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 Fiskeregler for statsskogene i Trøndelag (unntatt Røros) 
*Det finnes et eget skriv for fiskeregler på Røros 

Stangfiske  
Stang, oter og håndsnøre tillatt i alle vatn, unntatt Prestbuvatnet og Mjovatnet i Meldal som har eget fiskekort. 
Dette fiskekortet selges hos Turistinformasjon Orkla Industrimuseum Løkken Verk. 
 
Lakseelver, egne fiskekort  
 
Bogna til Langbakkfossen og Aursunda til og med Storvatnet, er lakseførende og fiskekort selges gjennom lokale 
grunneierlag.  
 

Garnfiske  
Generelt: Garna skal merkes med lett synlig flottør med fiskers navn og adresse. Det er ikke tillatt å sette garn 
nærmere elveos (inn- og utos) enn 50 meter. 
 

Regler for vatn som er stort nok til å oppfylle dette kravet (dvs. avstand til inn- eller utos)  
 

• Steinkjer Tillatt i alle vatn. maks maskevidde 24 omfar/26mm inntil 3 garn pr fiskekort  
• Egne regler for Bangsjøene – (Norgeskortet gjelder i alle sjøene)  
• Inntil 5 garn pr person. Største tillate maskevidde er 24 omfar/26mm. Et garn er maksimalt 30 m langt og 

2 m dypt. Garnfiske skal foregå minst 100m fra gytebekk.  
• Namdalseid Tillatt i alle vatn. maks maskevidde 24 omfar/26mm inntil 3 garn pr fiskekort  
• Namsos Tillatt i alle vatn. maks maskevidde 24 omfar/26mm inntil 3 garn pr fiskekort  
• Snåsa Kun tillatt i Raudtjønna. maks maskevidde 24 omfar/26mm inntil 5 garn pr fiskekort.  
• Namsskogan Kun tillatt i Osvatnet, Ausvatnet og Millavatnet. Maks maskevidde 24 omfar/26mm  
• Osvatnet: ubegrenset antall garn.  
• Ausvatnet og Millavatnet: Maks maskevidde 24 omfar/26mm inntil 2 garn pr kort.  
• Røyrvik Garnfiske ikke tillatt  
• Nærøy Tillatt i alle vatn. maks maskevidde 24 omfar/26mm inntil 3 garn pr fiskekort  
• Orkdal Tillatt i alle vatn. maks maskevidde 24 omfar/26mm inntil 3 garn pr fiskekort 
• Melhus Tillatt i alle vatn. maks maskevidde 24 omfar/26mm inntil 3 garn pr fiskekort 
• Meldal Tillatt i alle vatn unntatt Prestbuvatnet og Mjovatnet. Maks maskevidde 24 omfar/26mm inntil 3 

garn pr fiskekort.  
• Meråker Her må du har et eget fiskekort for garn. Kjøpes på inatur.no. 

 

Båt  
Det er tillatt å fiske fra båt i alle vann.  
 

Fangstbegrensing  
I Tunnsjøelva og Namsen mellom bru E6 og Grøndalselvas utløp er det forbudt å avlive fisk mellom 25 og 40 cm 
Unntak for hardt skadet fisk. 
 
Sist oppdatert 16. mai 2023 
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