av 
storørret i Nordre Rena. Det skal ha vært gjort noen undersøkelser i Nordre Rena uten at man 
fant at storørret vandret opp dette vassdraget. Imidlertid uttaler Olav Berge, som er forsker 
ved Høyskolen i Innlandet og ansvarlig for denne telemetristudien, at «det burde absolutt vært 
gjort undersøkelser i denne sammenhengen for å få kunne bekrefte (eller avkrefte) om det 
finnes en delbestand som benytter aksen Storsjøen – Nordre Rena. Men det vil være 
overraskende om en slik sammenheng ikke finnes». Ny kunnskap vil kunne medføre endringer 
i den geografiske inndelingen. Fylkesmannen må vurdere om man skal vektlegge føre var 
prinsippet inn i forskriften før man har tilstrekkelig kunnskap om storørretens bruk av 
vassdraget.  
 
I. Bestemmelser for fiske i Søndre Rena, Mistra og Nordre Rena opp til utløpet 
Lomnessjøen samt øvrige sideelver/bekker til Storsjøen:  
 
§ 3 Redskapsbruk i rennende vann:  
Kommunen har ingen innspill til denne utover at man har tatt inn bruk av not til sikfiske som 
sikrer eventuell bruk av de gamle notvarpene i vassdraget.  
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§ 4 Fisketid i rennende vann:  
Rendalen kommune er positiv til endringen som er i tråd med vårt innspill. Det er også positivt 
at man har samme fisketid i hele Mistra. Endringen er en utvidelse av fisketid både ved start og 
slutt av fiskesesongen. Dette gir handlingsrom for forvaltningen lokalt, mulighet for økt 
fiskekortsalg og inntjening, men også økt forvaltningsansvar. Mistra Elvelag har vist seg som 
en seriøs aktør med aktiv og kunnskapsbasert fiskeforvaltning og ville kunne håndtere dette 
ansvaret bra. 
 
§ 5 Minstemål og maksimalmål i rennende vann:  
Maksmål etter 20. august er positivt for å sikre gytefisk av storørret. Minstemålet sikrer 
rekrutering i vassdraget. Området har i dag minstemål på 30 cm hele sesongen og maksmål 
etter 1. august på 40 cm. Man har også kvotebegrensninger på maks 1 fisk over 40 cm 
/fisker/døgn.  
 
Bestemmelser for fiske i Storsjøen 
 
§ 6 Redskapsbruk:  
Generelt mener vi det kanskje er andre virkemidler som er viktigere for å redusere 
beskatningen av storørret enn redskapsbruk. 
 
Begrensningen med antall sluker pr båt vil være kontroversiell og ødeleggende for en del 
fiskeutøvelse og næringsvirksomhet. Man må da spørre seg om tiltaket har en ønsket effekt og 
om dette er lett å følge opp for oppsynet? Målet her må være å begrense opptak av storørret, 
men vi mener dette kan gjøres på andre og bedre måter ved maksmål eller kvotebegrensninger 
av en eller annen form. Da innvirker man mindre i fiskeutøvelsen, får større aksept blant fiskere 
og gir rom for lokal forvaltning. Ønsket effekt vil også kanskje være bedre etter vår mening. 
Det er et ønske fra Storsjøen Fiskeforening, som forvalter fiske på en bærekraftig og 
kunnskapsbasert måte, at man øker antall sluker til 6 pr båt.  
 
§ 7 Fisketid i Storsjøen:  
Avsnittet er litt uoversiktlig. Det kunne med fordel vært gjort mer lesbart ved å dele inn i 
avsnitt eller kulepunkt for bunngarn, flytegarn og dregging.  
 
Det er et ønske fra Storsjøen Fiskeforening å endre perioden for fiske med flytegarn fra 01.08. 
– 31.10. Dette med bakgrunn i forvaltning av sikbestanden i sjøen da hoveduttaket av sik skjer 
med flytegarn. Fylkesmannen må vurdere dette opp mot den negative effekten dette fiske har 
for storørretbestanden.  
 
§ 8 Bestemmelser for garnfiske og annen faststående redskap i Storsjøen:  
Fredningssonen videreføres fra tidligere forskrift og støttes av kommunen. Det er viktig i 
forhold til forvaltningen av sik at man har muligheten til å benytte storruse. Nå er det slik at 
denne typen fiske er svært vanskelig i Storsjøen grunnet bunnforhold og strømninger i vannet. 
Hovedfiske på sik skjer med flytegarn og det er derfor ønskelig å utvide maskevidde til 45 mm.  
 
§ 9 Merking:  
Kommunen har ingen merknader.  
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§ 10 Minstemål i Storsjøen:  
I forhold til Storsjøen uttaler Jon Museth følgende: Internasjonal forskning har vist at 
minstemål ikke er et effektivt virkemiddel for å ta vare på store individer (men kan være 
effektivt for å sikre at fisken rekker å gyte før de blir beskattet og dør). Faren med minstemål 
og et hardt fiske er at det fører til en seleksjon mot tidlig kjønnsmodning og førstegangs 
gyting. Hvis minstemål skal inn i forskriften bør dette være 40 cm og da kombinert med et 
maksimalmål/kvote på fisk over en viss størrelse (f.eks. i første omgang 60-70 cm). Etter hvert 
som bestanden bygger seg opp og gjennomsnittsstørrelsen øker kan denne grensen økes.  
 
Rendalen kommune støtter uttalelsen til Museth og vil igjen påpeke viktigheten av å overlate et 
forvaltingsrom til lokale forvaltere i områder med en bærekraftig og velfungerende forvaltning.  
 
III Generelle bestemmelser:  
Kommunen har ingen merknader.  
 
Rendalen kommune mener at storørretbestanden i Storsjøen, Mistra, Søndre og Nordre Rena 
representerer en unik mulighet for forvaltningen og forskningen til å øke kunnskapsgrunnlaget 
på området og ut i fra dette etablere en bærekraftig og banebrytende forvaltning av arten som 
vil kunne overføres til andre vassdrag. Dette vil øke kvaliteten på fiske og gjøre vassdraget 
svært attraktivt for fiskere. Dette har igjen betydning for lokal verdiskapning på et langsiktig 
og bærekraftig nivå. Dette medfører et viktig lokalt forvaltningsansvar og oppdatert kunnskap 
av høy kvalitet for å iverksette tiltak for å ivareta fiskebestanden av storørret for framtiden.   
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Rendalen kommune, formannskapet, vedtar høringsuttalelse som framgår av 
saksframlegget.  

 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 10.12.2020: 
 
Kommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i Formannskapet 10.12.2020: 
 

1. Rendalen kommune, formannskapet, vedtar høringsuttalelse som framgår av 
saksframlegget.  

 
 


