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1. INNENBYGDSBOENDE 

Innenbygdsboende har rett til å fiske med stang, oter, reiv (line) og garn. Som 
innenbygdsboende regnes personer som i det siste året har vært, og fremdeles er fast bosatt i 
Lesja. 

 
2. UTENBYGDSBOENDE 

Utenbygdsboende kan fiske med stang og oter på alle vatn. For garnfiske, se punkt 9. 
 
3. UTLENDINGER 

Utlendinger kan fiske med stang. 
 
4. FISKEKORT 

• Fiske kan bare drives med gyldig fiskekort. 

• Barn og ungdom under 20 år har rett til gratis fiske med stang (håndsnøre) og oter. For 
fiske med reiv og garn må også disse kjøpe fiskekort. 

• Fiskeren skal ha fiskekortet med seg under fisket, eller når han oppholder seg på eller 
ferdes til og fra fiskeplassen med fiskeredskap. Fiskeren plikter å vise fram fiskekortet når 
dette blir krevd av fiskeoppsynet, politiet eller noen fra fjellstyret. 

 
5. FISKEREDSKAPER OG AGN 

• Det er ikke tillatt å bruke andre fiskeredskaper enn stang, håndsnøre, oter, reiv og garn. 

• Fiske med sluk eller markklokker fra båt, regnes som stangfiske. 

• I elver og bekker er kun stangfiske tillatt, bortsett fra at hov kan brukes til fangst av gyteharr. 

• Med unntak av meitemark og maggot, er det ikke tillatt å fiske med levende agn. 

• Ett garn er inntil 25 meter langt, og inntil 2,0 meter dypt. 

• Det er tillatt å fange ørekyte med ruse.  

• Fiskeredskaper som har vært brukt i andre vassdrag enn Lågen-, Otta-, Rauma-, Aura- og 
Driva-vassdraget, eller i utlandet, skal desinfiseres før det brukes i Dalsida statsallmenning 
eller Lordalen statsallmenning. 

 
6. FISKETIDER 

• Stang og håndsnøre:  Fiske med stang og håndsnøre er tillatt hele året, med unntak av  
bekker og elver i perioden fra 15. september til isen går på  
våren. 

• Oter og reiv/line:  Oter og reiv/line er tillatt fra 1.juni til og med 15.september.  

• Garnfiske:    
- Garnfiske fra 10.juni. kl.17.00, til 15.september. kl. 11.00 i følgende vann: 

 
Gautsjøen* 
Grynningen* 
Aursjøen* 
Trælen 

Langtjønn 
Trughamartjønn 
Søre Miutjønn 
Vangsvatnet 

Vangstjønn 
(Horrtjønn) 

Veslstrålsjøen 
Øvre Ylsbottvatn 

Nedre 
Ylsbottvatnet 
Hundsjøen 
 

 Når vannstanden i Gautsjøen, Grynningen og Aursjøen, er lav kan fisket stoppes midlertidig 
ved kunngjøring.  

 

- Garnfiske i øvrige vann fra 20.juli. kl 17.00, til og med 15.september. kl.11.00. 
- Det er ikke tillatt å ha reiv og garn utsatt mellom kl.11.00 og kl. 17.00. 
- Fra og med 15.juli og ut garnfiskesesongen, er det ikke tillatt å sette garn nærmere enn 

50 m fra inn- og utløpsos, samt 100 m utover fra utløpsos. Utløpsos er definert som midt 
i bekken der denne møter sjøen, på vannstand når garnet settes. 

 
7. VATN OG TJØNN HVOR GARNFISKE IKKE ER TILLATT 

I vatn og tjønner som ikke er nevnt under pkt. 8 og 9, er garnfiske ikke tillatt. 



 
8. GARNTALL OG MASKEVIDDER 
 

• AURSJØBASSENGET:  OBS! ENDRING I REGLER Inntil 20 garn pr kort for  
innenbygdsboende og inntil 3 garn pr kort for utenbygdsboende.  
Hvert fjerde garn skal ha maskevidde 39 mm eller større. Resten av   
garna skal ha maskevidde 35 mm eller større. Innen sesongstart 2024 
skal halvparten av garna ha maskevidde 39 mm eller større. 

• FILLINGTJØNN:   Inntil 10 garn pr. kort og maksimum 20 garn pr. båt.  Garna skal ha  
maskevidde 45 mm eller større. 

• LESJØEN:    Inntil 20 garn pr. kort. Minst hvert tredje garn skal ha maskevidde 21  
mm. Resten av garna skal ha maskevidde 39 mm eller større. 

• VANGSVATNET OG  
VANGSTJØNN (HORRTJØNN):  

Minst hvert tredje garn skal ha maskevidde 21 mm. Resten av garna  
skal ha maskevidde 39 mmeller større. 

• STOR STRÅLSJØEN:  Inntil 10 garn pr. kort, maskevidde 35 mm eller større. 
 
Inntil 10 garn pr. kort:  
 
Minst hvert tredje garn skal ha maskevidde 21 mm. Resten av garna skal ha maskevidde 35 mm 
eller større: 
 
Nedre Merratottvatn Godsjøen Flisarvatnet 
 
Minst hvert tredje garn skal ha maskevidde 21 mm eller mindre. Resten av garna skal ha 
maskevidde 35 mm eller større: 
 
Fellingsvatnet 
Krokuttjønn 
Nordre Miutjønn 
Miutjønnene 
Søre Grønvatnet 

Søre Miutjønn 
Svennebykulpen 
Bolltjønn 
Nedre Storhøtjønn 
(Skurveostjønn) 

Nordre Bergetjønn 
N. Grønvatnet 
Bergemellom-
tjønnene 
Drugshøtjønnene 

Svartdalsvatnet 
Horrungtjønn 

 
Minimum hvert andre garn skal ha maskevidde 21mm eller mindre. Resten av garna kan ha fri 
maskevidde: 
 
Veslstrålsjøen 
Trælen 

Hundsjøen 
Øvre Ylsbottvatn 

Nedre Ylsbottvatn

 
45 mm eller større:  
 
Langvasstjønnene 
Langvatnet 

Lågvatnet 
Ryggjehøtjønn 

Telrandtjønnene 
Valåvatn 

Øvre Veslbottvatn. 

 
39 mm eller større:  
 
Digerkamptjønnene 
Digerkampvatnet 
Djuptjønn  
Dordiholtjønnene 
Fagerbottjønn 
Fellingsvatnet 

Geitådalstjønnene 
Gropotjønn 
Heinsavatnet 
Langtjønn ved 
Skageosen 
Larstjønnene 

Leirtjønn 
Løfthøtjønnene 
Mjogsjøbotten 
Skardtjønnene 
Skjeldbreidsvatnet 
Svånåvatnet 

Tjønnene i 
Svartdalsbotn 
Tjønnene i 
Svartdalskollan 
Åmotsvatnet 

 
35 mm eller større: 
 
Aursjøhøtjønnene 
Ettare Bøvervatn 
Fiskelaustjønn ved 
Merrabotten 

Grøntjønn 
Grønvasskollvatnet  
Hallogløyptjønn 
Horrungtjønnene 

Istjønn 
Kollvatnet 
Kvittjønnene 
Merratindtjønnene 

Mjogsjøen 
Mølmsløyptjønn 
Mølmsvatna 



Nedre 
Veslebottvatnet 
S. Isløyptjønn 
Søre og Midtre 
Salhøtjønn 
Sjongsvatnet 

Skarvedalstjønnene 
Skjervedalstjønnene 
Storholtjønnene 
Storvatnet 
Svarthåmmartjønn 

Tjønner og vatn i 
Stortverrabotn 
Vargvassåtjønnene 
Vesle Svartdalsvatn 
Vesleholttjønnene 
Øv. Lustjønnene 

Øv. Storhøtjønn 
(Storhøtjønn) 
Heimtjønnene 
Fauttjønn

Fri maskevidde:  
 
Buabergvatnet 
Butjønn ved Langtjønn 
Fisketjønn 
Gråvåtjønnene 
Kjelkehøtjønn 

Kjelsungvatna 
Langtjønn 
Rundtjønn 
Røytjønn (Langtjønn) 
Søre Bergetjønn 

Trughammartjønn 
Veslgutt-tjønn 

 

 
I vatn og tjønn som ligger ved Lesja fjellstyre sine buer, er det tillatt å bruke garn som ligger i buene og 
som er merket med Lesja fjellstyre. 

 
9.  VATN OG TJØNN HVOR UTENBYGDSBOENDE KAN FISKE MED GARN 

Utenbygdsboende kan fiske med garn på lik linje med innenbygdsboende i alle vann med 
garnfiske unntatt:  
 
Aursjøen1 
Grynningen1 
Gautsjøen11 
Lesjøen 

Langvatnet 
Langvasstjønnen 
Fillingtjønn 
Flisarvatnet1 

Sjongsvatnet  
Heimtjønnene 
Veslguttjønn 
Fauttjønn 

 
1 Utenbygdsboende kan fiske med inntil 5 garn pr. kort i Flisarvatnet og 3 garn pr. kort i 
Gautsjøen, Grynningen og Aursjøen. Fisketid som for innenbygdsboende.  

 
10. ISFISKE 

Isfiske er tillatt på alle vann, med unntak av: 
 

Aursjøbassenget 
Fillingtjønn 

Stor Strålsjøen 
Heimtjønnene 

Veslguttjønn 
Fauttjønn 

 
Med isfiske menes fiske med håndsnøre, med pilk eller agn. Det er tillatt å sette ut kroker for 
fangst over natta. Isfiskeredskap som er satt ut, skal ettersees minst 2 ganger om dagen. 

 
11. FANGSTOPPGAVE 

Innenbygdsboende og utenbygdsboende fiskere kan sende eller levere utfylte fangstoppgaver 
til Lesja fjellstyre, PB 85, 2671 Lesja. 

 
Fangstoppgaver for garnfiske som leveres eller sendes sammen med sesongkort innen 01.10, 
godtgjøres med kr. 150,-. 

 
12. FISKE I LESJA HEIMRAST 

Gyldig fiskekort i Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning gjelder også som 
fiskekort i følgende tjønn i Lesja Heimrast: Heimtjønnene, Veslegutt-tjønn og Fauttjønn.I disse 
tjønnene er det tillatt å fiske med stang, oter, reiv og garn etter tilsvarende regler som gjelder 
for Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning.  

 
13.  BRUDD PÅ FISKEREGLENE 

Brudd på fiskereglene kan medføre straff etter fjelloven § 37. 
 

 


