
FISKEREGLER FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 
 

Kart selges av kortutsteder. Kortet gir rett til isfiske samt fiske med håndsnøre, stang, oter, liner og garn, se 
dog begrensninger for enkelte vatn og til enkelte tider. Kortet er personlig. Sesongkort gjelder ut det 
kalenderåret de er utstedt. Det kan ikke fiskes med garn på kort tilhørende person som ikke er tilstede under 
fisket. 
        

FISKETIDER  
Fra og med 15. september til og med 31. oktober er alt fiske i vatn og elver med ren ørretbestand forbudt. I 
vatn der det er bare røye eller både røye og ørret er fiske tillatt hele året. For Skarvatnet gjelder samme 
regler vedrørende fisketider og antalls- og maskeviddebegrensninger som for rene ørretvatn. For 
Gjevilvatnet er fiske med garn og liner tillatt fra og med 1. juli til og med 14. september, og alt fiske 
forbudt i perioden fra og med 15. september til og med 31. oktober. Fiske med garn og liner er tillatt i rene forbudt i perioden fra og med 15. september til og med 31. oktober. Fiske med garn og liner er tillatt i rene 
ørretvatn fra og med 15. juli til og med 14. september. Unntatt her er Vesle Orkelsjø, Orkelsjøen og 
Unndalsvatnet, der fisketid med garn og liner er fra og med 15. juli til og med 31. august. 
        
REDSKAP  
Til garnfiske i rene ørretvatn kan det settes inntil 5 garn (maks 25 meter lange) per fiskekort. Minste 
tillattemaskevidde er 35,5 millimeter (18 omfar). Unntak må avtales med Oppdal Bygdealmenning. I vatn 
der det er bare røye eller både røye og ørret er det ingen antalls- eller maskeviddebestemmelser. Garn skal 
merkes med eiers navn, og skal ikke stå ute til fangst i tiden 1000 til 1800. Det er forbud mot garn og liner i 
bekker og elver.        
 
FREDNING 
Følgende vann er fredet for alt garnfiske: Unndalsvatnet i området mellom allmenningshytta og Unna elv, 
Masingtjønna ved Orkelsjøen, Unntjønna i Unndalen og Potta i Åmotsdalen.    
    
UTENBYGDS FISKERE 
Utenbygdsboende har ikke lov til å fiske med garn i Unndalsvatnet, Store Orkelsjø, Vesle Orkelsjø, Utenbygdsboende har ikke lov til å fiske med garn i Unndalsvatnet, Store Orkelsjø, Vesle Orkelsjø, 
Næringtjønnene, Finntjønna og Avundtjønna i Tjønnglupen, Håkertjønna eller Remtjønna. 
       
 
ANNET 
Det er forbud mot bruk av levende fisk som agn. Vær oppmerksom på at det finnes ørekyte i enkelte vatn i 
allmenninga. Flytting eller utsetting av fisk er forbudt uten etter tillatelse fra grunneier. Dersom du ønsker 
mer informasjon, kontakt Oppdal Bygdealmenning på tlf. 72420277, 48212690, 48212691 eller ta en tur 
innom allmenningens kontor i Inge Krokanns vei 11 (100 meter sør for kommunehuset). OBAs hjemmeside 
http://oba.oppdal.com. Fiskekort selges også på www.inatur.no.       
  


