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Nye fiskeregler for statsallmenningene i Snåsa
Hjemmel:
- Fjelloven § 28
Saksdokumenter:
- Forslag til nye fiskeregler for statsallmenningene
- Høringsuttalelse fra Skjækra hytteeierforening
- Høringsuttalelse fra Jarle Gravbrøt
- Høringsuttalelse fra Snåsa kommune v/viltnemnda
- Høringsuttalelse fra Snåsa jeger- og fiskeforening
Saksopplysninger:
Fjellstyret har i sak 26/18 vedtatt å revidere fiskereglene for statsallmenningene. Formålet
med revideringen er å legge til rette for økt garnfiske i flere vann i statsallmenningene. Forslag
til nye fiskeregler ble i sak 12/19 vedtatt sendt ut på høring, med høringsfrist 20. mai 2019.
Forslag til nye fiskeregler ble lagt ut til høring på fjellstyrets hjemmesider og facebooksider.
Høringsforslaget ble også sendt til Snåsa kommune v/viltnemnda og Snåsa jeger- og
fiskeforening. I tillegg ble det laget en egen artikkel om høringa i lokalavisa Snåsningen.
Ved høringsfristens utløp har det kommet inn 4 høringsuttalelser:
Skjækra hytteeierforening støtter forslaget til nye fiskeregler, da det er i tråd med deres
tidligere forespørsler til fjellstyret.
Jarle Gravbrøt mener maks maskevidde på 24 omfar er for lite, og at det fører til at det blir
tatt ut mere små fisk og at tilveksten blir mindre. Han foreslår 20 omfar som maks
maskevidde.
Snåsa kommune v/viltnemnda har ingen merknader til forslaget til nye fiskeregler.
Snåsa jeger- og fiskeforening stiller seg positiv til forslaget til nye fiskeregler.
Vurdering:
Bakgrunn og begrunnelse for foreslåtte endringer i fiskereglene er gjennomgått i fjellstyrets
sak 12/19. Hovedparten av høringsinnspillene støtter fjellstyrets forslag til nye regler.
Jarle Gravbrøt mener største tillatte maskevidde er for liten, og at dette fører til at det blir tatt
ut mere små fisk og at tilveksten blir mindre. Dette kan være et argument for vann med liten
produksjon/tilvekst. Alle vatna det her er snakk om er imidlertid relativt grunne og produktive
ørretvann, med gode gytemuligheter og stor tilvekst av fisk. I slike vann er det viktig at
hovedparten av beskatningen legges på mindre og middels fisk. Om det blir få store fisk igjen
i vatnet, faller en viktig bestandsregulerende faktor bort. Predasjon på ungfisk fra stor fisk
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spiller en viktig rolle i struktureringen av fiskesamfunn, og hvis de store fiskene i en bestand
overbeskattes er overtallighet og tidlig kjønnsmodning en alternativ ny likeveksttilstand for
bestanden. Forslaget til nye fiskeregler innebærer at inntil 2 av 5 satte garn kan ha større
maskevidde enn 24 omfar (26 mm), men at hovedparten av garna som settes skal ha mindre
maskevidde og beskatte den mindre fisken i vatnet.
Saken er vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8 -12.
Kunnskapsgrunnlaget §8, Føre-var-prinsippet §9, Økosystemtilnærming og samlet belastning
§10:
Etter fjellstyrets vurdering har en på grunnlag av egne erfaringer fra de ulike vatna,
tilbakemeldinger fra fiskere over flere år og generell kjennskap til forvaltning av
fiskesamfunn, tilstrekkelig kunnskap for å fatte et slikt vedtak uten å volde skade på arter,
naturmangfoldet eller økosystemet.
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver §10, Miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder §12:
Ikke relevant i saken.
Forslag til vedtak:
Med bakgrunn i sak 12/19, inngitte høringsuttalelser og vurderinger gjort i denne saken,
vedtar Snåsa fjellstyre nye fiskeregler for statsallmenningene som vedlagt.
VEDTAK:
Med bakgrunn i sak 12/19, inngitte høringsuttalelser og vurderinger gjort i denne saken,
vedtar Snåsa fjellstyre nye fiskeregler for statsallmenningene som vedlagt.

Vedtaket kan iflg. § 28 i Forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig
og sendes Snåsa fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i
sakens dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19.
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