
 
Fiskeregler for Gausdal Statsallmenning 

og Fellesstrekningen 2022 
 

Vedtatt av Gausdal fjellstyre, den 28.04.2015 (sak19.04.2015),16.12.2016 (sak 55.12.2016) og 27.04.2021 (sak 18.04.2021) 

Gausdal fjellstyre har etter Fjelloven av 6. juni 1975, gjort vedtak om fiskeregler  
for Gausdal Statsallmenning. Med forbehold om trykkfeil. 

 
 

Generelt: 
 

1. Fiskesesongen følger kalenderåret. All annen redskap enn stang, håndsnøre, støkrok, 
oter, line (reiv) og garn er forbudt. I elver og bekker er det kun tillatt med stang eller 
håndsnøre.  

  
I strømmende vatn (elver og bekker) er alt fiske forbudt i tiden fra og med 11. 
september til og med 15. oktober. I sjøer og tjønn er fiske tillatt hele året, men 
forutsatt at fisket foregår mer enn 50 meter fra fiskeførende innløps- eller utløpsos i 
perioden f.o.m 11. september t.o.m 15. oktober.  
 
Bruk av motorbåt er forbudt, med unntak av Dokkfløyvannet.  
Der kan det brukes motor med inntil 5 hk. 

 
2. Stangfiske skal i henhold til fjellovens kap. XII, §28, være tillatt for norske borgere i 

alle allmenningsvatn og elver. Etter samme paragraf 4. ledd har fjellstyret gitt løyve til 
fiske med stang, til utlendinger, i alle allmenningsvatn og elver.  
Gjelder fiske med inntil 2 stenger eller 2 håndsnører pr. kortinnehaver. 

 
3. Barn under 16 år er fritatt fra å løse fiskekort for stang. Ungdom opp t.o.m. 20 år kan 

fiske gratis, men kort MÅ hentes hos kortutsteder. 
 
4. Isfiske er tillatt på alle allmenningens vann, med unntak av de fiskevannene nevnt i 

pkt. 1 under regler for innenbygdsboende og for utenbygdsboende/utlendinger. Det 
er tillatt å fiske med inntil 10 støkroker pr. kortinnehaver. Støkroker skal merkes med 
navn, adresse og telefonnummer.  

 
5.  Ved garnfiske gjelder: ett garn er 25 meter langt og 1,5 meter dypt, evt. 4-6 meter 

flytegarn. Det er forbudt å ha garn stående ute til fangst mellom kl. 10.00 og kl. 
16.00. Alle faststående redskap skal merkes tydelig med navn, adresse og 
telefonnummer. 

 
6. Brudd på disse vedtektene/fiskereglene er straffbart etter fjellovens § 37. 
 
 



 

Fiskeregler for innenbygdsboende 

 

1. Innenbygdsboende er personer som siste året har og fremdeles er fast bosatte i Gausdal kommune. 

Kortet gjelder innen Gausdal statsallmenning, unntatt Revsjøene, Stubben og Risåtjønnene. Kortet 
gir også rett til fiske fra land innen den del av Fellestrekningen som ligger i Torpa, unntatt Oppsjøen, 
Skjervungen og Synnfjorden. 

 
2. I følgende bruksrettsvann er det kun tillatt med stangfiske fra land:  

Ormtjønnet, Dokkfløyvatnets midtre del, Valdrestjønnene, Glåmen, Obleiken, Ropptjønnet, 
Dokkvatnet, Karssjøen, Hornsjøen, Dunglungen, Øvre Ongsjøen, Mossjøen, Indre Reinsjøene, 
Slivatna, Omundtjern, Vågskardsvatnet, Mjødokka, Skjelbreia, Gryttjønnet, Vestmjøs, Leppvatna, 
Nordbuvatnet, Galbutjønnet og Øvre- og Nedre Reinsjøen ved Helleberg seter. 

 
3. Fiske med oter er tillatt i alle allmenningens vatn, med unntak av bruksrettsvatna (opplistet i pkt.2), 

Valdrestjern fiskedam, Kittilbutjønnet, Karsjøtjønnet, Grønntjønnet, Huldertjønnene, Revsjøtjønnet 
og Febutjønnet. 

     
  Fiske med garn er tillatt i følgende vatn: 

Navn Ant. Garn pr. fiskekort Tidsperiode 

Hindalssjøen Maks 5 garn, Største maskevidde 32 mm. Hele året 

Svarttjønnet Maks 5 garn, fri maskevidde Hele året 

Mjogsjøen Fritt antall garn, fri maskevidde Hele året 

Kroktjønnet v/Kittilbu Maks 5 garn, fri maskevidde Hele året 

Kroktjønnet v/Vetafjellet Maks 5 garn, Største maskevidde 32 mm. Hele året 

Dokkfløy, nordre del 
(nord for Storlibua) 

Maks 5 garn. Kun maskevidde 35 mm. Hele året 

Dokkfløy , midtre og 
nordre del (nord for 
Blæstern) 

Fritt antall garn, fri maskevidde ved bruk 
av flytegarn* 

Hele året 

Druktjønnet Maks 5 garn. Største maskevidde 32 mm. Hele året 
 

 Innenfor et område på 200 meter nedenfor Dokkelvas utløp i Dokkfløyvatnet i den til enhver tids vannstand, 
er det forbudt med garnfiske. 

 *Dokkfløy midtre del (mellom Blæstern og Storlibua): flytegarn skal ikke benyttes nærmere enn 200 meter fra 
land til den enhver tids vannstand. 

 
 
 

Fiskekortselgere: 
Nærbutikken, Svatsum             61 22 90 12    Kittilbu Utmarksmuseum  61 22 38 00 
                
Liomseter Turisthytte              61 41 11 51         Værskei kafè                                       61 22 31 90 
     
Coop Prix, V. Gausdal              61 22 31 52    Holsbru Kafè V. Gausdal              95 22 31 79 
 

 
 
 
 



Fiskeregler for utenbygdsboende og utlendinger* 
 

1. Kortet gjelder innen Gausdal statsallmenning, unntatt Revsjøene, Stubben, Risåtjønnene og nedre 

Reinsjøen v/ Hellebergseter. 
 
2. I følgende bruksrettsvann er det kun tillatt med stangfiske fra land:  

Ormtjønnet, Dokkfløyvatnets midtre del, Valdrestjønnene, Glåmen, Obleiken, Ropptjønnet, 
Dokkvatnet, Karssjøen, Hornsjøen, Dunglungen, Øvre Ongsjøen, Mossjøen, Indre Reinsjøene, 
Slivatna, Omundtjern, Vågskardsvatnet, Mjødokka, Skjelbreia, Gryttjønnet, Vestmjøs, Leppvatna, 
Nordbuvatnet, Galbutjønnet og Øvre Reinsjøen ved Helleberg seter. 

 
 *Etter fjellovens §28, 3. ledd, annet punktum, vil fiske med oter og faststående redskap kun være 

tillatt for de som siste året har vært og fremdeles er fast bosatte i Norge. 
 
3. Fiske med oter er tillatt i Mjogsjøen og Dokkfløyvatnets nordre del (Fra Storlibua og nordover).  

 
Fiske med garn er tillatt i følgende vatn: 

Navn Ant. Garn pr. fiskekort Tidsperiode 

Mjogsjøen Maks 5 garn. Største maskevidde 32 mm Hele året 

Dokkfløy, nordre del 
(nord for Storlibua) 

Maks 5 garn. Kun maskevidde 35 mm Hele året 

Dokkfløy, midtre og 
nordre del (nord for 
Blæstern) 

Fritt antall garn og fri maskevidde. Kun tillatt 
med flytegarn* 

Hele året 

 
Innenfor et område på 200 meter nedenfor Dokkelvas utløp i Dokkfløyvatnet i den til enhver tids vannstand, 
er det forbudt med garnfiske. 

 *Flytegarn skal ikke benyttes nærmere enn 200 meter fra land til den enhver tids vannstand i Dokkfløyvannet. 
 

 Priser 

Korttype  Innenbygdsboende Utenbygdsboende 

Døgnkort  
Stangkort 

  70,- (110,-) 105,- (170,-) 

Ukekort 250,- (400,-) 350,- (520,-) 

Sesongkort 350,- (520,-) 600,- (900,-) 

Sesongkort for oter, garn, reiv(line) 
og isfiske med støkroker 

  
480,- (700,-) 

 
650,- (950,-) 

   ( ) Familiekort i parantes. (ektepar og samboere) 
 
 
 

Fiskekortselgere: 
Circle K, Segalstad bru Ø. Gausdal  61 22 46 50  G-Sport Rudstadstuen, Lillehammer   61 24 75 75 

 
Sport 1 Gausdal, Ø. Gausdal               61 22 02 17  www.inatur.no                              74 21 30 90  
 
Fiskekortautomat ved Holsbru og Revsjøbommen  
 

 
 
 

 

http://www.inatur.no/


Nyttig informasjon  
 
Båt- og kajakkutleie. Fjellstyret har 10 utleiebåter og 2 kajakker til disposisjon. 
Båtleie koster kr. 100,- per døgn, kajakkleie koster kr. 150,- pr. døgn. Leie inkluderer 
lån av redningsvest. På www.inatur.no finner du båtene og kajakkene under fanen 
hytteleie. I søkefeltet skriver du f.eks. Båt 2 Mjogsjøen. 
 

Navn på vann Navn på båt/kajakk 

Morgobeittjønnet Båt 1 på Morgobeittjønnet 

Mjogsjøen Båt 2 på Mjogsjøen 

Heimtjønnet Båt 3 på Heimtjønnet 

Dokkfløyvatnet Båt 4 på Dokkfløyvatnet 

Kroktjønnet (Kittilbu) Båt 5 på Kroktjønnet (Kittilbu)  

Snæra (2 båter) Båt 6 (Gudrun) på Snæra, Båt 7 (Barbara) på Snæra 

Tortjønnet Båt 8 på Tortjønnet 

Tverrlitjønnet Båt 9 på Tverrlitjønnet 

Nedre Megrundtjern Båt 10 på Nedre Megrundtjern 

  

Snæra (2 kajakker) Kajakk 1 på Snæra, Kajakk 2 på Snæra 

 

Utleiehytter og åpne buer Gausdal fjellstyre har 9 utleiehytter og 14 åpne buer 
spredt rundt i Gausdal Statsallmenning. Utleiehyttene er godt vedlikeholdte og 
trivelige med propan og vedfyring. Alle ligger nærme fiskevann. Hyttene leies på 
www.inatur.no eller ved å kontakte Gausdal fjellstyre, tlf. 61 22 32 35, e-post: 
gausdal@fjellstyrene.no De åpne buene har litt enklere standard enn utleiehyttene. 
Buene står åpne hele året for fjellfarende, med unntak av de 3 første ukene i jakta 
(14/9-5/10). Da leies de ut til jegere. Ta kontakt med fjellstyret for å leie bu i denne 
perioden. 
 
Turkart Gausdal Vestfjell Vestfjellkartet er en forutsetning for en vellykket tur i 
Gausdal Vestfjell. Kartet fås kjøpt der det selges fiskekort. Kan også bestilles pr.  
e-post: gausdal@fjellstyrene.no 
 

Gausdal fjellstyres bomveier: 
Ormtjernvegen: Manuell bom. Betal med Vipps til 1128 eller til kontonr. 
1204.02.49921. 
 

Revsjøvegen: Automatbom. Betal med bankkort, eller bestill vinter-/sommer eller 
helårskort via fjellstyrekontoret. 

 
  

 

 

 

Vestringsvegen 4, 2651 Østre Gausdal                                     
Mobil 971 88 002 / 61 22 32 35 
Fjelloppsyn 916 66 355 / 916 66 354 
gausdal@fjellstyrene.no 
www.gausdal-fjellstyre.no 
www.facebook.com/fjellstyregausdal 
www.instagram.com/gausdalfjellstyre 
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