NYE FISKEREGLER FRA 2012
Med virkning fra 1. januar 2012 har Engerdal Fjellstyre gjort en del endringer på gjeldende fiskeregler. Følgende gladmelding har betydning for ”våre” fiskere i ”vårt” område:
I mange år har det vært forsøkt å få
gehør for å få åpne Sømåa for fluefiske under fredningsperioden fra
15. september til 31. oktober uten å
få gjennomslag. Et fornuftig Fjellstyre vedtok under siste revidering å
etterkomme dette ønsket slik at det
fra 2012 er tillatt med fluefiske hele
året i Sømåa, etter en god faglig begrunnelse fra administrativ leder.
Vi sitter på en uoffisiell statistikk
over fanget ørret i Sømåa fra 1988
fram til dags dato som viser at fanget ørret varierer med opp mot 40-50
kg i et par gode år, langt lavere de
fleste andre år. En utvidet fredning i
Sømåa blir helt absurd når enkelte
grunneiere i Isteren hevder at det
tas opp mot 1000 kg ørret i Isteren på en god sesong. Fanget ørret i Sømåa utgjør således
maks 4-5% av den totale mengden Isterørret som tas opp. En fanget ørret i Isteren er en
mindre gyteørret i Sømåa!
Og når vi vet at opp mot 95% av oppfisket ørret i Sømåa fanges før 1. september, og dryge
50% før den 20. aug. faller et utvidet fredningsforslag på sin egen urimelighet.
Så langt for inneværende år er kun en snau håndfull med ”småfisk” tatt, og samlet vil det neppe kom opp i mer enn 10-20 kg. Maks!
Sømådalen jakt & Fiskeforening sendte inn en velbegrunnet høringsuttalelse til dagens fiskeregler i nov. 2010, noe et samlet fjellstyre nå har gitt oss tilnærmet 100% oppslutning i på de
4 punkter vi uttalte oss om og som berørte ”vårt” fiskeområde:
Fjellstyret har avvist forslaget om endret fredningstid for Sømåa.
Det tillates fluefiske etter harr i Sømåa i hele fredningsperioden, altså fluefiske hele året om mulig..
Det åpnes for utvidet adgang til garnfiske i Stillelva.
Forbud mot bruk av Bellyboat og lignende flytefarkoster under fiske i
Sømåkvolvet er et annet klokt vedtak som hilses velkommen.
Men:
Nå er det heldigvis demokrati i kongeriket Norge, så uansett hvor galt det måtte være så er
det lov å komme med innspill uansett viten og kunnskap. Og vi må bare leve med at enkelte
”synsere” påberoper seg å være i mer besittelse av denne viten enn andre.
I tillegg har vi heldigvis ytringsfrihet i vårt kongerike!
Vi og det store flertallet på statsallmenningen har all grunn til å gi sittende
fjellstyre og administrasjon ros for en faglig, velbegrunnet og ryddig gjennomført revidering
av våre fiskeregler, der den faglige argumentasjonen til slutt har vunnet fram!
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