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Etablering av forbudssone for fiske - klage på vedtak 

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) viser til at Øvre Numedal fjellstyre i sitt møte 21.02.18 
behandlet forslag om etablering av en forbudssone mot stangfiske. Fjellstyret fattet følgende 
enstemmige vedtak i sak 14/18 Forbudssone mot stangfiske under villreinjakta: 

«Øvre Numedal fjellstyre forbyr stangfiske fra utløpsoset av Bjornesfjorden til 
innløpsoset av Geitvatnet i Geitvassdalen i tiden 20.8.-30.9. 

Vedtaket ble bekjentgjort 25.02.18. NJFF påklager vedtaket. 

I begrunnelsen for vedtaket heter det at enkelte stangfiskere har vært forstyrrende for 
reinens trekk nord- og sørover. Fjellstyret har tidligere oppfordret fiskerne til å ta hensyn når 
de oppdager villrein i området, og det gir uttrykk for at flere tar hensyn. Det vises også til 
fiskerne etablerer teltplasser i områder. 

NJFF har hatt et møte med representanter for Øvre Numedal fjellstyre og Norges 
Fjellstyresamband om saken. I møtet ble det opplyst om at vedtaket er fattet med hjemmel i 
§ 30 i fjelloven.  

NJFF mener vedtaket om innføring av fiskeforbundssone er i strid med fjellovens 
bestemmelser på følgende områder: 

• § 30 gir hjemmel til å regulere fisket ut fra hensynet til fiskeressursen ikke 
viltressurser 
NJFF mener at § 30 i fjelloven gir fjellstyret hjemmel til å regulere fisket ut fra 
hensynet til fiskeressursen, ikke til å regulere fisket/innføre fiskeforbud av andre 
hensyn, i dette tilfellet hensynet til en viltart, jfr. § 30, første ledd:  
«Fjellstyret kan avgrense talet på fiskekort og elles setje i verk slike innskrenkingar 
med omsyn til fiske og reiskapsbruk som det finn naudsynleg. Fjellstyret kan likevel 
ikkje gjere innskrenkingar i fiske etter § 28 første stykket på annan måte enn ved å 
avgrense talet på fiskekort, og avgrensinga må i tilfelle skje slik at det vert rimeleg 
balanse mellom innan- og utanbygdsbuande. 
NJFF mener at denne bestemmelsen ikke gir hjemmel for å iverksette innskrenkinger 
av fiske eller redskapsbruk av hensyn til villreinen. NJFF legger til grunn at det ikke er 
hjemmel i fjelloven for fjellstyret til å etablere en fiskebudssone ut fra annet enn 
hensynet til fiskeressursen og utøvelsen av fisket. 
 

• Vedtak om fredningssoner krever departementets godkjenning 
Vedtaket fattet av Øvre Numedal fjellstyre må leses som om dette er ment som et 
mer varig vedtak som skal gjelde inntil videre. Dette framgår ikke klart verken av 
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vedtaket eller begrunnelsen for vedtaket, jfr møtebok fra møtet i Øvre Numedal 
fjellstyre 21.02.18. I henhold til § 30 tredje ledd krever vedtak om fredning av alt fiske 
i avgrensede områder for inntil 10 år om gangen godkjenning av departementet.  
«Fjellstyret kan med godkjenning av departementet gjere vedtak om at einskilde 
område av allmenningen skal fredast for alt fiske for eit tidsrom av inntil 10 år om 
gongen. Godkjent vedtak om dette skal kunngjerast i pressa, ved oppslag eller på 
annan måte minst 4 veker før det tek til å gjelde.» 
NJFF er ikke kjent med at slik godkjenning foreligger. NJFF vurderer det også slik at 
hensynet til fisken må ligge til grunn for en slik godkjenning av fjellstyrets vedtak fra 
departementet sin side. 
 

• Er det hjemmel til å regulere utøvelse av fiske ut fra hensynet til utøvelse av jakt 
Innføring av en fiskeforbudssone er et inngripende vedtak som ensidig rammer en 
brukergruppe, i dette tilfellet stangfiskere, i det aktuelle geografiske området. NJFF 
oppfatter at Øvre Numedal fjellstyre er opptatt av hensynet til villreinen. Vedtaket 
om fiskeforbudssone er imidlertid fattet ut fra ønsket om å legge til rette for 
villreintrekk av hensyn til gjennomføringen av villreinjakta. NJFF stiller spørsmål ved 
om det er hjemmel i fjelloven til å regulere utøvelsen av fisket for å legge til rette for 
utøvelse av jakt.  
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