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Fiske er bare tillatt mot løsning av fiskekort – Fjelloven § 29 

Gyldig fiskekort skal alltid medbringes under fiske. 

 

Fiskeregler 

Reglene gjelder for fiske i Grimsdal og Dovrefjell statsallmenninger. Statskogs eiendommer Hjerkinn 

og Fokstua utmålinger i Dovre, Ryddølstjønn, fiskedam ved Vegaskillet (Gråsida gr.lag) og Langtjønn i 

Joramo B.alm. Fiskekortet gjelder ikke i Avsjøen og Grisungvatna.  

Fjellstyret leier fiskeretten i Hjerkinn og Fokstua utmål av Statskog. 
 
§ 1 Generelt 
Det er tillatt å fiske med stang, håndsnøre, støkrok, oter og garn. I elver og bekker er det tillatt med 

stang eller håndsnøre. Håv kan nyttes som hjelperedskap. I elver og bekker er fiske forbudt f.o.m. 15. 

september og fram til isgangen om våren. I elva Folla settes minstemål på fisken til 20 cm. 

 
§ 2 Stang- og oterfiske 

Det er tillatt å fiske med stang og håndsnøre i alle vatn hele året. Stang eller håndsnøre som er satt ut fra 

land eller festet på isen regnes som line.  

I Einøvlingsvatnet, Storrvatnet og Søre Kvitdalsvatnet er det ingen begrensning i antall fiskesnører som kan 

brukes samtidig. Dette gjelder også over natta. 

Fiske med oter er tillatt for innenbygdsboende i alle vatn hele året. Fiskekort for garn må løses for 

fiske med oter. Utenbygdboende kan fiske med oter i Vålåsjøen, Einøvlingsvatnet, Storrvatnet, 

Kvitdalsvatna, Hjerkinndammen, Horrtjønnin og Dørålsvatnet. 

 
§ 3 Faststående redskap 

Det er ikke tillatt å benytte faststående redskap nærmere inn- og utløpsos enn 100 m. All faststående 

redskap skal under bruk være tydelig merket med eierens navn og adresse. Redskap som ikke er 

tilstrekkelig merket kan bli beslaglagt. Det er ikke tillatt å ha garn og line stående i vatnet mellom kl. 

10. 00-17.00 (Kvittjønnan 10.00 – 18.00).  Alle som er med i garnfisket må delta aktivt under hele 

fisket. Ingen kan sette garn i mer enn ett vatn samme natt. 

 
§ 4 Fiske i Fokstua naturreservat 

I Fokstua naturreservat er alt fiske forbudt i perioden f.o.m. 1. mai t.o.m. 31 juli. 

 
Garnfiske for utenbygdsboende 

Oversikten nedenfor viser i hvilke vatn det er tillatt å fiske med garn, tidsperiode og bestemmelse om 

antall garn og maskeviddestørrelse.  

  

  Navn Ant. garn pr. fisker(maskevidde) Tidsperiode 

Vålåsjøen  Max. 2 garn,  Max. 24 mm f.o.m. 22/7 kl.17.00 t.o.m. 1/9 

Einøvlingsvatnet 
Fritt antall garn, Max. 24 mm Hele året 

Storrvatnet 

Horrtjønnin Max.3 garn  (min. 35 mm) f.o.m. 1/8 kl.17.00 t.o.m. 15/8 

Kvitdalsvatna Max 5 garn (max. 24mm) f.o.m. 1/8 kl. 17.00 t.o.m. 31.8 

 

 

 



 

 

 

 

 

Garnfiske for innenbygdsboende 

Oversikten nedenfor viser i hvilke vatn det er tillatt med garnfiske, tidsperiode og bestemmelse om 

antall garn og maskeviddestørrelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5 Spesielle rettigheter 

Fokstugu gard har spesiell fiskerett i Horrtjønnin. Hjerkinn gard har spesiell fiskerett i Kvitdalsvatna. 

 

§ 6 Gratis fiske for innenbygdsboende ungdom 

Innenbygsboende ungdom opp til det året de fyller 20 år kan fiske gratis med stang.  

Det forutsettes at det tas kontakt med fjellstyret for utsteding av fiskekort. Manglende innlevering av 

fangstrapport (frist 31. desember) medfører tap av frikort påfølgende år. 

 

§ 7 Fangstrapport 

De som leverer fangstrapport før 31. desember får refundert kr. 200,- (kun sesongkort). 

Fangstrapport fylles ut på fiskekortet eller leveres på www.dovre-fjellstyre.no.  

 

§ 8 Brudd på fiskereglene  

Brudd på fiskereglene er straffbart etter fjellovens § 37. 

 

Fiskekort 

Fiskekort er å få kjøpt på de fleste turiststeder innen området samt på turistinformasjonen, Holum 

Sport, Statoil Dovreskogen, Hydro Texaco Dovre, Coop Marked Dovre og www.inatur.no 

 
Fangstrapport 

Vær vennlig å sende inn fangstrapport med en gang fiskesesongen er avsluttet. Fangstrapport kan 

også leveres på www.dovre-fjellstyre.no eller e-post dovre@fjellstyrene.no 

 

 

Navn Ant. garn pr.fisker(maskevidde) Tidsperiode 

Horrtjønnin Max. 3 garn (min. 35 mm) f.o.m. 1/8 kl. 17 t.o.m. 15/8 

Hornsjøen 1 garn (min. 35 mm) +  

max. 2 garn max. 24 mm 
f.o.m. 1/8 kl. 17 t.o.m. 15/8 

Skagsnebbtjønn Fritt ant. max. 24 mm Hele året  

Vålåsjøen Max. 2 garn 24 mm + 

Max. 3 garn min. 35 mm 
f.o.m. 22/7 kl.17 t.o.m. 1/9 

Kvittjønnan Max. 3 garn (fri maskevidde) f.o.m. 15/8 kl.18 t.o.m. 19/8 

Einøvlingsvatnet Fritt antall garn 

Max 24 mm 
Hele året 

Storrvatnet 

Veslevatnet på 

Einøvlingen 

Max 3 garn pr. båtlag 

Minimum 35 mm  
15/8-19/8 

Fisketjønn Fritt antall garn  Fri maskevidde 20/7 - 10/9 

Kvitdalsvatna Max 5 garn(max 24mm) 1/8 - 31/8 



 

 

 

Priser 

Det er lik pris for innen- og utenbygdsboende fiskere.  

   

  Stang Oter/garn 

1 døgn 75,- 100,- 

2 døgn 115,- 130,- 

3 døgn 175,- 200,- 

Uke 240,- 300,- 

Sesong x) 670,- x) 745,- 

      

Familiekort pris pr. familie:  

1 døgn 130,- 175,- 

2 døgn 210,- 240,- 

3 døgn 300,- 350,- 

Uke 435,- 510,- 

Sesong x) 980,- x) 1130,- 

 

Familiekort: Ektepar, samboerpar og enslige med barn under 20 år.   

 

x) I prisen er et depositum på kr. 200,- inkludert. Dette beløpet refunderes ved innlevering av 

fangstrapport, der det er oppgitt riktig kontonummer, før 31. desember.  

 

Diverse 

Fiskesesongen følger kalenderåret.  

Sesongkort varer fra kjøpsdato og ut året. 

Statskogs Norgeskort gjelder også i Hjerkinn og Fokstua utmålinger. 
 

 
Husk båndtvangbestemmelsene 

 
 

Sett deg godt inn i fiskereglene før du begynner å fiske 
 

Hold naturen ren 
 

God fisketur! 
 

 
 

Kyrkjevegen 5, 2660 DOMBÅS 
www.dovre-fjellstyre.no 

E-post: dovre@fjellstyrene.no 
Tlf: 905 03 035 / 918 35 424 


