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Høring av forslag til forskrift for fiske i Tyrifjorden og Steinsfjorden i Hole,
Lier, Modum og Ringerike
Tettheten av storørret i Tyrifjorden har blitt redusert, dokumentert bl.a. ved
registrering av lite gytefisk i Randselva. Fylkesmannen foreslår derfor revisjon av
fiskeforskriften. Det foreslås garnforbud høst og vår med unntak av Steinsfjorden,
kortere fisketid i elvene, maskeviddebegrensing, økt minstemål og fire stenger per båt.
Utrigger, djuprigger og storruse foreslås forbudt. I Steinsfjorden tillates flytegarn og
storruse som før. Frist for å komme med innspill er 1. mars 2016.

Bakgrunn
Fiskereglene i Tyrifjorden og Steinsfjorden er regulert ved forskrift for fiske i Tyrifjorden,
Steinsfjorden, Storelva, Randselva til Viul, Sokna til Sørgefoss, Drammenselva til Bergsjø,
Hole, Lier, Modum og Ringerike kommuner, Buskerud, fastsatt av Fylkesmannen i Buskerud
fra 14. mars 2003 (se vedlegg).
I den senere tid er det fremmet ønske både fra fiskeinteressene i Randselva og i Tyrifjorden
om at reglene i Tyrifjorden bør revideres. Bakgrunnen er i hovedsak knytta til bekymring for
storørretstammene. En undersøkelse gjennomført av Sweco på oppdrag fra Foreningen til
Randsfjords Regulering (FFR) for fastsettelse av nytt vannføringsreglement, viste til dels tynn
gytebestand av storørret i Randselva. Også bekymring over fangst av storørret ved bruk av
storruse i Tyrifjorden er uttrykt fra kommunalt hold. Revisjon av forskriften er også lagt inn
som tiltak for vannområdet Tyrifjorden i forvaltningsplanen for Vest-Viken Vannregion.
Planen vil bli sendt til Klima og Miljødepartementet for godkjenning i løpet av 2015.
Storørret defineres som «selvproduserende stamme med regulær forekomst av fiskespisende
individer som har et nisjeskift i livshistorien hvor overgang til fiskediett gir et markert
vekstomslag» (ref. Forslag til forvaltningsplan for storørret. Utredning nr 2-1997, DN).
Storørretstammene er generelt sårbare for menneskelig påvirkning (inngrep, vassdragsregulering og beskatning). Å ta vare på storørretstammene er viktig både ut fra et nasjonalt,
regionalt og lokalt hensyn. I Tyrifjorden er det to storørretstammer. Randselvstammen gyter i
Randselva, mens Vikersundstammen har Drammenselva ved Vikersund som gytelokalitet.
Kunnskapsgrunnlaget om vannmiljøet i Tyrifjorden er generelt godt. I Tyrifjordundersøkelsen
som ble gjennomført i 1978-1981 er vannmiljø, vannkvalitet og fysiske forhold beskrevet
gjennom en rekke delundersøkelser (ref. sluttrapport fra Tyrifjordundersøkelsen 1983).
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Generelt er Tyrifjorden og Steinsfjorden fiskerike med 12-14 fiskearter. Kunnskap om
storørretbestandene er dokumentert gjennom bl.a. rapport fra Fylkesmannen i Buskerud i
2001 (ref. rapp. Nr. 2 -2001 FMBU) og i nevnte undersøkelse av Sweco i 2008-2010 (ref.
Rapp nr. 140102-3, 2012 Sweco).
Årlig blir det også foretatt registreringer av gytefisken i Drammenselva og i Randselva i
forbindelse med stamfiske i regi av Vikersund Fiske AL og Ringerike Sportsfiskere. Merking
av gytefisken har vist at de to storørretstammene vandrer til sine respektive gytelokaliteter om
høsten. Ellers på året lever de stort sett sammen ute i Tyrifjorden.
Storørreten i Tyrifjorden er sårbar både med hensyn på fangst og ved inngrep i oppvekst- og
gytelokalitetene. Fluktuerende vannføring i forbindelse med regulering, gir raske svingninger
og tørrlegging av oppvekst- og gytearealer både ved Vikersund og i Randselva. Ved
Vikersund har det også vært flere inngrep i elvesubstratet bl.a. i forbindelse med bygging av
ny bru.
I forbindelse med regulering av Randsfjorden og Tyrifjorden er regulantene pålagt ulike
tiltak. Randsfjords Regulering er pålagt minstevannføring i Randselva på 15 -20 m3 /sek,
avhengig av vannstanden i Randsfjorden. Endelig fastsettelse av reguleringsreglementet er til
vurdering i NVE. Regulantene er også pålagt utsetting av fisk som kompensasjon for negativ
effekt på naturlig rekruttering. I Randselva setter Ringeriks Kraft årlig ut 2000 2-årig ørret. I
Drammenselva ved Vikersund er Foreningen til Tyrifjordens regulering pålagt å sette ut 5000
2-somrig ørret årlig. For å skaffe stedegen villfisk for effektuering av utsettingspåleggene, blir
det foretatt stamfiske årlig både i Randselva og ved Vikersund. Utsettingsfisken blir produsert
ved Vikersund Fiskes anlegg på Brunes på Modum og i Ringerike Sportsfiskeres anlegg på
Askerudfoss i Ringerike.
Revisjon av forskrift
Sett i lys av oppdatert kunnskap som viser at storørretbestandene er reduserte, må revisjon av
forskriften for Tyrifjorden i første rekke gjenspeile regler som har som mål å ta vare på de to
ørretstammene. Hensikten med reglene må derfor ha som mål å redusere fangst av storørret
både i Tyrifjorden og i gyte- og oppvekstelvene. I og med at storørreten også har nasjonal
verdi, bør forskriften mest mulig harmoniseres med regler som gjelder i andre sjøer med
storørretstammer slik som i Mjøsa.
Når det gjelder vannføringsreglement er disse knytta til reguleringskonsesjonene (NVE),
mens inngrep i vassdrag reguleres gjennom vannressursloven, laks og innlandsfiskloven
(forskrift om fysiske tiltak i vassdrag) og plan og bygningsloven.
Forslag til endringer i forskriften
Redskap
I dag er det tillatt å bruke stang, pilkestikke, håndsnøre med sluk, flue, krok med agn. I tillegg
er utrigger (planer boards), djuprigger, bunnsatte garn, teiner og ruser tillatt. Antall stenger
per båt er fem.
Fylkesmannen vil foreslå at utrigger (planer boards) og djuprigger ikke lenger blir tillatt.
Dette er redskap som spesielt er myntet på fangst av storørret og gjedde.
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For dorgefiske er det i dag tillatt med fem stenger. I Mjøsa og Randsfjorden er antall stenger
begrenset til fire per båt. I og med at det også er knytta nasjonal interesse til storørretstammene, bør reglene mest mulig harmoniseres. Fylkesmannen vil derfor foreslå at antall
stenger/snører per båt også i Tyrifjorden/ Steinsfjorden settes til fire. Flyteline (krok/agn),
oter, slukoter og hoggpilk vil fortsatt være forbudt.
Garnfiske
I dag er det tillatte å fiske med garn hele året utenom i de definerte fredningssonene. Det er
ikke begrensning i maskevidde. Flytegarn er ikke tillatt, bortsett fra i Steinsfjorden.
Ørreten er meget sårbar for fangst i garn om våren under næringsvandring etter krøkle, og om
høsten i forbindelse med vandring mot gyteelvene. Fylkesmannen vil derfor foreslå at fiske
med garn i Tyrifjorden ikke blir tillatt om våren fra 1. april til 1. juni, og om høsten fra 1.
september til 1. desember. I fredningssona mot Storelva opprettholdes forbud mot bruk av
garn fra 1. august til 1. desember. I fredningssona mot Drammenselva foreslås det fredning
fra 1. september august til 1. desember.
I dag er det ikke begrensning på maskevidde for garn. Av hensyn til storørreten vil
Fylkesmannen foreslå at største garnmaskevidde settes til 39 m m. Dette vil sikre storørreten,
men fortsatt gi rom for å fiske annen fisk som sik, abbor etc.
I Steinsfjorden blir det sjelden registrert ørret. Her anses det ikke å være behov for
tidsbegrensning av garn. Største maskevidde bør imidlertid også her være 39 m m av hensyn
til stor gjedde. Stor gjedde har en viktig funksjon med hensyn på å regulere fiskesamfunnet
gjennom predasjon. Dette er spesielt viktig i Steinsfjorden hvor mort etter hvert har blitt
dominerende. Bl.a. for å stimulere til økt beskatning av mort bør flytegarn med maksimal
høgde inntil 6 m fortsatt være tillatt i Steinsfjorden.
For bunnsatte garn foreslås det å videreføre maksimum høgde på 2 m. Garnlenkene må ha en
avstand på minst 50 m fra annen garnlenke.
Storruse
I dag er det tillatt med storruse med ledegarn. Selv om storruse er ment å fiske hvitfisk (sik,
abbor, mort osv.), er det stilt spørsmål om disse også fanger storørret. Storruser med ledegarn
kan også være til hinder for båttrafikk. I og med at lange ledegarn kan avskjære ørret på
næringsvandring i strandsona og dermed havne i fangstdelen, kan storrusene fungere som en
fangstmetode for storørret på linje med kilenøter etter laks i sjøen. Siden Fylkesmannen
foreslår innstramming i reglene for garn, bør heller ikke storruse med ledegarn tillates.
Ordinære teiner uten ledegarn vil fortsatt være tillatt.
I Steinsfjorden foreslås det at storruse fortsatt tillates. Det er som nevnt sjelden det registreres
ørret her.
Fredningssoner
I dag er det fredningssoner mot Storelva og mot Drammenselva ved Vikersund. Her foreslås
det ikke endring i forskriften i forhold til grensene.
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Fisketid
Tyrifjorden/Storelva/Randselva/Sokna
Fiske i Randselva er i dag tillatt fra 1. mai til 1. oktober. Randselva er som nevnt den viktigste
gyte- og oppvekstelva for storørret av Randselvstamme. Ørret trekker mot gyteelva allerede i
august. Sett i lys av at gytebestanden av ulike årsaker (inngrep, fluktuerende vannføring,
beskatning) anses å være betydelig påvirket, bør fisketida også her strammes inn. Dette vil gi
gytefisken som vandrer opp i elva ro på gyteplassen. I Mjøsa er fiske ikke tillatt etter 1.
september i elver hvor storørreten gyter. Det samme er tilfelle for Randsfjorden. Sett i lys av
at storørret også har nasjonal interesse, bør derfor reglene i gyte- og oppvekstelver med
storørret harmoniseres. Fylkesmannen vil derfor foreslå at fiske i Storelva/Randselva ikke
tillattes fra 1. september til 1. mai.
Tyrifjorden - Drammenselva
I dag er fiske ikke tillatt fra 1. oktober til 1. mai sør for linja Hervikskjæret-Engelstadbekken
og ned til linja fra Haslerudtangen-Knytningsberget. Med samme begrunnelse som for
Storelva/ Randselva og av hensyn til storørretstammen ved Vikersund, bør også fiske her
innskrenkes om høsten og være forbudt fra 1. september til 1.mai.
Minstemål
I dag er minstemålet i Tyrifjorden 30 cm og i elevene 25 cm. Dette er betydelig mindre enn i
andre sjøer med storørret som f.eks. Mjøsa. Her er minstemålet 50 cm.
Det som betegner storørret er vekstomslag etter at fisken når lengder rundt 25 cm. Ørreten går
da over til fiskediett (krøkle, sik) og får rask vekst (8-10 cm per år). Etter 6-7 år vil ørreten
runde kiloen og være rundt 50 cm lang. For å spare ørreten i tidlig vekstfase vil
Fylkesmannen derfor foreslå at minstemålet for ørret både i elv og i Tyrifjorden/Steinsfjorden
heves til 50 cm. I og med at Randselva og Drammenselva ved Vikersund er de viktigste
områdene for oppvekst og rekruttering av storørret, er det vanskelig faglig å forsvare at
minstemålet er skal være mindre enn i fjorden. Ørret fra 25 cm og oppover er viktig å bevare
da disse er i startfasen for utvandring til Tyrifjorden med overgang til fiskediett. Et minstemål
på 50 cm vil som også være i samsvar med tilsvarende minstemål for ørret i Mjøsa.
Høring av nye forskrift
Forslag til endringer i forskrift for fiske i Tyrifjorden og Steinsfjorden er satt inn i vedlagte
utkast. Fylkesmannen ønsker synspunkt på de foreslåtte endringene, eventuelt også andre
innspill i forhold til fiskeregler som ikke er fanget opp i det vedlagte forslag.
Frist for å komme med merknader settes til 1. mars 2016.

Med hilsen
Gunhild Dalaker Tuseth
avdelingsdirektør
Erik Garnås
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
Kopi:
Miljødirektoratet
Adressater:
Ringerike kommune
Modum kommune
Hole kommune
Lier kommune
Buskerud Fylkeskommune
Ringerike Sportsfiskere
Vikersund Fiske
Tyristrand Jeger og fiskeforening
Randselvas Fiskeberettigede
Grunneiere til Nordfjorden
Buskerud Bondelag
Steinsfjorden Fiskeforening
Tyrifjorden Trolling
Hadeland og Ringerike Trollingklubb
Norges Trollingforbund
NJFF
NJFF avd. Buskerud
Ferskvannsfisk AS
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Vedlegg 1
Forslag til:
Forskrift for fiske i Tyrifjorden, Steinsfjorden, Storelva, Randselva til Viul, Sokna til
Sørgefoss, Drammenselva til Bergsjø, Hole, Lier, Modum og Ringerike kommuner,
Buskerud.

Fastsatt av Fylkesmannen i Buskerud xxxxx med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om
laksefisk og innlandsfisk mv. § 34 og kgl.res. 27. november 1992 nr. 877.
§ 1. Redskap
Gjeldende tekst
Det er kun tillatt å bruke: Stang, pilkestikke og håndsnøre med sluk, flue, krok med agn,
utrigger (planer boards), djuprigger, bunnsatte garn, teiner og ruser. Flyteline (krok/agn), oter,
slukoter og hoggpilk er forbudt. Flytegarn eller garn som ikke er satt langs bunnen, er forbudt
med unntak i Steinsfjorden.
Forslag til ny tekst (kursiv, understreket):
Det er kun tillatt å bruke: Stang, pilkestikke og håndsnøre med sluk, flue, krok med agn,
bunnsatte garn og teiner.
Flyteline (med krok/agn), oter, slukoter og hoggpilk, utrigger (planer boards) og djuprigger
er forbudt.
Flytegarn, ruse med ledegarn og garn som ikke er satt langs bunnen, er forbudt med unntak av
Steinsfjorden. Største tillatte maskevidde på garn er 39 m m.
§ 2. Dorging
Gjeldende tekst
Dorgefiske er tillatt med inntil 5 stenger eller snører per båt, inkludert djupriggere og
utriggere, med en sluk (wobbler, spinner, o.l. krokredskap) per snøre, dvs. totalt fem stk. per
båt. Maksimum avstand til brett skal ikke overstige 30 m. Planer boards (utriggere) må ikke
brukes slik at de er til sjenanse for annen båttrafikk eller annet fiske.
Forslag til ny tekst (kursiv, understreket):
Dorgefiske er tillatt med inntil 4 stenger eller snører per båt, med en sluk (wobbler, spinner,
o.l. krokredskap) per snøre, dvs. totalt fire stk. per båt.
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§ 3. Garn
Gjeldende tekst
Garnfiske er tillatt med bunnsatte garn med maksimum høgde 2 m. Garnlenkene må ha en
avstand på minst 50 m fra annen garnlenke. I Steinsfjorden er flytegarn med maksimal høgde
inntil 6 m tillatt.
Forslag til ny tekst (kursiv, understreket):
Garnfiske er tillatt med bunnsatte garn med maksimum høgde 2 m. Garnlenkene må ha en
avstand på minst 50 m fra annen garnlenke. I Steinsfjorden er flytegarn med maksimal høgde
inntil 6 m tillatt.
I Tyrifjorden er garnfiske ikke tillatt fra 1. april til 1. juni og fra 1. september til 1. desember.
I Steinsfjorden er garnfiske tillatt hele året. For fredningssonene gjelder egen fredning for
garn (ref. § 4).
§ 4. Fredningssoner
Gjeldende tekst
Det er til enhver tid forbudt å bruke annen redskap enn stang og håndsnøre nærmere elve- og
bekkeos enn 100 m.
Tyrifjorden/Storelva/Randselva/Sokna
I tidsrommet fra og med 1. august til og med 30. september, er det innenfor linja fra ytterste
punkt på Røysetangen (UTM 32VNM650599) til Egge stasjon (UTM 32VNM642661), og
Randselva til Viul kraftverk, samt Sokna til Sørgefoss, kun tillatt å benytte stang og
håndsnøre til fangst av fisk. Fra og med 1. oktober til og med 30. april er alt fiske i Storelva,
Randselva til Viul kraftverk og Sokna til Sørgefoss forbudt.
Tyrifjorden - Drammenselva
Fra og med 1. oktober til og 30. april er alt fiske forbudt sør for linja fra Hervikskjæret (UTM
32VNM566502) til utløpet av Engelstadbekken (UTM 32VNM572501) og ned til linja fra
Haslerudtangen (UTM 32VNM548467) til Knytningsberget (UTM 32VNM552468).
Forslag til ny tekst (kursiv, understreket):
Det er til enhver tid forbudt å bruke annen redskap enn stang og håndsnøre nærmere elve- og
bekkeos enn 100 m.
Tyrifjorden/Storelva/Randselva/Sokna
I tidsrommet fra og med 1. august til 1. desember, er det innenfor linja fra ytterste punkt på
Røysetangen (UTM 32VNM650599) til Egge stasjon (UTM 32VNM642661), og Randselva
til Viul kraftverk, samt Sokna til Sørgefoss, kun tillatt å benytte stang og håndsnøre til fangst
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av fisk. Fra og med 1. september til og med 30. april er alt fiske i Storelva, Randselva til Viul
kraftverk og Sokna til Sørgefoss forbudt.
Tyrifjorden - Drammenselva
Fra og med 1. september til og med 30. april er alt fiske forbudt sør for linja fra Hervikskjæret
(UTM 32VNM566502) til utløpet av Engelstadbekken (UTM 32VNM572501) og ned til linja
fra Haslerudtangen (UTM 32VNM548467) til Knytningsberget (UTM 32VNM552468).
§ 5. Minstemål
Gjeldende tekst
Tyrifjorden/Steinsfjorden
I Tyrifjorden og Steinsfjorden skal fanget ørret som er mindre enn 40 cm fra snuten til
halefinnens midterste stråler straks settes ut igjen uskadd.
Storelva/Randselva/Sokna til Sørgefoss/Drammenselva
I Storelva/Randselva/Sokna til Sørgefoss og i Drammenselva fra Dampskipsbrygga
(Vikersund) til Bergsjø, skal fanget ørret mindre enn 30 cm målt fra snuten til halefinnens
midterste stråler straks settes ut igjen uskadd.
Forslag til ny tekst (kursiv, understreket):
Ørret som er mindre enn 50 cm fra snuten til halefinnens midterste stråler skal straks settes ut
igjen uskadd.
§ 6. Merking av redskap
Ingen endring
Faststående redskap skal være merket i begge ender med eiers navn og adresse på lett synlige
bøyer på minimum 10 x 10 cm.
§ 7. Dispensasjon
Ingen endring
Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra denne forskrift.
§ 8. Straffeansvar
Ingen endring
Overtredelse av forskriften er straffbart, jf. lov om laksefisk og innlandsfisk § 49.
Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft xxxxxx. Samtidig oppheves forskrift av 14. mars 2003 for fiske i
Tyrifjorden, Steinsfjorden, Storelva, Randselva til Viul, Sokna til Sørgefoss, Drammenselva
til Bergsjø, Hole, Lier, Modum og Ringerike kommuner, Buskerud.
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Vedlegg 2
Forskrift for fiske i Tyrifjorden, Steinsfjorden, Storelva, Randselva til Viul, Sokna til
Sørgefoss, Drammenselva til Bergsjø, Hole, Lier, Modum og Ringerike, Buskerud.
Dato
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder for
Hjemmel
Kunngjort
Rettet
Korttittel

FOR-2003-03-14-382
II 2003 hefte 1
14.03.2003
FOR-2001-06-15-650
Hole, Lier, Modum og Ringerike kommuner, Buskerud.
LOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-11-27-877
27.03.2003
Forskrift for fiske i Tyrifjorden mm, Buskerud

Fastsatt av Fylkesmannen i Buskerud 14. mars 2003 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr.
47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34 og kgl.res. 27. november 1992 nr. 877.
§ 1. Redskap
Det er kun tillatt å bruke: Stang, pilkestikke og håndsnøre med sluk, flue, krok med agn,
utrigger (planer boards), djuprigger, bunnsatte garn, teiner og ruser. Flyteline (krok/agn), oter,
slukoter og hoggpilk er forbudt. Flytegarn eller garn som ikke er satt langs bunnen, er forbudt
med unntak i Steinsfjorden.
§ 2. Dorging
Dorgefiske er tillatt med inntil 5 stenger eller snører per båt, inkludert djupriggere og
utriggere, med en sluk (wobbler, spinner, o.l. krokredskap) per snøre, dvs. totalt fem stk. per
båt. Maksimum avstand til brett skal ikke overstige 30 m. Planer boards (utriggere) må ikke
brukes slik at de er til sjenanse for annen båttrafikk eller annet fiske.
§ 3. Garn
Garnfiske er tillatt med bunnsatte garn med maksimum høgde 2 m. Garnlenkene må ha en
avstand på minst 50 m fra annen garnlenke. I Steinsfjorden er flytegarn med maksimal høgde
inntil 6 m tillatt.
§ 4. Fredningssoner
Det er til enhver tid forbudt å bruke annen redskap enn stang og håndsnøre nærmere elve- og
bekkeos enn 100 m.
Tyrifjorden/Storelva/Randselva/Sokna
I tidsrommet fra og med 1. august til og med 30. september, er det innenfor linja fra ytterste
punkt på Røysetangen (UTM 32VNM650599) til Egge stasjon (UTM 32VNM642661), og
Randselva til Viul kraftverk, samt Sokna til Sørgefoss, kun tillatt å benytte stang og
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håndsnøre til fangst av fisk. Fra og med 1. oktober til og med 30. april er alt fiske i Storelva,
Randselva til Viul kraftverk og Sokna til Sørgefoss forbudt.
Tyrifjorden - Drammenselva
Fra og med 1. oktober til og 30. april er alt fiske forbudt sør for linja fra Hervikskjæret (UTM
32VNM566502) til utløpet av Engelstadbekken (UTM 32VNM572501) og ned til linja fra
Haslerudtangen (UTM 32VNM548467) til Knytningsberget (UTM 32VNM552468).
§ 5. Minstemål
Tyrifjorden/Steinsfjorden
I Tyrifjorden og Steinsfjorden skal fanget ørret som er mindre enn 40 cm fra snuten til
halefinnens midterste stråler straks settes ut igjen uskadd.
Storelva/Randselva/Sokna til Sørgefoss/Drammenselva
I Storelva/Randselva/Sokna til Sørgefoss og i Drammenselva fra Dampskipsbrygga
(Vikersund) til Bergsjø, skal fanget ørret mindre enn 30 cm målt fra snuten til halefinnens
midterste stråler straks settes ut igjen uskadd.
§ 6. Merking av redskap
Faststående redskap skal være merket i begge ender med eiers navn og adresse på lett synlige
bøyer på minimum 10 x 10 cm.
§ 7. Dispensasjon
Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra denne forskrift.
§ 8. Straffeansvar
Brudd på forskriften er straffbart.
§ 9. Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft 14. mars 2003. Samtidig oppheves forskrift av 15. juni 2001 nr. 650 for
fiske i Tyrifjorden, Steinsfjorden, Storelva, Randselva til Viul, Sokna til Sørgefoss,
Drammenselva til Bergsjø, Hole, Lier, Modum og Ringerike kommuner, Buskerud.

