
KOMMENTARER TIL NY FORSKRIFT OM FISKE I RANDSFJORDEN MED 
IFALLENDE ELVER OG BEKKER, JEVNAKER, GRAN, SØNDRE LAND OG 
NORDRE LAND KOMMUNER, OPPLAND FYLKE

FISKEFORHOLDENE I RANDSFJORDEN
Fiskesamfunnet i Randsfjorden er sammensatt av 11 fiskearter, hvorav aure, sik, røye, 
åbbor og gjedde har interesse som fiskeobjekter. 

Auren i Randsfjorden er typisk storaure, med eksemplarer over 10 kg. Aurebestanden i 
innsjøen består av flere stammer som gyter i forskjellige tilløpselver til Randsfjorden. 
De ulike stammene er forskjellig i flere karaktertrekk, som feks. størrelse, vekst og 
aldersstruktur. Aureungene oppholder seg i gyteelvene 1-5 år før de vandrer ut i 
Randsfjorden. I Randsfjorden lever auren av fisk, og den får en kraftig vekstøkning 
som først stagnerer når auren blir gytemoden. De ulike stammene blir gytemodne ved 
forskjellig alder og størrelse. Dokkaauren, som er den mest storvokste av 
aurestammene, blir seint kjønnsmoden og oppnår størrelser på over 10 kg, mens de 
øvrige stammene blir tidligere kjønnsmodne ved mindre fiskestørrelse. Av auren som 
gyter i Vigga blir feks. hovedmengden gytemodne i 4 - 5 års-alderen, ved 30 - 55 cm 
lengde.

Røya i Randsfjorden er i stor grad fiskespisende, og deler av bestanden når svært stor 
størrelse. Det er registrert eksemplarer opp mot 10 kg, og trolig er røya i Randsfjorden 
den mest storvokste røyebestanden i landet. Den store røya i Randsfjorden gyter på 
avgrensede områder i selve innsjøen på relativt grunt vann. Den storvokste røya har et 
livsløp mye likt det en finner hos storauren, noe som gjør den like utsatt for 
overbeskatning.

De øvrige fiskeartene i Randsfjorden har fram til nå ikke hatt spesielt behov for 
beskyttelse mot beskatning. Med unntak av gjedde er disse artene generelt lite sårbare 
for hard beskatning. Sik og krøkle er de dominerende artene. Siken i Randsfjorden 
består av flere stammer. Noen gyter i selve innsjøen, mens andre gyter i tilløpselver, 
hvorav Dokka-Etna er den viktigste. 

Interessen for fisket etter storauren i Randsfjorden er stor. Auren beskattes med 
garnfiske både i Randsfjorden og i Dokka-Etna i forbindelse med gytevandringen. I 
tillegg er det et aktivt sportsfiske etter auren, med dorging i Randsfjorden og stangfiske
i elvene. Også den store røya i Randsfjorden er et høyt verdsatt fiskeobjekt for mange. 
Tidligere ble den hovedsakelig fanget på garn, men i de senere år har en del fiskere 
begynt å dorge målrettet etter stor røye. Sikfisket var tidligere det viktigste fisket i 
Randsfjorden, og hadde økonomisk betydning for flere fiskere. Siken ble hovedsakelig 
beskattet med flytegarn i Randsfjorden og med not og håv i Dokka-Etna i gytetiden. 
Omfanget av sikfisket i Randsfjorden har imidlertid avtatt i de senere ti-årene, noe som 
har medført en redusert størrelse og kvalitet på siken. I dag er siken i Randsfjorden 
relativt småvokst, og det er liten interesse for fisket.

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTSREVISJONEN
Storaurebestandene i Norge vurderes som nasjonalt verneverdige, og Direktoratet for 
naturforvaltning har fått utarbeidet et eget forslag til forvaltningsplan for storaure 
(Garnås et al. 1996). Storaurebestandene er generelt svært utsatt for overbeskatning 



som en følge av at de blir kjønnsmodne først ved høy alder og stor størrelse, slik at de 
er utsatt for fangst i flere år før første gyting. Gytevandringene og konsentrasjonen av 
fisk på gyteplassene gjør den dessuten lett å fange dersom det ikke er restriksjoner i 
redskapsbruk, fisketider og -steder. Storaurens størrelse gjør den dessuten til svært 
attraktive fiskeobjekt, som er fullt på høyde med laks og sjøaure. For å beskytte 
storaurestammene mot overbeskatning er det i forslaget til forvaltningsplan for storaure 
gitt følgende tilrådning:

”Alle storørretstammer bør beskyttes av en lokalt tilpasset, offentlig 
fiskeforskrift. Det må vurderes om det er behov for revisjon av eksisterende 
forskrifter, og det må fastsettes forskrift hvis slik ikke finnes.”

Den storvokste røyebestanden i Randsfjorden er svært spesiell, og representerer minst 
like stor verneverdi som storaurebestanden i vassdraget. I og med at røya når like stor 
størrelse og har like langt livsløp som storauren, er den også like sårbar for 
overbeskatning som storauren. Dersom noen starter hard garnbeskatning av røya på 
gyteplassene må en forvente at dette vil medføre en kraftig reduksjon av bestanden.

Tidligere fiskeforskrifter for Randsfjorden med ifallende elver og bekker ble fastsatt av 
fylkesmannen 29. april 1991. Det var ønsker fra flere hold om å revidere forskriftene. 
Det har særlig vært fokus på økt skjerming av aurebestanden i Randsfjorden, men også 
vært ønsker om å forenkle forskriftene, samt å foreta justeringer for å unngå utilsiktede 
beskrankninger på fiske etter åbbor og gjedde. Også fangstregistreringer og 
fiskeundersøkelser i vassdraget (bla. Kraabøl & Arnekleiv 1998) har signalisert behov 
for redusert beskatning av storauren. De første skritt i arbeidet med å utarbeide et 
forslag til nye forskrifter startet allerede i 1998. Aurestammen som gyter i Dokka og 
Etna er i mindre grad enn de øvrige aurestammene i Randsfjorden skjermet mot 
garnfiske i forbindelse med gytevandringen. Det har særlig vært bestemmelsene for 
fisket i Dokka-Etna, Randsfjordens nordende og Flubergsundet som har vært diskutert. 
Det har derfor vært avholdt møter med berørte grunneierorganisasjoner/grunneiere i 
disse områdene og Etnedal, Nordre- og Søndre Land kommuner for å få innspill og 
synspunkter på utforming av forskriftene. Det har også senere vært kontakt med noen 
kommuner for å drøfte elementer i utformingen av forskriftsforslaget, og 19.03.02 ble 
det holdt et åpent møte på Hov rådhus der det ble orientert om forslaget til ny forskrift 
for å få synspunkter på forslaget før den formelle høringen. 

GENERELT OM DEN NYE FORSKRIFTEN
Forskriftenes intensjon er å gi aurebestanden og røyebestanden økt beskyttelse mot 
overbeskatning, samtidig som den ikke skal være til hinder for en rasjonell utnyttelse av 
de andre fiskebestandene i innsjøen. Et generelt hovedelement i forskriften er at auren 
og røya skal skjermes mot beskatning under gytevandring og under gytingen. I tillegg 
er det satt begrensninger i bruk av redskap som er særlig effektiv på stor aure og røye. 
Forvaltningen av fiskesamfunn som er sammensatt av flere arter er komplisert. Mens 
aurebestanden og røyebestanden er tynn og storvokst og trenger beskyttelse mot 
overbeskatning, er siken tallrik og tåler aktiv beskatning. De betydelige forskjellene i 
fiskestørrelse hos de ulike aurestammene i Randsfjorden kompliserer det hele 
ytterligere. Dette gjør det nødvendig å utforme fiskereglene utfra en avveining mellom 
det som er ideelt for de ulike aurestammer og ønske om muligheter for rasjonell 
beskatning av de andre fiskeartene. Aurens vandringer mellom Randsfjorden og de 
ulike gyteelvene og røyas bruk av et avgrenset gyteområde medfører i tillegg behov for 



lokale særbestemmelser og unntak. Det har vært stort fokus på å lage reglene enklest 
mulig, men alt dette fører likevel til at fiskeforskriftene nødvendigvis må bli relativt 
detaljerte og kompliserte, for at aure- og røyebestanden skal kunne beskyttes uten å 
skape uheldige og unødvendige hindringer i utøvelsen av fiske. Det er imidlertid i 
hovedsak bestemmelsene for fiske med bundne redskaper som er kompliserte. Dette 
fisket utøves i hovedsak av fiskere som er lokalkjente i det området de fisker, og som 
enkelt bør kunne sette seg inn i de bestemmelser som gjelder for det sted og den 
redskapstype de benytter. 

For sammenligning med forskrifter for tilsvarende innsjøer kan nevnes fiskeforskrifter 
for Mjøsa, nedre del av Gudbrandsdalslågen og for Tyrifjorden.

KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PARAGRAFER

§ 1. Redskapsbruk
Redskapsbruken samsvarer i store trekk med gjeldende forskrift. Endringen omfatter;

• Definisjon av teine/ruse med ledegarn som storruse, og åpning for bruk av 
storruse og mjæl til andre arter enn aure og røye.

• Åpning for bruk av hagle til skyting av gjedde. Dette er tillatt redskap til 
fangst av gjedde i henhold til lov om laksefisk og innlandsfisk og vi ser ikke 
spesielle bestandsforhold for gjedda i Randsfjorden som tilsier et offentlig 
forbud mot dette. Det understrekes at skyting av gjedde med hagle ikke kan 
skje i Dokkadeltaet naturreservat, Fluberg fuglefredningsområde og 
Røykenvik fuglefredningsområde, da all bruk av skytevåpen i disse områdene 
er forbudt gjennom vern etter naturvernloven. 

• Åpning for bruk av klepp som hjelperedskap for landing av fisk
• Presisering av at pilk skal ha kroker beregnet på å slukes av fisken. Dette er 

uansett forbudt i lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 37, men tas inn av 
informasjonshensyn

§ 2. Fredningsbestemmelser
Bestemmelsene samsvarer i store trekk med gjeldende forskrift. Endringene omfatter

• Sør-grensen for det området i Randsfjordens nordende som har spesielle 
begrensninger i fisket er justert slik at den samsvarer med sør-grensen for 
Dokkadeltaet naturreservat. Bestemmelsene for fisket i dette området er endret, 
og følger nå av forskriftens §§ 4 og 5.

• Grensen mellom Dokka-Etna elv og Randsfjordens nordende er justert sørover 
ca 100 m. Dette p.g.a. at de lokale bunnforhold tilsier at dette området i praksis 
er elv og har behov om bestemmelsene om friløp i djupålen.

• Fredningsperioden utenfor elve-/bekkeos omfatter kun bundne og faststående 
redskapstyper.

• Ny fredningssone i det viktigste gyteområdet for stor røye sørover fra 
Gullerudvika. Fredningen i sonen omfatter alle redskapstyper og gjelder i 
perioden 1. okt. – 15. nov.

§ 3. Garnfisket i Randsfjorden
Forskriften innebærer endringer i tillatt redskapsbruk ved garnfiske:

• Flytegarn skal ha maskevidde mindre eller lik 31 mm. Dette for å rette 
flytegarnsfiske mot sik og å unngå flytegarnfiske rettet mot storaure og røye. 



Størrelsen på siken har de senere år avtatt, og bruk av maskevidder større enn 
31 mm vil i dag gi minimal fangst av sik i de frie vannmasser. Samtidig vil en 
reduksjon av maskevidden fra 39 til 31 mm redusere fangbarheten av halvstor 
aure ved flytegarnsfiske. Dette åpner for å fjerne begrensningen i mengde 
flytegarn som kan benyttes. Endringen harmoniserer bestemmelsen med 
tilsvarende regel i Mjøsa, der bruk av flytegarn generelt er forbudt for å 
skjerme auren mot slik beskatning.

• Bunnsatte garn med høyde over 2 m skal ha maskevidde mindre eller lik 31 
mm som er velegnet for å fange sik eller større eller lik 63 mm som er egnet 
for fangst av aure og stor røye. Dette er ment å skjerme ung vekstkraftig 
aure. Mengden grovmaskede bunngarn med høyde over 2 m er begrenset til 
100 m pr. båt, mens det ikke er begrensninger i mengden garn med 
maskevidde 31 mm eller mindre.

• For garn med høyde 2 m eller mindre er det ingen restriksjoner. Dette åpner 
for friere maskeviddebruk til fangst av bunnlevende fisk som åbbor, gjedde og 
grunnsik.

Det er videre innført spesielle begrensninger for garnfiske i Flubergsundet. Dette 
fordi Flubergsundet danner en smal passasje hvor vandrende aure blir særlig fangbar. 
Begrensningen består i forbud mot maskevidder større enn 31 mm i garn med større 
høyde enn 2 m. I tillegg er det i en sone ved Flubergbrua med totalforbud mot 
garnfiske utenfor en avstand fra land på 25 m, fordi dette er en særlig trang passasje.

§ 4. Fiske med storruse i Randsfjorden
Det er innført bestemmelser som regulerer bruk av storruse. Storruse er en ny 
redskapsform i innlandet. Storruse har flere steder vist seg som en effektiv 
fiskeredskap, bla. til åbbor, sik, gjedde og aure. Vi finner det riktig å tillate bruk av 
storruse i Randsfjorden for å beskatte de ulike kvitfiskartene. Redskapen vil imidlertid 
også med stor sannsynlighet kunne beskatte auren effektivt, og det er lite ønskelig å 
åpne for nye redskaper som kan medføre økt beskatning av denne. Det er derfor tatt 
inn bestemmelse om at aure og røye fanget i storruse skal slippes ut. I nordenden av 
Randsfjorden, utenfor Dokka-Etnas utløp er det ikke ønskelig å ha storrusefiske i den 
perioden auren søker mot elva for å gyte, da dette vil kunne fange mye aure og virke 
forstyrrende på oppgangen selv om fisken slippes videre. I denne sonen er det derfor en 
fredningsperiode for storrusefiske fra 10. juli –19. september.

§ 5. Fisket med bundne og faststående redskaper i Dokka-Etna, Lomsdalselva og 
deres ospartier
Reguleringen av fisket i dette området er endret en del, og totalt sett forventes 
endringene å redusere beskatningen av gytevandrende storaure på vei til Dokka og 
Etna. 

• Det er åpnet for garnfiske i Dokka-Etna og Etna i perioden 1. april – 9. juli. 
Dette for å imøtekomme ønsket om garnfiske etter åbbor og gjedde spesielt i 
Dokkadeltaet i denne perioden. Det er svært beskjeden oppgang av aure i elva 
før 10. juli. Garnfiske i denne perioden vil i liten grad beskatte auren. Det er 
satt nedre maskeviddegrense på 35 mm for å unngå bifangst av aureunger på 
utvandring fra elva.

• Det er videre åpnet for fiske etter andre arter enn aure og røye med storruse, 
ruse og mjæl i Dokka-Etna og Etna i perioden 20. september – 9. juli. Aure og 
røye må slippes ut. 

• Garnfisket etter aure i Dokka-Etna og i ospartiet i Randsfjorden ut til sør-



grensen for Dokkadeltaet naturreservat er begrenset i tid i forhold til gjeldende 
forskrift. Fiskeperioden  er satt til 1. – 14. august, og er lik både i elva og 
ospartiet. Bestemmelsene om garnbegrensning og helgefredning er de samme 
som gjelder for elva i nåværende forskrift. Nedre tillatte maskevidde ved dette 
fiske er endret fra 75 mm til 35 mm. Dette vil kunne øke fangsteffektiviteten på 
mindre gytevandrere, og trolig også den totale fangsteffektivitet på aure i den 
perioden fisket er tillatt, men vil kunne redusere fangsteffektiviteten på de 
største individene dersom mindre maskevidder tas i bruk. Dette vil i tilfelle være 
en heldig endring for bestanden.

• Garnfiske etter aure i Lomsdalselva er ikke lenger tillatt. Elva er liten, og 
gytebestanden av aure nødvendigvis begrenset. Noen høler ville enkelt kunne 
garnfiskes og dette ville innebære urimelig hard beskatning av bestanden. 
Endringen innebærer en harmonisering med de øvrige sideelvene til 
Randsfjorden hvor det gyter storaure.

• Sikfiske i Dokka-Etna, Lomsdalselva og deres ospartier i forbindelse med 
sikens gyting er tillatt som før, men grensen for største tillatte maskevidde ved 
slikt fiske er senket til 31 mm som ellers i vassdraget som følge av redusert 
størrelse på siken. I Lomsdalselva går gytesiken i liten grad opp forbi rv. 245. 
Garnfisket er derfor begrenset til området nedenfor brua.

§ 7. Slukfiske i Randsfjorden
Ingen endring i forhold til gjeldende forskrift

§ 8. Minstemål
Minstestørrelsen for aure som tillates fanget er 35 cm som før.

§§ 6 og 9 – 11.
Dette er generelle bestemmelser om merkeplikt for faststående redskap, dispensasjons-
adgang fra bestemmelsene i forskriften i spesielle situasjoner og alminnelige 
forskriftsbestemmelser om kontroll, straffeansvar og ikrafttreden.
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KART OVER SONER MED SPESIELLE BESTEMMELSER

Kart 1. Lomsdalselvas osparti (jf forskriftens § 2, 2. ledd og § 5, 3. ledd)

Kart 2. Bjoneelvas osparti (jf forskriftens § 2, 2. ledd)

Kart 3. Viggas osparti (jf. forskriftens § 2, 2. ledd)

Kart 4. Gullerudelvas osparti (jf forskriftens § 2, 2. ledd) og fredningssonen sør for 
Gullerudvika (jf forskriftens § 2, 4. ledd)

Kart 5. Dokka-Etnas osparti (jf forskriftens § 2, 3. ledd, § 4 og § 5, 1.-3. ledd)

Kart 6. Flubergsundet (jf forskriftens § 3, 2. ledd)


