
 
 

Generelle fiskeregler  

 Fiskekort må løses før fisket tar til.  

 Levende organismer er ikke tillatt å overføre fra et vassdrag til et annet.  

 Ørekyte, død eller levende, er forbudt å bruke som agn.  

 Stangfiske er tillatt fra isløsning og varer til og med 15. september, da fredning begynner. 

 Isfiske starter 1.desember og varer til isen går, oftest har dette vært rundt 10. mai. 

 Fiske med oter er tillatt for alle på Finnsjøen i hele fiskeperioden.  

 Oterfiske for utenbygdsboende personer er tillatt på Atnsjøen i juli måned. Dette gjelder kun ved løsing av sesongkort. 

 Oterfiske for utenbygdsboende personer er tillatt på Setningen hele sesongen. Dette gjelder kun ved løsing av sesongkort. 

 Fiske fra innmark er forbudt uten grunneiers tillatelse. 

 Fangstrapport skal sendes inn til Atna Fiskeforening etter endt fiske.  

 Brudd på fiskereglene vil bli anmeldt. 

 Garnfiske for utenbygdsboende er tillatt på Setningen og Finnsjøen. Dette krever eget garnkort. Det kan settes inntil 10 garn, hvor 
minst halvparten skal være av maskevidde 26 eller mindre. Fisketid for Setningen: Fra isen går-30.juni og 1.aug-15.sept, samt fra 1. 

desember til isen går (garn under isen). Fisketid for Finnsjøen: Fra isen går til 15.sept, samt fra 1.desember til isen går (garn under 

isen). Det er forbudt å ha garn stående i vannet mellom kl. 10.00 - 16.00.  Garn skal være standard bunngarn inntil 2 meters dybde / 
25 meters lengde, og være tydelig merket med eierens navn og adresse. Umerkede garn blir tatt opp av fiskeoppsynet. 

 

Innenbygdsboende med rett til stangfiske: Du har rett til å kjøpe fiskekort for stang til innenbygdspris hvis du bor innenfor grensene 
til Atna Fiskeforening. 

  

Garn og oterfiskeregler  

 Garnfiskekort må løses før fisket tar til og kan brukes på følgende vann: 

Atnsjøen: 

Fritt antall garn med minste maskevidde 31 mm kan benyttes. Fisketid fra isen går - 30.juni, 1.august-20.sept og 1.nov - isen legger seg 

(røyefiske). I Atnsjøen er garnfiske kun tillatt for de som har rett til slikt fiske. Det er ikke lengre sams garnfiske på Atnsjøen, og de 

enkelte fiskere må derfor fiske på sine respektive rettighetsområder. Det er forbudt å sette garn nærmere osene enn de oppsatte 
fastmerker. Oterfiske er tillatt for innenbygdsboende, rettighetshavere og utenbygdsboende med sesongkort i juli mnd. I 

statsallmenningen på Atnsjøen er oterfiske tillatt for innenbygdsboende og rettighetshavere også i august måned. 

 

Setningen: 

Fritt antall garn kan benyttes. Hvis det benyttes flere enn 10 garn, skal halvparten av disse ekstra garnene være av maskevidde 26 eller 

mindre. Fisketid fra isen går-30.juni og 1.aug-15.sept, samt fra 1. desember til isen går (garn under isen). Det er forbudt å sette garn 
nærmere osene enn de oppsatte fastmerker. Oterfiske på Setningen er tillatt for innenbygdsboende, rettighetshavere og 

utenbygdsboende personer med sesongkort hele sesongen. 

 

Finnsjøen: 

Fritt antall garn med fri maskevidde kan benyttes. Fisketid fra isen går-15.sept, samt fra 1. desember til isen går (garn under isen). 

Oterfiske på Finnsjøen er tillatt for alle hele sesongen. 
  

Rundtjønn, Langtjønn og Hamntjønn: 

4 garn med minste maskevidde 35 mm kan benyttes av de som har rett til slikt fiske. Fisketid fra isen går-30.juni og 1.aug-15.sept.      

 

Tjønnene i Nordre Atndalen 

Fritt antall garn med fri maskevidde kan benyttes av de som har rett til slikt fiske. Fisketid fra 15.aug-kl. 1600-15. sept kl. 1600. 
 

Musvoltjønn, Bergetjønn 

Fritt antall garn med fri maskevidde kan benyttes av de som har rett til slik fiske. Fisketid fra isen går-30.juni og 1.aug-15.sept. 
  

 

 I de øvrige vann er garnfiske forbudt. 

 Det er forbudt å ha garn stående i vannet mellom kl. 10.00 - 16.00.   

 Garn skal være standard bunngarn inntil 2 meters dybde / 25 meters lengde, og være tydelig merket med eierens navn og adresse. 

 Umerkede garn blir tatt opp av fiskeoppsynet. 
 

 

I tillegg til disse fiskeregler gjelder kommunale fiskeregler for Stor-Elvdal, Folldal og Sør-Fron kommuner innenfor deres respektive 
områder. 

 

Brudd på disse regler er straffbart. Disse regler trer i kraft straks. 

Reglene er oppdatert og vedtatt på årsmøte 27.juni 2018. 

 


