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Høringsnotat 
 

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø 

fra 2016 

Innledning 

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet for fastsetting av forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i 

sjø og vassdrag. Den siste store gjennomgangen av reguleringsbestemmelsene skjedde i 2012. Etter 

dette har det bare vært foretatt nødvendige justeringer av bestemmelsene. Det ble imidlertid innført 

ekstraordinære reguleringer i sjø og elv både i 2013 og 2014 som følge av svikt i innsiget av laks.  

Overvåkningsseriene som brukes av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) viser at sjøoverlevelsen 

er redusert med mer enn 50 % de siste 30 årene. Dette betyr at det er langt færre voksne laks som 

kommer tilbake i forhold til antall utvandrende smolt enn tidligere. Den reduserte sjøoverlevelsen 

innebærer at det høstbare overskuddet (og dermed tålt beskatning) er mye lavere i dag enn på 80- 

tallet. Menneskeskapte negative påvirkningsfaktorer på regionalt og lokalt nivå, har også betydning for 

innsiget av laks og påvirker det høstbare overskuddet ytterligere. 

Pågående endringer i klima påvirker alle livsstadier av laksefisk både direkte og indirekte i ferskvanns- og 

sjøfasen. Å peke på sannsynlige effekter av klimaendringer på laksefisk er imidlertid svært komplekst og 

utfordrende, noe som for øvrig understrekes av VRL. VRL fremhever at den langsiktige utviklingen av 

laksebestandene, i takt med endret klima, i stor grad vil avhenge av bestandenes tilpasningsevne. Store 

og livskraftige bestander har langt bedre forutsetninger for å motstå og tilpasse seg klimaendringer enn 

svekkede og små bestander. I en situasjon med klimaendringer kan bestandene også bli mindre robuste i 

forhold til annen negativ menneskeskapt påvirkning.   

I retningslinjer fra den nordatlantiske laksevernorganisasjonen NASCO er det understreket at ”… mens 

responsen på kort sikt i forhold til sviktende gytebestandsmåloppnåelse vil være å redusere eller stanse 

beskatningen, må det også gjøres en innsats for å identifisere og iverksette tiltak mot annen påvirkning 

som kan være hovedårsak til bestandsnedgangen.” 

Internasjonale forpliktelser 

Norge er medlem i NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organization), som er etablert under 

konvensjonen om bevaring av laks i det nordlige Atlanterhavet. Gjennom medlemskapet har Norge 

akseptert at vedtatte retningslinjer i NASCO skal følges. Det er laget en egen prosedyre som skal 

brukes ved regulering av fiske. Prosedyren går i korte trekk ut på å identifisere bestander som inngår i 

fisket og vurdere gytebestanden opp mot gytebestandsmålet for hver enkelt bestand. I tillegg skal det 
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legges vekt på sosiale og økonomiske aspekter og på å identifisere interessentene i fisket. 

Betydningen av disse internasjonale retningslinjene er også fastslått i St.prp. nr. 32: "Regjeringen 

legger til grunn at Norge har et særlig ansvar for den atlantiske laksen og dermed bør være et 

foregangsland i arbeidet med å følge opp de internasjonale retningslinjene for 

villaksforvaltningen". 

Norge har påtatt seg en rekke folkerettslige forpliktelser overfor samene som urfolk gjennom å 

ratifisere FN-konvensjonen om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, konvensjonen om 

biologisk mangfold, og ILO-konvensjon nr. 169 som fastslår urfolks rett til naturressurser i deres 

landområder, og at slike rettigheter omfatter disse folks rett til å delta i bruk, styring og bevaring av 

disse ressursene, Jf. ILO-169 artikkel 7 og 15, SP 27, og CBD artikkel 8j og 10c. 

Lovgrunnlaget 

I følge lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15 skal høsting og annet uttak 

av naturlig viltlevende dyr følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. 

Naturmangfoldlovens § 16 åpner for at vedtak om høsting av lakse- og innlandsfisk kan treffes med 

hjemmel i lakse- og innlandsfiskloven, forutsatt at best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten 

produserer et høstingsverdig overskudd. I lakse- og innlandsfisklovens § 33 gis det 

hjemmel for å åpne for fiske etter anadrome laksefisk når det er forsvarlig ut fra en vurdering av 

formålet med loven. 

 

Lov om laksefisk og innlandsfisk har som formål å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, 

innlandsfisk og deres leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i 

samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. Innenfor 

disse rammer skal loven gi grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning, til beste 

for rettighetshavere og fritidsfiskere. Føre-var-prinsippet, som ligger til grunn for norsk og 

internasjonal lakseforvaltning, er lovfestet i naturmangfoldlovens § 9: "Når det treffes en beslutning 

uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det 

tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller 

irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å 

utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak". 

 

Videre går det fram av naturmangfoldlovens § 8 at all forvaltning skal baseres på vitenskapelig 

kunnskap, men at det også skal legges vekt på generasjoners erfaringer: "Offentlige beslutninger som 

berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 

bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 

Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 

naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 

erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 

bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet." Integrering av erfaringsbasert kunnskap i 

kunnskapsgrunnlaget har blant annet blitt ivaretatt gjennom regionale og lokale prosesser, samt ved 

at VRL på en systematisk måte årlig innhenter kunnskap om fiske og fangst, og andre relevante 

forhold fra lokalt hold. 

 

Nasjonale forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk gir nærmere bestemmelser om åpning av fiske, 

tillatte redskaper, minstemål, oppgaveplikt og registrering av redskap. 

Miljøvernforvaltningens viktigste rolle når det gjelder å ivareta både naturgrunnlaget og spesielle 

kulturelle verdier, også samisk kultur, er å forvalte gjennom bærekraftig bruk og vern. Dette 

understrekes i naturmangfoldlovens formålsparagraf (§ 1): "Lovens formål er at naturen med dens 

biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 

bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og 
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trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur." 

 

Myndighetenes konsultasjonsplikt overfor Sametinget er regulert gjennom avtalen om "Prosedyrer for 

konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget" av 11. mai 2005, jf. ILO-169 artikkel 6, 

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27 og Urfolkserklæringens artikkel 19 og 3. 

Miljødirektoratets forlag til regulering av fisket etter anadrom laksefisk blir oversendt til Sametinget i 

forkant av høring, og Sametingets kommentarer sendes som vedlegg til høringsbrevet. Før vedtak 

treffes av Miljødirektoratet skal det gjennomføres konsultasjon med Sametinget. Ved uenighet skal 

Sametinget gis anledning til å møte Klima- og Miljødepartementet før endelig vedtak treffes. 

Nærmere om Naturmangfoldloven 

Direktoratet har lagt best tilgjengelig kunnskap til grunn for forslagene til regulering av fisket etter 

anadrome laksefisk i sjøen og i vassdragene. Den mest omfattende kunnskapsoversikten med 

oppdatert bestandsstatus er gitt i VRL rapport nr. 7 og 8. Kunnskap om bestandsutvikling i stor 

målestokk er hentet fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) og nasjonale estimater basert 

på metodikk som er utviklet i regi av ICES. Kunnskapen om de 194 laksebestandene som er vurdert 

med hensyn til gytebestandsmål- og forvaltningsmåloppnåelse er mest omfattende. Status for øvrige 

laksebestander er vurdert av fylkesmennene og er i større grad basert på indikatorer som fangst og 

påvirkningsfaktorer. Kunnskapen om sjøørretbestandene er til dels mangelfull. Det samme gjelder 

sjørøye. Vurdering av bestandsstatus i disse bestandene har derfor større grad av usikkerhet. 

 

Selv om best tilgjengelig kunnskap er lagt til grunn, er det fremdeles usikkerhet knyttet til 

virkningene av forslagene. Kunnskapen om de bestandsmessige effektene av reguleringene bygger 

dels på vitenskapelig kunnskap og dels på erfaringsbasert kunnskap og faglig skjønn. I 

reguleringene av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye benyttes i hovedsak tiltak som regulerer 

fiskeinnsats og redskap. Effektene av slike tiltak vil kunne variere fra år til år, mellom fiskerier og 

mellom ulike områder og elver. For eksempel vil effekten av sesongreguleringer kunne variere fra 

år til år avhengig av tidspunkt for innsig og vannføringsforhold. Gjennom innføring av 

gytebestandsmål og vurdering av gytebestandsmåloppnåelse har en et verktøy for å bedømme om 

totalbeskatningen er tilstrekkelig godt tilpasset den aktuelle bestandssituasjonen. 

 

Etter direktoratets vurdering er kunnskapsgrunnlaget til å regulere fisket i all hovedsak tilstrekkelig, jf. 

naturmangfoldloven § 8. Der kunnskapen er usikker, eller der vi ikke har tilstrekkelig datagrunnlag, 

foreslår vi enten ikke å åpne for fiske, eller en svært begrenset sesong, jf. naturmangfoldloven § 9. 

Når det åpnes for fiske i et vassdrag eller et område med mangelfullt datagrunnlag, skjer dette enten 

av hensyn til driften av vassdraget eller for å fremskaffe nødvendige data om bestandstilstanden.  

 

Bestandene av anadrom laksefisk er utsatt for et omfattende og komplisert trusselbilde jf. 

naturmangfoldloven § 10. Mange menneskeskapte påvirkninger har betydning for bestandenes 

overlevelse og/eller produktivitet og dermed det høstbare overskuddet, enten varig eller midlertidig, 

og med varierende styrke fra sted til sted og mellom år. Beskatningen skal tilpasses det høstbare 

overskuddet også når det er redusert av annen menneskeskapt påvirkning enn fisket. Overbeskatning 

skal unngås og totalbeskatningen fra kyst, gjennom fjorder og i vassdragene skal ikke være større enn 

at bestanden skal kunne oppnå gytebestandsmålet, enten umiddelbart eller på sikt. Dette har vært 

grunnleggende i de vurderinger direktoratet har foretatt når det gjelder forslaget til regulering av 

fisket fra 2016.  

 

Etter direktoratets vurdering vil forslaget slik det nå foreligger ikke varig nedsette noen bestanders 

produksjonsevne. Vi viser i den forbindelse bl.a. til at regulering av fisket er en dynamisk prosess slik 

at utilsiktede følger av reguleringene kan rettes opp relativt raskt. Videre er det lagt inn rutiner for 

midtsesongevaluering i vassdrag med bestander av en viss størrelse, slik at det vil være mulig å 
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tilpasse beskatningen den aktuelle bestandssituasjonen også i løpet av fiskesesongen. Vi viser også til 

at totalbeskatningen i de fleste regioner er betydelig redusert de senere år gjennom allerede innførte 

reguleringstiltak.  

 

Fiske med krokgarn er faset ut i hele landet med unntak av i Finnmark. Bakgrunnen for dette er at 

krokgarn gir mer garnskader på fisken enn kilenot og sitjenot, og at det gjennom vitenskapelige 

undersøkelser er vist stor dødelighet på den fisken som slipper fri fra krokgarna. I tillegg fanger 

krokgarn mer selektivt på fisk mellom tre og sju kilo, der hunnfiskandelen er høyest. Direktoratet vil i 

2015 teste ut en ny trådtype i kilenot, for å vurdere muligheten for å fase ut krokgarn også i Finnmark. 

Mål og prinsipper 

St.prp. nr. 32 (2006-2007) fastslår at Regjeringen har som mål å bevare og gjenoppbygge 

laksebestander av en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innen arten og utnytter 

dens produksjonsmuligheter. Laksens leveområder skal forvaltes slik at naturens mangfold og 

produktivitet bevares, og trusselfaktorer skal identifiseres og fjernes. Der dette ikke er mulig, skal 

trusselfaktorenes virkning på laksebestandenes produksjon, størrelse og sammensetning motvirkes 

eller oppheves gjennom tiltak. Påvirkninger som truer laksens genetiske mangfold skal reduseres til 

ikke-skadelig nivå innen 2010. Den internasjonalt anerkjente føre-var-tilnærmingen i 

lakseforvaltningen skal legges til grunn av alle involverte sektorer. Ved inngrep og andre 

påvirkninger er utgangspunktet at den som forvolder skade på ressursen skal gjenopprette eller 

kompensere for skaden. Innenfor disse rammene skal lakseressursene forvaltes til størst mulig 

nytte for samfunnet, rettighetshavere og fritidsfiskere. 

Omlegging i lakseforvaltningen 

Gjennom behandlingen av St.prp. nr. 32 sluttet Stortinget seg til målsettinger og prinsipper for 

lakseforvaltningen. Introduksjon av gytebestandsmål som styringsverktøy innebar en vesentlig omlegging 

i lakseforvaltningen. Målet om at det skal være nok gytefisk i alle bestander etter at alt fiske er 

avsluttet stiller økte krav til en ressursmessig forsvarlig forvaltning. 

 

I St.prp. 32 (2006-2007) ble det også varslet en omlegging av reguleringene med betydning for 

sjølaksefisket og fisket i vassdrag med flere separate laksebestander: "Reguleringene i laksefisket skal 

baseres på de vitenskapelige rådene fra det internasjonale havforskningsrådet ICES og på moderne 

forvaltningsprinsipper, herunder den føre-var-tilnærmingen som er utviklet for disse fiskeriene i NASCO. 

Disse rådene innebærer i første rekke at laksefisket bør baseres på de bestandene som utnytter 

produksjonskapasiteten sin fullt ut, og at fiske på øvrige bestander bør begrenses i størst mulig grad..." og 

videre "… Dette kan bare oppnås ved å redusere fisket på blandede bestander. Sjølaksefisket må derfor 

reduseres og sannsynligvis også fases ut i enkelte områder. I tillegg vil det være nødvendig å senke 

beskatningstrykket eller innføre fiskeforbud i deler av vassdrag med klart atskilte bestander med ulik 

status." 

Gytebestandsmål, gytebestandsmåloppnåelse og forvaltningsmål 

Gytebestandsmålet er det tallet gytefisk, regnet om fra antall rognkorn, en trenger for at elvas 

produksjonspotensial skal utnyttes. Gytebestandsmål er nå fastsatt for 439 laksevassdrag i Norge. 

Det skal være minst 75 % sannsynlighet for at gytebestandsmålet er nådd de fire siste årene. 

Dette kalles forvaltningsmålet. Jo større avvik i negativ retning det er i forvaltningsmåloppnåelsen 

jo større behov er det for å sette i verk forvaltningstiltak, herunder redusere totalbeskatningen på 

de aktuelle bestandene. 

 

Utvikling i gytebestandsmåloppnåelsen 

I følge VRL ble forvaltningsmålet for perioden 2011-2014 nådd for 67 % (n = 108) av de vurderte 

http://st.prp.nr/
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bestandene. Det var fare for at forvaltningsmålet ikke var nådd i 17 % (n = 27) av bestandene, 

sannsynlig at målet ikke var nådd i 10 % (n = 17) av bestandene, og målet var langt fra nådd i 6 

% (n = 9) av bestandene.  Dette er en forbedring fra forrige vurdering og det beste resultatet som 

er oppnådd i de årene vitenskapsrådet har vurdert oppnåelse av forvaltningsmål (fra 2009, da 

perioden 2005-2008 ble vurdert).  

Likevel påpeker VRL at «det totale innsiget av laks fra havet til Norge var i 2014 ca. 475 000 laks, 

og dermed på et lavt nivå for åttende år på rad. Lakseinnsiget er mer enn halvert fra 1983 til 

2014». Videre sier rådet at «Tar vi hensyn til usikkerheten, både i målene og i vurderingen av 

måloppnåelse, var forvaltningsmålene nådd eller sannsynligvis nådd for 84 % av de vurderte 

bestandene. Dette skyldes hovedsakelig en betydelig redusert beskatning, både i sjøen og elvene, 

som har kompensert for tilbakegangen. Reduserte bestander har altså medført at det høstbare 

overskuddet av laks som er tilgjengelig for fiske er betydelig redusert. Tar vi hensyn til 

usikkerheten, både i gytebestandsmålene og i vurderingen av måloppnåelse, og ser på bestander 

hvor måloppnåelsen sannsynligvis eller sikkert var for dårlig, var beskatningen for høy for ca. 16 % 

av bestandene». 

 

Det er i hovedsak innsiget av smålaks (< 3 kg) som er redusert. Innsiget av smålaks til Norge har 

avtatt jevnt fra midt på 1980-tallet, med unntak av en økning rundt år 2000. Smålaks har normalt 

bestått av fisk som har vært ett år i sjøen (ensjøvinterlaks), men i perioden 2007-2014 bestod 16-

29 % av smålaksen av fisk som hadde vært lengre i sjøen. Dette innebærer at innsiget av 

ensjøvinterlaks i årene etter 2006 er enda lavere enn det beregningene av smålaksinnsiget 

antyder. Imidlertid var innsiget av smålaks i 2014 litt høyere enn i de sju foregående årene. 

 

Fiske på blanda bestander 

Fiske på blanda bestander er når en fisker på fisk med opprinnelse fra flere vassdrag. Sjøfiske etter 

laks er som regel fiske på blandede bestander. Det kan også foregå fiske på blandende bestander i 

store vassdrag, hvor det i ulike deler av vassdraget finnes genetisk atskilte populasjoner. I et fiske 

på blanda bestander er det mulighet for at noen bestandene tåler et høy beskatningstrykk mens 

andre ikke bør beskattes. Selv om gjennomsnittlig beskatningstrykk kan være lavt, kan tilfeldigheter i 

forbindelse med fisket eller innvandringsmønster medføre at enkeltbestander utsettes for større 

beskatning enn det bestanden tåler. Naturlig fåtallige eller sterkt reduserte bestander utsettes for 

en større risiko for ikke å oppnå gytebestandsmål, og kan i verste fall trues av utryddelse på grunn 

av sammenfall av uheldige omstendigheter. 

 

ICES (2015) gir følgende anbefaling vedr. fiske på blanda bestander: "ICES considers that to be 

consistent with the MSY and the precautionary approach, fisheries should only take place on salmon 

from stocks that can be shown to be at full reproductive capacity. Due to the different status of 

individual stocks, mixed-stock fisheries present particular threats ", og videre "Conservation would 

be best achieved if fisheries target stocks that have been shown to be at full reproductive capacity. 

Fisheries in estuaries and especially rivers are more likely to meet this requirement". 

 

Beskatning av smålaks i sjølaksefiske 

Selv om smålaks, og da særlig fisk under 1,5 kg, beskattes mindre effektivt i redskaper som 

benyttes i sjølaksefiske enn større fisk, er de store individene i smålaksbestandene av stor 

betydning for å sikre bestandenes produktivitet og overlevelse. Enkelte sjølaksefiskere velger å fiske 

med større maskevidde en minimumskravet tilsier for å ta en mindre andel smålaks. Redskapene 

som benyttes i sjølaksefiske er likevel relativt effektive, og særlig fåtallige bestander kan ved 

tilfeldigheter bli hardt beskattet. Andelen smålaks i fangsten i sjølaksefiske har de siste fem årene 

vanligvis ligget rundt 30 %, men varier mellom 10 og 60 %. 
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Utvikling i fiske og fangst i sjølaksefisket 

Sjølaksefisket var lenge et næringsfiske. Helt frem til 1970-årene utgjorde dette fisket et til dels viktig 

inntektsgrunnlag for kystbefolkningen, ofte i kombinasjon med jordbruk og annet fiske. Utviklingen i 

laksebestandene de senere tiår, en kraftig reduksjon i laksens omsetningsverdi og endringer i 

samfunnsutviklingen har ført til at sjølaksefisket i dag relativt sett har fått større betydning som 

kulturbærer og som et viktig element i livskvaliteten til utøverne. Det er imidlertid stor variasjon 

mellom fiskerne, og enkelte fiskere kan også i dag ha inntekt av betydning. 

Tidligere ble så mye som 70-80 % av laksen fanget i sjøen. Etter at laksefiske ved Færøyene i praksis 

falt bort og drivgarnsforbudet ble innført i 1989, ble andelen laks fanget i sjøen redusert til litt over 

halvparten av total laksefangst. Etter de siste års reguleringer blir nå mer enn halvparten av 

fangsten tatt i elvene. Tilsvarende utvikling har skjedd i samtlige land med laks rundt Nord-atlanteren, 

og i dag er det samlede sjøfisket etter laks svært begrenset i dette området. 

I enkelte fjordregioner i Norge er fangsten fremdeles større enn i tilgrensende vassdrag. Finnmark 

er i dag fylket med det mest omfattende sjøfisket. Rundt halvparten av all laks som fanges i sjøen 

fiskes i dette fylket. Nedgangen i antall fiskere de senere år har vært mindre i Finnmark enn i resten 

av landet. 

Gjennomsnittlig rapportert sesongfangst per fisker varierer mellom år og fylker, men ser ikke ut til å 

ha avtatt gjennom de siste fem, seks årene. Dette har trolig sammenheng med at en reduksjon i 

antall utøvere fører til at fangsten hos gjenværende fiskere øker. 

 

Utvikling i fiske og fangst - elvefisket 

Fra å være et husbehovs- og delvis næringsfiske med en rekke ulike redskaper og fangstinnretninger 

har elvefisket utviklet seg til et rekreasjons- og sportsfiske. Verdien av laksen er i dag i hovedsak 

knyttet til reiseliv med ringvirkninger for rettighetshavere, lokal- og storsamfunn. I en slik 

sammenheng er det viktigere å kunne tilby et attraktivt fiske over en lengre sesong enn å ta ut mest 

mulig fisk på kortest mulig tid. Som et alternativ til redusert fiskesesong er det derfor innført en rekke 

andre reguleringer med sikte på å redusere beskatningen. Den negative utviklingen i laksebestandene 

har bidratt til at antallet sportsfiskere i lakseelvene er redusert. Samtidig har fiske blitt konsentrert 

rundt færre regioner og vassdrag slik som Trøndelag, Finnmark og i den senere tiden også Sørlandet. 

Prognoser og adaptiv forvaltning 

I følge VRL foreligger for tiden ingen prognose- eller modellverktøy som er egnet til bruk i regulering 

av laksefisket. De store underliggende naturlige bestandssvingningene er sannsynligvis for en stor del 

styrt av endringer i naturlig sjøoverlevelse. Undersøkelser tyder på at naturlig sjøoverlevelse har vært 

relativ lav de senere år. Sjøoverlevelsen kan likevel variere mye mellom regioner og mellom 

nærliggende bestander. Sjøoverlevelsen kan også variere mye mellom år og over tid, trolig med flere 

hundre prosent. Tilsvarende kan det høstbare overskuddet variere mye. 

Regulering av laksefiske, for eksempel med fangstkvoter, basert på prognoser for lakseinnsig er derfor 

foreløpig ikke mulig. All regulering av fiske må i stedet basere seg på en antagelse om hvordan 

utviklingen vil bli. I følge VRL er en antagelse om at innsiget av laks blir omtrent slik som året før, en 

forsiktig tilnærming som gir høy sannsynlighet for at forvaltningsmålene blir nådd i årene som 

kommer. Laksereguleringene er således basert på en antakelse om at produksjonsforhold og 

sjøoverlevelse i påfølgende år blir omtrent som i foregående år. Det slår selvfølgelig ikke alltid til, og vi 

kan oppleve relativt store avvik fra forventet lakseinnsig. Det er derfor etablert rutiner for å evaluere 

innsiget og beskatning i fiskesesongen, slik at beskatningen kan justeres underveis. 

 

En har ikke et tilsvarende system for sjølaksefisket. I de fleste regioner starter sjølaksefisket sent, og 
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sesongen er kort. I slike regioner vurderes det som lite hensiktsmessig med en midtsesongevaluering i 

sjøfisket. I regioner med lengre fisketid vil det blant annet være nødvendig med bedre og forpliktende 

organisering av sjølaksefiskerne og løpende fangstrapportering dersom en slik ordning skal innføres. 

 

Sosioøkonomiske hensyn 

I tillegg til bestandsmessige hensyn skal det også tas andre hensyn ved forvaltning og regulering av 

fiske. Sosioøkonomiske hensyn er et samlebegrep for både sosiale, kulturelle og økonomiske verdier og 

hensyn som kan tas. Ulike grupper rettighetshavere, brukere, lokalsamfunn og storsamfunnet 

påvirkes ulikt avhengig av hvilke hensyn som tillegges mest vekt. 
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Forslag til fiskereguleringer fra 2016 

Vi viser til gjeldende forskrifter om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, til gjeldende 

forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen, Miljødirektoratets bakgrunnsnotat med 

retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk, forslag fra fylkesmennene  med 

regionale og lokale innspill, og til rapport nr. 7 og 8 fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL).  

 

Alle de nevnte dokumentene er tilgjengelig på Miljødirektoratets hjemmeside: 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Fiskeregler-og--

reguleringer/Reguleringer-for-anadrom-laksefisk-2016/  

Gjeldende reguleringsregime i vassdrag og sjø foreslås videreført dersom ikke annet nevnes. 

Miljødirektoratet har gått gjennom forslag fra lokal forvaltning, regionale fagråd, samt 

fylkesmennenes reguleringsforslag, og vurdert disse i forhold til relevant rådgiving i regi av ICES, 

beskatningsråd fra VRL og annen kunnskap om bestandstilstanden. Direktoratet har videre vurdert 

vassdrag med beskatningsråd 2 eller dårligere fra VRL i vassdrag der det ikke har blitt fremmet 

forslag til endringer. 

VRLs beskatningsråd er basert på estimat av gytebestandsmåloppnåelse for bestandene i 187 

laksevassdrag for perioden 2010-2014, og gjelder den samlede beskatningen på den enkelte 

bestanden i vassdrag og sjø. Der VRL har vurdert at gytebestandsmåloppnåelse har vært i positiv 

utvikling etter reguleringene i 2012 har dette blitt vektlagt. Det er også tatt hensyn til fangstene i 

2014, og informasjon om fiskeoppgang i 2014. 

 

For fisket etter sjøørret og sjørøye, samt for fisket i laksevassdrag der det ikke foreligger beskatningsråd, 

ligger tilgjengelig informasjon om bestandsstatus og fylkesmennenes vurderinger til grunn for 

reguleringsforslagene. 

Beskatningstrykk 

På bakgrunn av bestandssituasjon, trusselbilde og de siste års lave naturlige sjøoverlevelse, kan 

direktoratet ikke se at det er grunnlag for å øke beskatningstrykket vesentlig i et fiske uten at det vil 

utløse et behov for redusere beskatningstrykket i et annet fiske. Endringer i regulering av fiske og 

fangst ett sted påvirker fiske og fangst andre steder. 

I Norge er de aller fleste bestandene naturlig fåtallige. Disse kan ha stor verdi for artens genetiske 

mangfold og overlevelsesevne, særlig i tider med raske endringer i miljøet, slik som under de 

pågående og varslete klimaendringene, naturlige eller menneskeskapte. Under slike forhold er det 

spesielt viktig å opprettholde så tallrike bestander som mulig, fordi det vil øke mulighetene for at 

bestander og arter skal kunne overleve og tilpasse seg nye livsvilkår. 

Det er flere forhold som gjør at det må vises forsiktighet med å øke beskatningsnivået. Vi viser i den 

forbindelse blant annet til usikkerhet omkring naturlig sjøoverlevelse de kommende år og den 

uavklarte situasjonen når det gjelder lakselus. I rapport nr. 6 (2014) fra Vitenskapelig råd for 

lakseforvaltning uttales det: «Det mest framtredende utviklingstrekket i 2013 var den kraftige reduksjonen i 

lakseinnsiget til mange elver i Sør-Trøndelag og Nordland, og særlig rundt Trondheimsfjorden. Dette medførte 

en betydelig reduksjon i høstbart overskudd i mange vassdrag, og i elvene i Sør-Trøndelag var det høstbare 

overskuddet bare i gjennomsnitt 12 % av innsiget i 2013. Innsiget og det høstbare overskuddet var imidlertid 

ikke redusert i Nord-Trøndelag, og i Nordland var det stor variasjon mellom bestandene. Det var altså ikke en 

sammenhengende strekning der innsiget var redusert. Dermed er det sannsynligvis regionale faktorer som har 

forårsaket tilbakegangen. Redusert innsig av mellom- og storlaks til elvene i Trondheimsfjorden i 2013 kan ikke 
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tilskrives generelt redusert smoltproduksjon i 2010 og 2011, selv om dette kan ha medvirket i noen bestander. 

Det er rimelig å anta at lakselusrelatert dødelighet på utvandrende smolt i 2011 kan ha bidratt vesentlig til 

redusert innsig av mellomlaks til Trondheimsfjorden i 2013. Infeksjonspress fra lakselus har trolig bidratt 

vesentlig til redusert innsig og redusert høstbart overskudd, men med variabel styrke mellom år og regioner. 

Infeksjonspresset fra lakselus kan ikke være så høyt som det var i deler av landet i 2011 og 2012 om målene for 

forvaltningen av villaksbestandene skal nås. Vitenskapsrådet konkluderer at det er nødvendig å videreføre og 

forsterke tiltakene for å redusere effekten av trusselfaktorene fra lakseoppdrett.»  

Endringer i regulering av sjølaksefisket 

Sjølaksefisket blir regulert med sesong, ukentlig fisketid og redskap. Fiskeretten følger 

grunneierretten. Det kan således være vanskelig å forutse den eksakte effekten av endringer i 

reguleringene fordi en ikke vet hvor mange av fiskerettshaverne som kommer til å benytte seg av 

fiskeretten under et endret regime.  

En utvidelse i fisket i en kystregion vil redusere fangsten i fjordregionene og vassdragene innenfor 

samt til en viss grad i tilgrensende kystregioner med tilhørende fjorder og vassdrag. Effekter av 

endringer i reguleringsregimet må derfor vurderes over et større geografisk område, og endringer i en 

region kan føre til at reguleringene samtidig må tilpasses i andre regioner og i vassdrag. For eksempel 

kan økt beskatning på kysten medføre at det ikke samtidig er rom for økt beskatning i fjorder eller 

vassdrag innenfor. 

Normalt vil det ikke være rom for å øke totalbeskatningen for alle bestander som beskattes i et kystfiske. 

Særlig i kystregioner-, men også i mange fjorder, er flertallet av bestandene det fiskes på naturlig 

fåtallige eller reduserte på grunn av menneskeskapte påvirkninger. Samtidig domineres 

høstingsgrunnlaget av relativt få tallrike og livskraftige bestander. 

Sesongfangsten i kilenøter kan variere fra noen få titalls kilo til flere tonn avhengig av eksempelvis 

innsigets størrelse, plassering og fiskeforhold. Sesongfangsten i mange små og mellomstore vassdrag 

er på noen titalls til hundretalls kilo. 

Krav om midtsesongevaluering  

I nasjonale laksevassdrag og andre vassdrag hvor fylkesmannen har stilt krav om det, skal det 

gjennomføres midtsesongevaluering av fiskeoppgangen og fisket. Er det fare for at 

gytebestandsmålet ikke nås i den aktuelle sesongen, skal det iverksettes tiltak som er avtalt på 

forhånd. Forhåndsavtalene skal foreligge som en skriftlig prosedyre fastsatt av den lokale 

forvaltningen, og skal godkjennes av fylkesmannen. Avtalene må foreligge i god tid før sesongen, og 

midtsesongevaluering må iverksettes tidlig nok til at eventuelle tiltak kan få den tiltenkte effekten. 

Det er utarbeidet vassdragsspesifikke regneark som hjelpemiddel til å gjennomføre 

midtsesongevalueringen. Der dette kravet ikke kan følges opp som forutsatt, vil sesongen for fiske 

etter laks som regel bli kortet inn med to uker i forhold til høringsforslaget. 

 

Kvoter og andre alternative reguleringstiltak 

Alternative reguleringstiltak, spesielt fangstkvoter, har vært forskriftsfestet for en rekke vassdrag og 

har i tillegg vært benyttet som lokale reguleringstiltak. I vassdrag med god organisering kan kvoter 

foreslås som alternativ til redusert fisketid. Kvoter er i utgangspunktet et lokalt reguleringstiltak, men 

skal tas inn i den offentlige fiskeforskriften, dersom det er tatt hensyn til kvoteregulering ved 

fastsetting av fisketid. Det forutsettes da at kvotene settes slik at de får reell betydning for 

gytebestandens størrelse, jf. ”laksefiskeboka” og notat om effekt av døgnkvoter (NINA-notat, 9. 

november 2009). 
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Generelle forslag 
 

Miljødirektoratets forslag: 

Direktoratet har mottatt flere forslag om å knytte fiskesesongen for sjølaksefisket til ukenummer i 

stedet for en fast dato. Dette ønskes av sjølaksefiskerne for å samle de tillatte fiskedøgnene på færre 

uker for å få minst mulig oppsplitting av fisket. 

 

Det har også kommet forslag om å utvide området for spesielle reguleringer fastsatt av hensyn til 

sjøørret i forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen § 2 og § 3, til å omfatte 

Namsenfjorden i Nord-Trøndelag. Direktoratet foreslår å utvide området for spesielle reguleringer til å 

omfatte Namsenfjorden på grunnlag av bestandssituasjonen til sjøørreten i området. I tillegg foreslår 

direktoratet å inkludere den innerste delen av Romsdalsfjorden (innenfor en linje fra Vågsstranda til 

Okseneset) i de områdene som omfattes av §3, på grunn av reetablering av bestandene i Rauma-

regionen etter bekjempelse av G. salaris. 

 

Vi ber om synspunkt på disse forslagene i høringen. 

 

Direktoratet foreslår å ta ut spesielle redskapsbegrensninger som i dag er forskriftsfestet for 

enkeltvassdrag. Eventuelle redskapsbegrensninger kan fastsettes med lokale bestemmelser. I 

vassdrag hvor det er forskriftsfestet gjenutsettingsplikt på art, størrelsesgrupper eller kjønn, skal den 

lokale forvaltningen tilpasse reglene i vassdraget slik faren for skade på den fisken som skal 

gjenutsettes blir minst mulig. 

 

Det har også kommet inn forslag om å øke minstemålet for sjøørret og sjørøye. Effekten av en økning 

av minstemålet er uklar, og vi ønsker derfor å komme tilbake til dette forslaget ved en senere 

anledning. 
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Østfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark 
Disse fylkene utgjør region Østlandet. 

 

 
 
 

 
  



12 

 

Elv — Østfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark  
 
Østfold 

Foreslåtte endringer: 

Glomma: Lokalt forslag om fisketid 20.06-20.09. Fredning hunnlaks etter 1. september. 

Fylkesmannen støtter forslaget og peker på at vassdraget er godt organisert og at 

forvaltningsmålet er nådd. 

 

Aagaardselva (sideelv til Glomma): Lokalt forslag om å utvide fiskesesongen for laks og sjøørret 

til å vare ut august, med gjenutsettingsplikt på vill hunnlaks fra og med 15.08. Forslaget støttes 

av Fylkesmannen. 

 

Fylkesmannen har vurdert at det ikke er forhold i andre vassdrag som tilsier at det er behov for 

endringer. 

Direktoratets vurdering: 

Det er fire vassdrag med egen laksebestand i fylket. Vitenskapsrådet har vurdert to vassdrag, og 

forvaltningsmålet er nådd for begge. 

Glomma: Beskatningsråd 1. Direktoratet legger Fylkesmannens vurdering til grunn og foreslår å 
gjøre endringer i tråd med lokalt forslag. 
  
Aagaardselva (sideelv til Glomma): Beskatningsråd 1. Direktoratet legger Fylkesmannens 
vurdering til grunn, og foreslår utvidelse av fiskesesong og innføring av hunnlaksfredning i tråd 
med lokalt forslag. 
  

For øvrige vassdrag legger direktoratet Fylkesmannens vurdering til grunn. 

Direktoratets forslag: 

Gjeldende fisketidsbestemmelser i Østfold opprettholdes, med unntak av 

følgende: 

Glomma (002.Z): Sesong laks: 20.06–20.09, sesong sjøørret: 20.06–20.09. 

Hunnlaks er fredet fra og med 1. september. 

 

Aagaardselva (sideelv til Glomma) (002.ZY1): Sesong laks: 01.06–31.08, 

sesong sjøørret: 01.06–31.08. Hunnlaks er fredet fra og med 15. august. 
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Oslo og Akershus 

Foreslåtte endringer: 

Fylkesmannen har vurdert at det ikke er forhold i vassdragene her som tilsier at det er behov for 

endringer. 

Direktoratets vurdering: 

Det er seks vassdrag med egen laksebestand i fylket. Vitenskapsrådet har vurdert ett vassdrag. 

Forvaltningsmålet for dette vassdraget er nådd. 

Direktoratet legger Fylkesmannens vurdering til grunn. 

Direktoratets forslag: 

Gjeldende fisketidsbestemmelser i Oslo og Akershus opprettholdes. 
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Buskerud 

Foreslåtte endringer: 

Det har ikke kommet inn lokale forslag til endringer. Fylkesmannen anser at fiskereglene er 
hensiktsmessige, og foreslår at disse videreføres. 

Direktoratets vurdering: 

Det er fire vassdrag med egen laksebestand i fylket, inkludert øvre deler av Numedalslågen som ligger i 

Buskerud. Dette vassdraget vurderes i gjennomgangen av Vestfold. Vitenskapsrådet har vurdert tre 

vassdrag. Av disse er to vassdrag, Drammenselva og Lierelva, smittet med G. salaris, og fisket er 

basert på laks fra smoltutsettinger. 

Direktoratet legger Fylkesmannens vurdering til grunn. 

 

Direktoratets forslag: 

Gjeldende fisketidsbestemmelser i Buskerud opprettholdes. 
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Vestfold 

Foreslåtte endringer: 

Numedalslågen (015.Z): Numedalslågen forvaltningslag har spilt inn forslag om å oppheve 

sesongkvoten på sju lakser per fisker, framskynde fiskestart ned for Holmfoss med fem dager til 

10. mai, mot en reduksjon med 17 dager i bakkant av sesongen. Videre å justere fisketiden 

oppstrøms Holmfoss til 10. juni - 26. august, samt å flytte fisketiden for kulturhistoriske redskaper 

fram ei uke slik at sesongen blir fra uke 26 tom uke 31. Forvaltningslaget forslår å gjeninnføre 

gammel bestemmelse om flåteplassering slik at flåter som ligger fra 50-100 m fra hverandre, skal 

ha minimum 1/6 friløp mot midtstrømslinja. Forvaltningslaget har beregnet at de foreslåtte 

endringene vil innebære en samlet reduksjon i beskatning på 10 %. Fylkesmannen er mener at det 

vil være mulig å oppnå forvaltningsmålet med de foreslått bestemmelsene og har ingen vesentlige 

motforestillinger forvaltningslagets forslag. 

Direktoratets vurdering: 

Numedalslågen (015.Z): Nasjonalt laksevassdrag, beskatningsråd 1. Forvaltningslaget har gjort et 

omfattende arbeid i sitt forslag til reguleringer fra 2016. Selv om forvaltningslagets beregninger er 

usikre, deler direktoratet Fylkesmannens vurdering om at det vil være mulig å nå forvaltningsmålet 

med de foreslåtte bestemmelsene.  

 

I følge retningslinjene for regulering av fisketid for fiske etter anadrome laksefisk er den ytre rammen 

for fisketid i vassdrag 1. juni t.o.m. 31. august. Det kan unntaksvis fastsettes en tidligere startdato 

eller senere sluttdato for sesongen dersom bestanden tåler det og det er forsvarlig og sterkt ønskelig 

ut fra lokale forhold. Det er imidlertid en forutsetning at dette kan grunngis med spesielt tidlig eller 

sein oppvandring av laks i vassdraget.  

 

Som hovedbegrunnelse for ytterligere framskynding av fiskestart har forvaltningslaget anført 

hensynet til fiskernes og rettighetshavernes interesser. Det er ikke sannsynliggjort at Numedalslågen 

har så tidlig oppvandring at det er grunnlag for tidligere fiskestart enn 15. mai. Direktoratet foreslår 

derfor å opprettholde gjeldende bestemmelser i vassdraget, med følgende unntak: «Flåter som ligger 

fra 50-100 m fra hverandre, skal ha minimum 1/6 friløp mot midtstrømslinja» tas inn i forskriften. 

 

For øvrige vassdrag legger direktoratet Fylkesmannens vurdering til grunn. 

Direktoratets forslag: 

Gjeldende fisketidsbestemmelser i Vestfold opprettholdes, med unntak av 

Numedalslågen (015.Z), hvor «Flåter som ligger fra 50-100 m fra hverandre, skal ha 

minimum 1/6 friløp mot midtstrømslinja» legges inn i vassdragets spesielle 

bestemmelser. 



16 

 

 

Telemark 

Foreslåtte endringer: 

Åbyelva: Fylkesmannen foreslår å stenge elva grunnet manglende fangstrapportering og 
organisering. Har ikke vært solgt fiskekort i vassdraget de siste årene. Det har ikke kommet forslag 

til endringer i øvrige vassdrag. 

Fylkesmannen har vurdert at det ikke er forhold i andre vassdrag som tilsier at det er behov for 
endringer. 

Direktoratets vurdering: 

Det er to vassdrag med egen laksebestand i fylket. Vitenskapsrådet har vurdert et av disse. 
 
Skiensvassdraget: Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og bestanden tåler sannsynligvis 

høyere beskatning dersom innsiget blir som i de senere år. 

For øvrige vassdrag legger direktoratet Fylkesmannens vurdering til grunn. 

Direktoratets forslag: 

Gjeldende bestemmelser i vassdrag i Telemark opprettholdes, med unntak av Åbyelva som 
stenges for fiske. 
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Sjø — Østfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark 

Gjeldende bestemmelser: 

Sesong for kilenot 20. juni — 18. juli, med unntak av Drammensfjorden som har sesong 15. juni — 4. 

august. 

Forslag fra fylkesmennene: 

Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Vestfold og Fylkesmannen i Østfold foreslår å opprettholde 

gjeldende fisketidsbestemmelser i sjøen. 

Direktoratets vurdering: 

 

Samlet innrapportert fangst i sjølaksefisket i denne regionen var i 2014 på 1443 kg, fordelt på 17 

sjølaksefiskere med 22 kilenøter. Elvefangsten i regionen utgjorde i fjor 18 181 kg. Av elvefangsten 

ble 1 017 kg satt tilbake. 

Vitenskapsrådet gir i rapport nr. 7 råd om å redusere beskatningen moderat i kystregion 

Østlandet. Vurderingen er basert på gytebestandsmåloppnåelse i perioden 2010-2013 for bestandene 

som beskattes i dette fisket. Imidlertid har flere av bestandene som beskattes hatt en positiv utvikling, 

og beskatningsrådet for denne regionen vil trolig endres i rapport nr. 8. Etter direktoratets vurdering er 

det ikke behov for ytterligere restriksjoner i dette fisket. 

 

Direktoratets forslag: 

Gjeldende bestemmelser videreføres 
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Aust-Agder og Vest-Agder 

Disse fylkene utgjør region Agderkysten. 
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Elv  —  Aust-Agder og Vest-Agder  

Aust-Agder 

Foreslåtte endringer: 
Nidelva i Arendal: Fisketid 15.06–15.09. Fylkesmannen mener at måloppnåelsen er bedre enn det 

som legges til grunn i vitenskapelig råd for lakseforvaltnings rapporter, og at en forskyvning i 

fangsttid er forsvarlig. Kommunikasjon med laget er god og fisketider kan endres raskt dersom 

nødvendig. 

Storelva (Vegårvassdraget): Lokallaget foreslår fisketid 01.06-30.09 på laks og ørret. Døgnkvote: 

to laks oppstrøms Hammerdammen, Nes verk: 1 laks. Døgnkvote 2 sjøørret. I Lagselva bare fiske 

fra land. Fylkesmannen støtter forslaget. 

Fylkesmannen har vurdert at det ikke er forhold i andre vassdrag som tilsier at det er behov for 

endringer. 

Direktoratets vurdering: 

Det er fem vassdrag med egen laksebestand i fylket. Vitenskapsrådet har to vassdrag, men bare 

gitt beskatningsråd for Nidelva. 

 

Nidelva: Beskatningsråd 1. Etter direktoratets vurdering er det ikke er nødvendig med ytterligere 

reguleringer for å redusere beskatningen i vassdraget. 

 

Storelva (Vegårvassdraget): Beskatningen vurderes som svært lav i dette vassdraget. GBM ble trolig ble 

oppnådd i 2011 og 2012. Direktoratet vurderer at det er forsvarlig å forskyve fiskesesongen, men ikke å 

utvide fisketiden. 

 

For øvrige vassdrag legger direktoratet Fylkesmannens vurdering til grunn. 

Direktoratets forslag: 

Gjeldende bestemmelser i Aust-Agder opprettholdes, med unntak av følgende: 

Nidelva: Sesong 15. juni — 15. september for hele strekningen som åpnes for fiske; døgnkvote  på 2 

laks. Det skal gjennomføres midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 

 

Storelva (Vegårvassdraget): Sesong 15. august — 30. september for laks, sesong 15. juni —  30. 

september for sjøørret. Døgnkvote 1 laks og 2 sjøørret. 
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Vest-Agder 

Foreslåtte endringer: 

Det har kommet forslag til endringer i følgende elver: 

Tovdalselva: Lokalt forslag om fisketid 15.05-31.08. Fylkesmannen mener at forslaget fra laget 

bryter retningslinjene ved at beskatningsråd fra VRL ikke legges til grunn. Fylkesmannen støtter 

imidlertid lagets vurdering av bestanden, og mener denne er mer riktig enn vurderingen fra VRL. 

Laget foreslår fiske utenom de ytre rammene for fisketid. Fylkesmannen mener at dette forslaget er 

forsvarlig i forhold til bestanden. 

Kvina: Lokalt forslag om fisketid 01.06-31.08. Fylkesmannen mener ytterligere innstramninger i 

fisket ikke vil ha særlig stor betydning for om forvaltningsmålet blir nådd. Samtidig mener hun at det 

ikke er grunnlag for å øke beskatningen så lenge forvaltningsmålet ikke er nådd. 

 

Audna: Lokalt forslag om å oppheve den ukentlige fredningsdagen. Fylkesmannen støtter forslaget. 

 

Sireåna: Lokalt forslag om å endre døgnkvote fra 1 laks og 1 sjøørret til 2 anadrome fisk. 

Fylkesmannen mener at både forslag om felles kvote og felles fisketid for laks og sjøørret er lettere å 

følge opp i forhold til oppsyn. 

Mandalselva: Lokalt forslag om å starte 15.05. i nedre del av vassdraget. Fylkesmannen påpeker at 

forslaget er i strid med retningslinjene da det ikke er en spesielt tidlig lakseoppgang i Mandalselva. 

Sogndalselva: Lokalt forslag om fisketid for laks 01.07-31.08. Fylkesmannen mener at det med 

dagens regler i praksis er et minimalt uttak av laks fra elva, og at det er forsvarlig å utvide sesongen 

med 2 uker. 

Fylkesmannen har vurdert at det ikke er forhold i andre vassdrag som tilsier at det er behov for 

endringer. 

Direktoratets vurdering: 

Det er sju vassdrag med egen laksebestand i fylket. Vitenskapsrådet har vurdert alle disse. 

Tovdalselva: Beskatningsråd 2. Fordi avviket fra GBM er lite, foreslår direktoratet å beholde 

gjeldende reguleringer i vassdraget. 

 

Kvina: Beskatningsråd 1. Direktoratet vurderer det som forsvarlig å forlenge fisketiden til ut august 

mot at døgnkvotene reduseres til 1 laks og 2 sjøørret. 

Audna: Beskatningsråd 0. Direktoratet vurderer oppheving av den ukentlige fredningsdagen som 

forsvarlig.  

 

Sireåna: Ingen laksebestand i henhold til lakseregisteret. Sjøørretbestanden vurderes som sårbar, og 

direktoratet vil opprettholde gjeldende reguleringer. 

Mandalselva: Beskatningsråd 0. Forslaget fra lokalt hold strider mot retningslinjene da Mandalselva 

ikke har spesielt tidlig lakseoppgang. Direktoratet foreslår å opprettholde gjeldene reguleringer. 

Songdalselva: Beskatningsråd 2. Direktoratet foreslår å beholde gjeldende reguleringer i 

vassdraget, da avviket fra GMB er lite. 
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Lygna: Beskatningsråd 2. Det er ikke kommet inn forslag til endringer for vassdraget. Direktoratet 

foreslår å redusere døgnkvoten til 1 laks og 2 sjøørret.  

 

For øvrige vassdrag legger direktoratet Fylkesmannens vurdering til grunn. 

Direktoratets forslag: 

Gjeldende bestemmelser i Vest-Agder opprettholdes, med unntak av  følgende: 

 
Kvina: Sesong 01.06-31.08, døgnkvote 1 laks og 2 sjøørret. Midtsesongevaluering. 

 

Audna: Sesong 01.06-31.08, døgnkvote 2 anadrome laksefisk. Midtsesongevaluering. 

 

Lygna: Sesong 01.06-31.08, døgnkvote 1 laks og 2 sjøørret. Midtsesongevaluering. 
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Sjø — Aust-Agder og Vest-Agder 

Gjeldende bestemmelser: 

Sesong for kilenot 20. juni — 18. juli. 

Foreslåtte endringer: 

Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder foreslår å opprettholde gjeldende 

bestemmelser. 

Direktoratets vurdering: 

 

Samlet innrapportert fangst i sjølaksefisket i Aust-Agder og Vest-Agder var i 2014 på 10 564 kg 

fordelt på 72 sjølaksefiskere og totalt 116 kilenøter. Elvefangsten i regionen utgjorde i 2014 18 721 

kg. Av elvefangsten ble 1 659 kg satt tilbake. 

Beskatningsråd 1 (VRL rapport 8). Sjøfisket i denne regionen er strengt regulert. Avviket fra GMB i 

berørte vassdrag er lite. For de vassdragene hvor redusert beskatning er nødvendig, er det innført 

ytterligere restriksjoner i elv. Direktoratet foreslår derfor å beholde gjeldende reguleringer for 

sjøfisket i denne regionen. 

Direktoratets forslag: 

Gjeldende bestemmelser videreføres 
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Rogaland 

 

Dette fylket består av region Jæren, region Indre Rogaland og deler av region Kysten fra Stad til 

Stavanger. 
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Elv 

Foreslåtte endringer: 

Fylkesmannen foreslår å videreføre gjeldende bestemmelser for fisket i vassdragene, med unntak av 

følgende endringer: 

Dirdalselva: Lokalt forslag om fisketid 01.06-31.08. Fylkesmannen støtter forslaget og mener at det 

er rom for økt beskatning. Regionalt fagråd foreslår å redusere døgnkvoten til 2 laks mot forlenget 

fisketid. 

Figgjo: Lokalt forslag om fisketid 01.06-20.09. Fylkesmannen mener at det er rom for økt beskatning 

og at forslaget ikke åpenbart strider mot retningslinjene. Regionalt fagråd foreslår å opprettholde 

gjeldende reguleringer. 

Frafjordelva: Lokalt forslag om fisketid 01.06-31.08. Fylkesmannen mener at det er rom for økt 

beskatning og at forslaget ikke åpenbart strider mot retningslinjene. Regionalt fagråd foreslår å 

redusere døgnkvoten til 2 laks mot forlenget fisketid. 

Nordre Varhaugelv: Fylkesmannen foreslår å redusere fisketid for laks og sjøørret til 15.07-31.08 

med døgnkvote 1 laks. Foreslår videre å fjerne kravet om midtsesongevaluering. Regionalt fagråd 

støtter forslaget fra Fylkesmannen, og ønsker at det stilles krav om at fangstrapporteringen bedres. 

Søndre Varhaugelv: Fylkesmannen foreslår å redusere fisketid for laks og sjøørret til 15.07-31.08 

med døgnkvote 1 laks. Foreslår videre å fjerne kravet om midtsesongevaluering. Regionalt fagråd 

støtter forslaget fra Fylkesmannen, og ønsker at det stilles krav om at fangstrapporteringen bedres. 

 

Rødneelva: Lokalt forslag om fisketid 01.07-31.08. Fylkesmannen mener at det sannsynligvis er rom 

for økt beskatning, og støtter forslaget. Regionalt fagråd mener at sesongen kan forlenges, men at 

fredningsdøgnene bør beholdes. 

Suldalslågen: Lokalt forslag om å åpne for sjøørretfiske. Fylkesmannen støtter forslaget under tvil, og 

peker på at det er knyttet betydelig usikkerhet knyttet til gytefisktellinger utført i vassdraget.  

 

Vikedalselva: Lokalt forslag om fisketid 01.06-31.08 og økning av døgnkvote til 2 laks i juli-august, 

og fjerne ukentlig fredningsperiode. Fylkesmannen mener at det lokale forslaget innebærer en 

betydelig utvidelse av beskatningen, og mener en «avrunding» av fiskedatoene er hensiktsmessig. 

Regionalt fagråd foreslår å utvide fiskesesongen noe, men beholde fredningsdagene. 

Vågselva: Lokalt forslag om fisketid 01.08-15.09 mot at det innføres døgnkvote på 2 laks per fisker. 

Fylkesmannen mener at kriteriene for å kunne gå utenfor ytre ramme for fisketider jf. retningslinjene 

ikke er oppfylt, og foreslår at gjeldene reguleringer videreføres. 

Åmselva: Lokalt forslag om fisketid 15.06-15.09 med døgnkvote 1 laks i juni-juli, 2 laks i august-

september. Fylkesmannen ser det ikke som hensiktsmessig å fremme forslag om fisketid fra 

sesongen 2016 før det foreligger mer informasjon om bestandene som eventuelt skal beskattes. 

Årdalselva: Lokalt forslag om fisketid 20.05-31.08 samt øke døgnkvoten til 2 laks. Fylkesmannen 

mener at kriteriene for å gå utenfor de ytre rammene for fisketid er oppfylt. Tidligere start vil bidra til 

økt beskatning av storlaksen, og en slik endring innebærer økt ansvar på lokal forvaltning for å 

unngå overbeskatning. Regionalt fagråd støtter det lokale forslaget. 

Fylkesmannen har vurdert at det ikke er forhold i andre vassdrag som tilsier at det er behov for 

endringer. 

Direktoratets vurdering: 

Det er 33 vassdrag med egen laksebestand i fylket. Vitenskapsrådet har vurdert 22 vassdrag. 
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Dirdalselva: Beskatningsråd 0. Direktoratet foreslår å utvide fisketiden til 01.06-31.08, men samtidig 

redusere døgnkvoten til 2 laks i tråd med forslag fra regionalt fagråd. 

Figgjo: Beskatningsråd 0. Direktoratet foreslår å beholde gjeldende reguleringer i tråd med forslag 

fra regionalt fagråd. 

Frafjordelva: Beskatningsråd 0. Direktoratet foreslår å utvide fisketiden til 01.06-31.08, men 

samtidig redusere døgnkvoten til 2 laks i tråd med forslag fra regionalt fagråd. 

Nordre Varhaugelv: Beskatningsråd 2. Direktoratet foreslår å redusere fisketiden til 15.07-31.08 

med døgnkvote 1 laks. 

Søndre Varhaugelv: Vitenskapsrådet har ikke hatt tilstrekkelig grunnlag for å gi råd om beskatning 

for denne bestanden. Direktoratet foreslår å redusere fisketiden til 15.07-31.08 med døgnkvote 1 

laks. 

Rødneelva: Beskatningsråd 0. Direktoratet foreslår å utvide sesongen til 01.07-15.08. 

Suldalslågen: I VRL rapport nr. 7 heter det om beskatning av sjøørret region Vestlandet: 

Beskatningen av sjøørret i disse fjordområdene bør reduseres, med mindre det er vist eller 

sannsynliggjort at bestanden er stor nok til å tåle dagen beskatningsnivå. Direktoratet foreslår å 

beholde gjeldende reguleringer i vassdraget. 

 

Vikedalselva: Beskatningsråd 0. Direktoratet foreslår å utvide fiskesesongen til 15.06-15.08. 

Vågselva: Vassdraget drenerer til fjordregion indre Hordaland. Om denne fjordregionen uttaler VRL: 

«Det er ikke dokumentert at det er et høstbart overskudd i mange bestander i denne fjordregionen, 

og det anbefales at det ikke åpnes for fiske i sjøen.» Direktoratet foreslår å opprettholde gjeldene 

bestemmelser. 

Åmselva: Vassdraget har blitt organisert. Direktoratet foreslår fisketid 01.08-31.08 for laks, med 

døgnkvote 1 laks. Vassdraget har fått dispensasjon for fiske i 2015, og hvordan organiseringen og 

fangstrapporteringen fungerer denne sesongen samt ny kunnskap om bestandssituasjonen vil være 

avgjørende for bestemmelsene som blir gjeldene fra 2016. 

Årdalselva: Beskatningsråd 0. Direktoratet foreslår å utvide fisketiden til 20.05-31.08, med 

døgnkvote på 1 laks i mai og 2 laks resten av sesongen.  

For øvrige vassdrag legger direktoratet Fylkesmannens vurdering til grunn. 
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Direktoratets forslag: 

Det foreslås å videreføre gjeldende bestemmelser for fisket i vassdragene i Rogaland, med unntak av 

følgende endringer: 

 

Dirdalselva: Sesong 01.06. - 31.08, døgnkvote 2 laks, midtsesongevaluering. 

 

Frafjordelva: Sesong 01.06 - 31.08, døgnkvote 2 laks, midtsesongevaluering. 

 

Nordre Varhaugelv: Sesong 15.07 - 31.08, døgnkvote 1 laks. 

 

Søndre Varhaugelv: Sesong 15.07 - 31.08, døgnkvote 1 laks. 

 

Rødneelva: Sesong 01.07 - 15.08, døgnkvote 2 laks, ikke fiske mandag-torsdag. 

 

Vikedalselva: Sesong 15.06 - 15.08, døgnkvote 1 laks, ikke fiske mandag-onsdag. 

Midtsesongevaluering. 

 

Åmselva: Sesong laks: 01.08 - 31.08, døgnkvote 1 laks per fisker. 

 

Årdalselva: Sesong 20.05 - 31.08, døgnkvote 1 laks i mai og 2 laks resten av sesongen. 

Midtsesongevaluering. 

 

 

 

 

Sjø 

Gjeldende bestemmelser: 

Region Jæren: Sesong for kilenot 20. juni — 18. juli. 

Region Indre Rogaland: Sesong for kilenot 15. juli — 28. juli. Unntak: Det er ikke åpnet for fiske i 

Vindafjord. 

Region Kysten fra Stad til Stavanger: Sesong 15. juli — 29. juli (mandag kl 18 — onsdag kl 18). 

 

Foreslåtte endringer: 

 

Fiskarlaget Vest ønsker utvidet sjøfiske, og at det må kunne fiskes etter andre fiskeslag enn anadrome 

laksefisk nærmere enn 100 meter fra utløpet av lakseførende vassdrag. Regionalt fagråd foreslår å 

opprettholde gjeldende bestemmelser. Fylkesmannen foreslår å videreføre dagens bestemmelser, da 

det ikke har kommet inn konkrete innspill til endring av fisketid. 

 

Direktoratets vurdering: 

 

Samlet innrapportert fangst i sjølaksefisket i Rogaland var i 2014 på 11 997 kg fordelt på 54 

sjølaksefiskere og totalt 64 kilenøter. Elvefangsten i fylket utgjorde i fjor 41 929 kg. Av 

elvefangsten ble 4 399 kg satt tilbake. Fiskereguleringene i sjøen er differensiert med sikte på å 
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tillate et større sjølaksefiske i regioner der høstingsgrunnlaget tillater det.  

 

Region Jæren: Vitenskapelig råd vurderer at det ikke er nødvendig med ytterligere reguleringer for å 

redusere beskatningen i dette området. Da det heller ikke har kommet inn konkrete forslag til endringer, 

foreslår direktoratet å beholde gjeldene fiskebestemmelser. 

 

Region Indre Rogaland: Vitenskapelig råd vurderer at bestandene i dette området trolig tåler høyere 

beskatning om innsiget blir som i de senere årene. Direktoratet foreslår å utvide sesongen til 15.07-

04.08. 

 

Region Kysten fra Stad til Stavanger: Vitenskapelig råd vurderer at det ikke er nødvendig med ytterligere 

reguleringer for å redusere beskatningen i dette området. Da det heller ikke har kommet inn konkrete 

forslag til endringer, foreslår direktoratet å beholde gjeldene fiskebestemmelser. 

 

 

Direktoratets forslag: 
 
Det foreslås å videreføre gjeldende bestemmelser for fisket i sjøen i Rogaland, med unntak av følgende 
endringer: 
 
Region Indre Rogaland: Sesong 15.07-04.08. Unntak: Det er ikke åpnet for fiske i Vindafjord. 
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Hordaland 

Dette fylket består av region Indre Hordaland og deler av region Kysten fra Stad til Stavanger. 
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Elv 

Foreslåtte endringer: 

Fylkesmannen har mottatt innspill til endring av fiskereguleringene i følgende vassdrag: 

 

Fosselva: Grunneiere i Fosselva har foreslått å åpne for fiske i vassdraget. Fylkesmannen foreslår å 

åpne for fiske etter laks i perioden 01.08-31.08, men ikke åpne for sjøørretfiske grunnet den 

generelle bestandssituasjonen til sjøørreten i denne delen av Hardangerfjorden. 

 

Storelva (Arnaelva): Arna Sportsfiskarlag ønsker å forlenge fiskesesongen for laks med to uker  til 

30. september. Fylkesmannen vurderer at det ikke er grunnlag for å forlenge fiskesesongen. 

 

Frugardselva (Ådøamdsvassdraget): Ådlandsvatnet Fiskelag foreslår å åpne for fiske etter sjøørret i 

perioden 01.07-15.08, sesongkvote 5 sjøørret, kun tillatt fiske i Ådlandsvatn og Vatnaelva. 

Fylkesmannen støtter forslaget, og peker på god lokal forvaltning, samt fisketellinger utført av lokal 

forvaltning og Uni Research. 

 

Bondhuselva: Sundal og Bondhus Elveeigarlag foreslår å åpne for fiske etter sjøørret i perioden 

15.06-15.09. Fylkesmannen mener at det ikke er grunnlag for å åpne for fiske etter sjøørret, og 

viser til gytefisktellinger utført i vassdraget. 

 

Øysteseelva: Øystese JFF foreslår å åpne for fiske etter laks og sjøørret i perioden 15.07-30.09. 

Fylkesmannen mener det kan åpnes for fiske etter laks, men at sesongen bør avsluttes 15. 

september. Etter Fylkesmannens vurdering er det ikke er grunnlag for å åpne for sjøørretfiske. Det 

vises til den generelle bestandsstatusen for sjøørret i området, og gytefisktellinger utført i 

vassdraget. 

 

Romarheimselva: Grunneierene i Romarheimselva foreslår å flytte fiskestart fra 01.07 til 20.06. 

Fylkesmannen påpeker at det ikke er en egen laksebestand i vassdraget, og foreslår å sette 

fisketiden for laks og sjøørret til 20.06-31.08. 

 

Ekso: Ekso Elveeigarlag foreslår å åpne for fiske etter laks i perioden 01.07-15.09. Fylkesmannen 

støtter forslaget, men påpeker at det må innføres midtsesongevaluering.  

Fylkesmannen har vurdert at det ikke er forhold i andre vassdrag som tilsier at det er behov for 

endringer. 

Direktoratets vurdering: 

Det er 19 vassdrag med egen laksebestand i fylket. Vitenskapsrådet har vurdert 15 vassdrag. 

 

Fosselva: Direktoratet legger Fylkesmannens vurdering til grunn, og foreslår å åpne for fiske etter 

laks i perioden 01.08-31.08. Fiske etter sjøørret åpnes ikke jf. Fylkesmannens vurdering. Det er en 

forutsetning at det kommer på plass tilfredsstillende fangstrapportering. 

 

Storelva (Arnaelva): Direktoratet vurderer at det ikke foreligger dokumentasjon som tilsier at 

bestandene i dette vassdraget gyter spesielt sent, og at det derfor ikke er grunnlag for å forlenge 

sesongen. 

 

Frugardselva (Ådlandsvassdraget): Direktoratet legger Fylkesmannens vurdering til grunn, og 

foreslår å åpne for fiske etter sjøørret i perioden 01.07-15.08, med sesongkvote på 5 sjøørret per 
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fisker, bare tillatt å fiske i Ådlandsvatn og Vatnaelva. 

  

Bondhuselva: Direktoratet legger Fylkesmannens vurdering til grunn, og foreslår ikke å åpne for 

fiske etter sjøørret i dette vassdraget.  

 

Øysteseelva: Direktoratet legger Fylkesmannens vurdering om at vassdraget kan åpnes for fiske 

etter laks til grunn, men vurderer at det ikke foreligger dokumentasjon som tilsier at ytre rammer 

for fisketid kan fravikes. Foreslår derfor å åpne for fiske etter laks i perioden 01.07-31.08. Foreslår å 

ikke åpne for fiske etter sjøørret jf. Fylkesmannens vurdering. 

 

Romarheimselva: Direktoratet legger Fylkesmannens vurdering til grunn, og foreslår å endre 

fisketiden til perioden 20.06-31.08 for laks og sjøørret.  

 

Ekso: Direktoratet vurderer at det er grunnlag for å åpne for fiske etter laks i vassdraget. 

Vassdraget er godt organisert, og gytefisktellinger tyder på god bestandsstatus. Vassdraget er av 

VRL vurdert til å ha et høstbart overskudd. Det foreligger ikke dokumentasjon som tilsier at 

bestanden i vassdraget gyter spesielt sent, og det er derfor ikke er grunnlag for å gå utenfor de ytre 

rammene for fisketid jf. retningslinjene. Direktoratet foreslår å åpne for fiske etter laks i perioden 

01.07-31.08, med krav om midtsesongevaluering.  

 

For øvrige vassdrag legger direktoratet Fylkesmannens vurdering til grunn. 

Direktoratets forslag: 

Det foreslås å videreføre gjeldende bestemmelser for fisket i vassdragene, med unntak av 

følgende endringer: 

 

Fosselva (053.1Z): Fisketid for laks 01.08-31.08. 

 

Frugardselva (Ådlandsvassdraget, 044.3Z): Fisketid for sjøørret 01.07-15.08. 

Sesongkvote 5 sjøørret, kun tillatt å fiske i Ådlandsvatn og Vatnaelva. 

 

Øysteseelva (052.6Z): Fisketid for laks 01.07-31.08. 

 

Romarheimselva (064.4Z): Fisketid for laks og sjøørret 20.06-31.08. 

 

Ekso (063.Z): Fisketid for laks: 01.07-31.08, midtsesongevaluering. Fisketid sjøørret 

01.07-15.09.  
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Sjø 

Gjeldende bestemmelser:  

Det er ikke åpnet for fiske. 

Foreslåtte endringer: 

 

Fiskarlaget Vest har foreslått at det må kunne fiskes marine fisk helt opp til elvemunningene. 

Fylkesmannen støtter ikke forslaget fra Fiskarlaget Vest. Det har ellers ikke kommet inn forslag til 

endringer i fisketid etter laks i sjøfisket i denne regionen. 

 

Direktoratets vurdering: 

 

Det har ikke vært åpnet for sjølaksefiske i ordinær sesong i Hordaland de senere årene. Vi legger 

Fylkesmannens vurdering til grunn, og viderefører gjeldende bestemmelser for ordinært sjøfiske. Når 

det gjelder forslaget fra Fiskarlaget Vest, er det etter direktoratets vurdering ikke grunnlag for å 

endre forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen § 2. Denne bestemmelsen er 

viktig for å beskytte anadrome laksefisk i munningsområder. 

 

Utvidet sesong: Direktoratet vurderer at det utvidede fisket etter rømt oppdrettslaks starter for tidlig 

i denne regionen, og medfører fare for at vill anadrom laksefisk kan beskattes i betydelig grad. 

Direktoratet foreslår derfor å utsette fiskestart for utvidet sesong i hele fylket til 01.09. 

 

Direktoratets forslag: 

Gjeldende bestemmelser for ordinært sjølaksefiske i Hordaland videreføres. For utvidet sesong 

foreslås fisketid 01.09-28.02        
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Sogn og Fjordane 
Dette fylket består av regionene Sognefjorden, Indre deler av Fjordane og deler av region Kysten fra Stad 

til Stavanger 
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Elv 

Foreslåtte endringer: 

Det har kommet inn lokale forslag til endring av reguleringene i følgende vassdrag i Sogn og 

Fjordane: 

 

Aurlandselva (072.Z): Lokalt forslag om å endre fisketid for sjøørret fra 01.07-31.08 til 01.07-15.09, 

innføring av døgnkvote på 1 sjøørret pr fisker. Fylkesmannen har ingen innvendinger til forslaget. 

 

Flåmselva (072.2Z): Lokalt forslag om fisketid 20.06-20.08 med påbud om gjenutsetting for laks og 

sjøørret. Fylkesmannen mener at det kan være grunnlag for å ha et fiske i vassdraget, men at det 

ikke bør være et forskriftsbasert fang- og slipp-fiske. Fylkesmannen peker på gytefisktellinger i 2014 

som tydet på at gytebestandsmålet trolig ble nådd, men viser også til den omfattende flommen i 

oktober 2014 som trolig vil føre til redusert smoltproduksjon de neste årene. 

 

Vetlefjordelva (078.5Z): Lokalt forslag om å stenge elva, eventuelt innføre gjenutsettingsplikt på all 

fisk. Fylkesmannen peker på god lokal forvaltning i vassdraget. 

 

Oselvvassdraget (085.Z): Lokalt forslag om fisketid 01.06-31.08 for laks og sjøørret. Videreføring av 

dagens (lokale) laksekvoter og innføring av tilsvarende kvoteordninger for sjøørret. Fylkesmannen 

vurderer at det er god lokal forvaltning, og peker på prosjekt for å utbedre laksetrapp, gyte- og 

oppvekstområder, samt på gytefisktellinger som viste 130 blenkjer og 784 sjøørret i 2014. 

 

Gloppenelva (087.Z): Forslag om å forlenge sjøørretfisket frem til og med 15.09. Fylkesmannen har 

ingen merknader til forslaget, og peker på at vassdraget er godt organisert. 

 

Daleelva Høyanger (079.Z): Lokalt forslag om fisketid for laks i perioden 01.06-31.08, fisketid for 

sjøørret 01.08-31.08. Fylkesmannen har ingen innvendinger mot forslaget, og viser til 

gytefisktellinger utført i vassdraget. 

 

Mørkridselva (075.4Z): Lokalt forslag om fisketid laks 15.07-31.08 med kvote på 1 laks per uke pr 

utleier, og utvide fisketiden for sjøørret med 2 uker i bakkant til 15.09. Fylkesmannen har ingen 

innvendinger til forslaget, men påpeker at fangstrapporteringen ikke er helt tilfredsstillende. 

 

Lærdalselva (073.Z): Lokalt forslag om fisketid 05.06-20.08 (F.o.m. Bruhølen (Seltun) til 

Sjurhaugfossen: 05.06-27.08) for laks. Foreslått fisketid for sjøørret 18.06-31.08. Fylkesmannen har 

ingen innvendinger på forslaget, og viser til gytefisktellinger i vassdraget. 

 

Nausta (084.7Z): Lokalt forslag om å innføre en kvoteordning (i samsvar med tilrådning fra NINA) og 

åpning for to alternative fiskesesonger (1.6-31.08, 15.05-15.09). Fylkesmannen mener vassdraget er 

godt organisert, men at de leverer fangstrapportene for sent. Lokal forvaltning skal fra nå prøve å 

levere løpende fangstrapportering, og det er grunn til å tro at fangstrapportene vil komme i tide i 

kommende år. Fylkesmannen tilrår ikke å utvide fisketid utover de ytre rammene for fisketid jf. 

retningslinjene. 

 

Årøyelva (077.Z): Lokalt forslag om et begrenset prøvefiske etter sjøørret i elveosen i perioden 

01.09-15.09 med merking av fisk og gjenutsetting. 

 

Årdalsvassdraget (074.Z): Lokalt forslag om fisketid 20.06-10.09 for laks og sjøørret. En laks pr. 

fisker pr. døgn. Gjelder ikke fettfinneklipt fisk. All hunnfisk av laks og sjøørret over 2 kg som blir tatt 

etter 15. august skal leveres i utplasserte «feller/beholdere». Forbud mot fiske ovenfor Svalheim bru 

etter 01.09. Fylkesmannen vurderer lokal forvaltning som god, og viser til gytefisktellinger utført i 

vassdraget. 

 

Fylkesmannen har vurdert at det ikke er forhold i andre vassdrag som tilsier at det er behov for 

endringer. 
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Direktoratets vurdering: 

 

Det er 28 vassdrag med egen laksebestand i fylket. Vitenskapsrådet har vurdert 24 vassdrag. 

 

Aurlandselva (072.Z): Direktoratet vurderer at økte fangster av sjøørret de senere årene tyder på en 

positiv bestandsutvikling. En stor andel av sjøørreten som fanges i vassdraget settes tilbake. 

Direktoratet foreslår å forlenge fiskesesongen med to uker i bakkant av sesongen, mot at det 

innføres døgnkvote på 1 sjøørret per fisker. 

 

Flåmselva (072.2Z): Direktoratet legger Fylkesmannens vurdering til grunn, og foreslår å videreføre 

gjeldende reguleringer, men innfører døgnkvote 1 sjøørret per fisker. Det er lagt avgjørende vekt på 

usikkerheten knyttet til flommen i 2014. 

 

Vetlefjordelva (078.5Z): Det er ikke gitt beskatningsråd for vassdraget. Direktoratet legger lokalt 

forslag til grunn, og foreslår at elva ikke åpnes for fiske. 

 

Oselvvassdraget (085.Z): Beskatningsråd 0. Direktoratet viser til beskatningsrådet fra VRL og legger 

Fylkesmannens vurdering til grunn, og foreslår å utvide fiskesesongen med to uker i bakkant og 

innføre kvoter i tråd med lokalt forslag. 

 

Gloppenelva (087.Z): Direktoratet viser til fiskebiologiske undersøkelser utført av Rådgivende 

biologer AS som viste lav tetthet av ørretyngel i vassdraget, samt den generelle nedgangen i 

sjøørretfangstene og den negative bestandsutviklingen på Vestlandet. Direktoratet foreslår å 

videreføre gjeldene reguleringer. 

 

Daleelva Høyanger (079.Z): Beskatningsråd 0. Direktoratet legger lokalt forslag og fylkesmannens 

vurdering til grunn, og foreslår å utvide fisketid for laks med to uker i forkant til perioden 01.06-

31.08 og redusere fisketid for sjøørret til 01.08-31.08 i tråd med lokalt forslag.  

 

Mørkridselva (075.4Z): Det er ikke gitt beskatningsråd for dette vassdraget. Gytefisktellinger tyder 

på at gytebestandsmålet ble oppnådd i 2014. Direktoratet legger Fylkesmannens vurdering til grunn 

og foreslår at det åpnes for et begrenset fiske etter laks i tråd med lokalt forslag. Direktoratet 

vurderer at det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om utviklingen i bestandssituasjonen for 

sjøørreten i vassdraget til å kunne utvide fiskesesongen, og viser til den generelle nedgangen i 

sjøørretfangstene og den negative bestandsutviklingen til sjøørreten på Vestlandet. Direktoratet 

påpeker også at bedret fangstrapportering er en forutsetning for at det åpnes for fiske etter laks i 

vassdraget. 

 

Lærdalselva (073.Z): Det er ikke gitt beskatningsråd for dette vassdraget, men VRL har beregnet at 

gytebestanden i 2013 var 126 % av gytebestandsmålet. Gytefisktellinger tyder på at 

gytebestandsmålet ble oppnådd med god margin også i 2014. Direktoratet legger Fylkesmannens 

vurdering til grunn, og foreslår å utvide fisketiden for laks i tråd med lokalt forlag. Fangststatistikk og 

gytefisktellinger viser en positiv bestandsutvikling for sjøørreten i vassdraget. Det er innført lokale 

reguleringer, deriblant størstemål, som begrenser uttaket av sjøørret. Direktoratet legger 

Fylkesmannens vurdering til grunn også når det gjelder sjøørret, og foreslår å utvide fiskesesongen i 

tråd med lokalt forslag. 

 

Nausta (084.7Z): Direktoratet vurderer at det ikke er dokumentert at det er spesielt tidlig eller sen 

oppvandring av laks i vassdraget, og at det derfor ikke er grunnlag for å gå utenfor de ytre rammene 

for fisketid. Sjøørreten i vassdraget ser ifølge NINA rapport nr. 923 (2013) til å ha en negativ 

bestandsutvikling, og direktoratet viser også til den generelle nedgangen i sjøørretfangstene og den 

negative bestandsutviklingen til sjøørreten på Vestlandet. Direktoratet foreslår derfor å 

opprettholdende gjeldende reguleringer både for laks og sjøørret. 
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Årøyelva (077.Z): Direktoratet ber lokal forvaltning om å sende en egen søknad for omtalte 

prøvefiske etter sjøørret.  

 

Årdalsvassdraget (074.Z): Det er ikke gitt beskatningsråd for denne bestanden. Direktoratet viser til 

rapport fra Rådgivende Biologer AS, som viser at antall gytefisk av laks har gått ned mens antallet 

fanget laks har gått opp de senere årene. Direktoratet vurderer at det derfor at det ikke er grunnlag 

for å utvide fiskesesongen for laks. Når det gjelder sjøørret viser direktoratet til rapporten fra 

Rådgivende Biologer AS, som indikerer en positiv bestandsutvikling de senere årene. Direktoratet 

foreslår derfor å forlenge fisketiden med 10 dager i forkant av sesongen. 

 

 

 

 
Direktoratets forslag: 
 

Aurlandselva (072.Z): Sesong sjøørret: 01.07–15.09, døgnkvote 1 sjøørret per fisker. 

 

Flåmselva (072.2Z): Sesong laks: 01.07–31.07, sesong sjøørret: 01.07–31.07. Døgnkvote 1 laks 

og 1 sjøørret per fisker. 

 

Vetlefjordelva (078.5Z): Åpnes ikke. 

 

Oselvvassdraget (085.Z): Sesong laks: 01.06–31.08, sesong sjøørret: 01.06–31.08. Kvoter: 

Strekningen Osen: 4 laks og 4 sjøørret per uke. Strekninga Svardal: 6 laks og 6 sjøørret per 

uke. Strekninga Vasset og Osa: 4 laks og 4 sjøørret per uke. Blåmannsvatnet til 

Endestadvatnet: Sesongkvote 60 laks, døgnkvote 1 laks per fisker. Kvotene gjelder ikke for 

laks under 1 kg. 

 

Daleelva (079.Z): Sesong laks: 01.06–31.08, sesong sjøørret: 01.08–31.08. 

Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 

 

Mørkriselva (075.4Z): Sesong laks: 15.07–31.08, sesong sjøørret: 15.07–31.08. 

Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 

 

Lærdalselva (073.Z): Sesong laks: 05.06–20.08, sesong sjøørret: 18.06–31.08. F.o.m. 

Bruhølen (Seltun) til Sjurhaugfossen: 05.06–27.08. Ikke uttak av hunnlaks. 

Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 

 

Årdalsvassdraget (074.Z): Sesong laks: 01.07–31.08 sesong sjøørret: 20.06–31.08. 
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Sjø 

Gjeldende bestemmelser: 

Region Sognefjorden (innenfor en linje fra et punkt ved Videhammeren via vestspissen av 

Nesholmen til et punkt ved Nesholmsundet): Ikke åpnet for fiske, med unntak av Lærdalsfjorden, 

som har sesong 1. juni — 4. august. 

Region Indre del av Fjordane: Sesong 15. juli — 4. august.  

 

Dalsfjorden (kommunene Gaular, Fjaler og Askvoll innenfor en linje fra Kysneset til Vårdalsneset): 

Sesong 8. juli — 4. august. 

 

Eidsfjorden (innenfor en linje fra Hamneneset til Høynes): Sesong 8. juli — 4. august.  

 

Førdefjorden (kommunene Naustdal, Førde og Askvoll øst for Flokeneset): Ikke åpnet 

 

Nordfjord (innenfor en linje fra Hyeneset til Lotsstrandbøen): Sesong 15.07-04.08, Ukentlig fisketid 

Mandag kl.18-Onsdag kl. 18. 

Kysten av Sogn og Fjordane (region Kysten fra Stad til Stavanger): Sesong 15. juli — 29. juli 

(mandag kl 18 til onsdag kl 18). 

Foreslåtte endringer: 

Norges Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag Sogn og Fjordane foreslår å justere en grense til Vemolsvik-

Tongane, mer fisketid på kysten, fisketid med ukenummer istedenfor dato, samt gjeninnføring av 

prøvefiske (overvåkning). Fylkesmannen støtter forslaget om flytting av grense, innføring av fisketid 

på ukenummer, og gjeninnføring av prøvefisket som har foregått i fylket tidligere hvis det innebærer 

at villfisk settes ut igjen. 

 

Direktoratets vurdering: 

 

Samlet innrapportert fangst i sjølaksefisket i Sogn og Fjordane var i 2014 på 4 176 kg fordelt på 28 

sjølaksefiskere og 33 kilenøter. Elvefangsten i fylket utgjorde i fjor 25 989 kg. Av elvefangsten ble 12 

465 kg satt tilbake. Fiskereguleringene i sjøen er differensiert med sikte på å tillate et større 

sjølaksefiske i regioner der høstingsgrunnlaget tillater det. 

 

Direktoratet har vurdert at det bør gjøres følgende endringer i fiskebestemmelsene for sjølaksefisket i 

Sogn og Fjordane: 

 

Region Indre del av Fjordane: Flytte grensen mellom kyst og fjord i området ved Hennøya, etter forslag 

fra NGSL Sogn og Fjordane og i tråd med Fylkesmannens vurdering. 

 

Dalsfjorden: Fjordråd 0. Direktoratet foreslår å utvide fiskesesongen en uke i forkant, fisketid 01.07-

04.08. 

Sognefjorden: Grunnet gjenoppbyggingen i Lærdalselva og bestandssituasjonen i Aurlandselva 

foreslår direktoratet at det ikke åpnes for laksefiske i denne fjordregionen.  
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Nordfjord: Fjordråd 0. Det har vært en negativ utvikling siste tre årene i Strynselva. Direktoratet 

foreslår ingen endringer i elvefisket i dette området, og foreslår derfor også å beholde gjeldene 

bestemmelser for sjøfisket i denne fjordregionen. 

 

Kysten av Sogn og Fjordane (region Kysten fra Stad til Stavanger): Kystråd 1. Direktoratet vurderer at 

det ikke er grunnlag for å endre gjeldende reguleringer i denne kystregionen. 

 

Direktoratets forslag: 

Gjeldende bestemmelser opprettholdes med unntak av følgende: 
 

Grensen mellom kystregionen og fjordregionen i området ved Hennøya flyttes til en linje fra Vemelsvik 
til Tangane. 

 
Lærdalsfjorden (innenfor en linje fra Fodnes til utløp Svagrovi): Åpnes ikke. 
 
Dalsfjorden (kommunene Gaular, Fjaler og Askvoll innenfor en linje fra Kysneset til Vårdalsneset): 
Fiskesesong 01.07-04.08. 
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Møre og Romsdal 
 

 
 

 

 

 

Elv: 

 
Foreslåtte endringer: 

 

Vågsbøelva: Lokalt forslag om å utvide fiskesesongen med to uker i bakkant. Fylkesmannen støtter forslaget.  

 

Hustadelva: Lokalt forslag om fiskesesong 01.06-31.08. Fylkesmannen har ingen innvendinger til forslaget. 

 

Vatneelva: Lokalt forslag om å fiskesesong for laks og sjøørret 01.06-15.09. Fylkesmannen mener at det kan 

være grunnlag for en viss utvidelse av fiskesesongen for laks, og foreslår å forlenge fiskesesongen for sjøørret 

med en måned til 31.08. 

 

Røa (Hovdenakken): Lokalt forslag om å forskyve og utvide fiskesesongen fra 15.06-15.07 til 01.07-31.08 for 

laks og sjøørret. Fylkesmannen støtter det lokale forslaget. 

 

Rauma: Lokalt forslag om fiskesesong for laks 15.05-31.08 i nedre del, 15.05-15.09 i øvre del av vassdraget. 

Sjøørret foreslås fredet. Elveeierlaget påpeker at det er snakk om et begrenset overvåkningsfiske. 

Fylkesmannen støtter forslaget. 

 

Driva: Lokalt forslag om å videreføre gjeldende fisketid, innføre markforbud, samt innføre sesongkvote på 

sjøørret. Fylkesmannen påpeker at det har være en dramatisk tilbakegang i sjøørretbestanden i vassdraget. 

 

Todalselva: Lokalt forslag om å beholde gjeldende reguleringer. Fylkesmannen støtter en videreføring av 
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gjeldene bestemmelser. 

 

Oselva (Syvde): Lokalt forslag til fiskesesong 15.06-15.08 for laks og sjøørret, nattfredning for laks. 

Fylkesmannen støtter lokalt forslag. 

 

Fyrdseva (Mørevassdraget): Lokalt forslag om fiskesesong 15.06-15.09. 

 

Kilselva: Lokalt forslag om fiskesesong 01.05-31.08 for både laks og sjøørret. Fylkesmannen mener vassdraget 

er godt organisert, og påpeker at det er flere innsjøer i vassdraget som gir et visst vern for bestandene. 

Fylkesmannen foreslår sesong 01.06-31.08 for laks og sjøørret. 

 

Øyraelva: Lokalt forslag fiskesesong 01.07-10.09 for laks og sjøørret. Fylkesmannen vurderer at fiskesesongen 

bør avsluttes 31.08. 

 

Vikelva (Bjørke): Lokalt forslag om å utvide fiskesesongen med 15 dager i bakkant, slik at fiskesesong for laks 

og sjøørret blir 15.06-31.08. Fylkesmannen støtter lokalt forslag. 

 

Direktoratets vurdering: 

 

Vågsbøelva: Direktoratet viser til dispensasjon gitt i 2015, og vurderer at det er grunnlag for å sette fisketiden 

for vassdraget til perioden 15.06-15.08, så fremt fisketellinger i 2015 sannsynliggjør at bestandene tåler den 

økte beskatningen utvidingen av fiskesesong vil føre til. 

 

Hustadelva: Direktoratet viser til dispensasjon gitt i 2015, og vurderer at det er grunnlag for å sette 

fiskesesongen til perioden 15.07-31.08 for laks og sjøørret, såfremt fangstrapportering fungerer tilfredsstillende 

i 2015 og at eventuell ny informasjon om bestandsstatus i 2015 tyder på at bestandene tåler beskatningen 

som fiskesesongen vil innebære. 

 

Tennfjordelva: Beskatningsråd 4. Det har ikke kommet inn lokale forslag om endringer. Direktoratet viser til 

beskatningsrådet gitt av VRL, og vurderer at det er grunnlag for betydelige innskrenkninger i fisket i dette 

vassdraget. Direktoratet foreslår fiskesesong 01.07-31.07 for laks og sjøørret med døgnkvote 1 laks og 1 

sjøørret, for å opprettholde kunnskapen om bestandssituasjonen i vassdraget. 

 

Vatneelva: VRL har ikke gitt beskatningsråd for vassdraget. Direktoratet vurderer at det kan være grunnlag for 

å utvide fiskesesongen noe, men at det lokale forslaget er for omfattende. Direktoratet foreslår at 

fiskesesongen utvides med to uker i bakkant, slik at sesongen for laks og sjøørret blir 15.06-31.07. 

 
Hareidsvassdraget: Beskatningsråd 4. Det har ikke kommet inn lokale forslag om endringer. Direktoratet viser 

til beskatningsrådet gitt av VRL, og vurderer at det er grunnlag for betydelige innskrenkninger i fisket i dette 

vassdraget. Direktoratet foreslår fiskesesong 01.07-31.07 for laks og sjøørret med døgnkvote 1 laks og 1 

sjøørret, sesongkvote 3 laks per fisker. Grunnlaget for å tillate et begrenset fiske i vassdraget er å opprettholde 

kunnskapen om bestandssituasjonen i vassdraget samt ivareta lokalt engasjement. 

 

Oselva (Molde): Beskatningsråd 2. Det har ikke kommet inn lokale forslag om endringer. Direktoratet viser til 

beskatningsrådet fra VRL, men vurderer at avviket fra gytebestandsmålet er lite, og at det derfor ikke er 

nødvendig med ytterligere regulering av fisket. 

 

Røa (Hovdenakken): Det er ikke gitt beskatningsråd for vassdraget. Direktoratet viser til dispensasjon gitt i 

2015, som åpnet for fiske i juli måned etter laks og sjøørret. Forutsatt at organiseringen og 

fangstrapporteringen fra vassdraget fungerer tilfredsstillende i 2015 og at bestandstilstanden i vassdraget tilsier 

det, foreslår direktoratet å utvide fiskesesongen for laks med to uker. For sjøørret viser direktoratet til rapport 

nr. 8 fra VRL, og foreslår at det ikke åpnes for fiske etter sjøørret i vassdraget inntil det eventuelt er 

sannsynliggjort at bestanden tåler beskatning. 
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Eira: Beskatningsråd 3. Det har ikke kommet inn lokale forslag om endringer. Direktoratet viser til 

beskatningsrådet gitt av VRL, og vurderer at beskatningen i vassdraget må reduseres. For sjøørret viser 

direktoratet til den negative utviklingen i fangsten i vassdraget, og bestandssituasjonen i regionen for øvrig. 

Direktoratet foreslår å redusere fiskesesongen for laks og sjøørret med to uker i bakkant. All vill laks som ikke 

er fettfinneklippet skal settes tilbake. Direktoratet foreslår også å reduserer sjøørretkvoten til 1 fisk pr fisker per 

døgn. 

 

Visa: Beskatningsråd 2. Det har ikke kommet inn lokale forslag om endringer. Direktoratet vurderer at det 

sannsynligvis allerede er svært lav beskatning i vassdraget, og at det har vært en positiv bestandsutvikling 

siden 2011. Direktoratet foreslår derfor å videreføre gjeldende bestemmelser. 

 

Rauma: Nasjonalt laksevassdrag. Direktoratet vurderer at det ikke er aktuelt åpne for ordinært fiske i Rauma-

vassdraget grunnet reetablering etter bekjempelse av G. salaris. Direktoratet viser imidlertid til at det i 2015 

har blitt gitt dispensasjon til et begrenset overvåkningsfiske i perioden for reetablering. 

 

Driva: Nasjonalt laksevassdrag. Direktoratet viser til at vassdraget er infisert av G. salaris, og foreslår å 

videreføre gjeldende fisketid. For sjøørret viser direktoratet til den negative bestandsutviklingen, og foreslår å 

redusere døgnkvoten fra 2 til 1 fisk per fisker, innføre sesongkvote på 5 fisk per fisker, samt å innføre 

gjenutsettingsplikt på all sjøørret over 70 cm. 

  

Søya: Beskatningsråd 4. Det har ikke kommet inn lokale forslag om endringer. Direktoratet vurderer at det 

allerede er svært begrenset fiskesesong i vassdraget, og foreslår derfor å videreføre gjeldende 

fisketidsbestemmelser, men innføre døgnkvote på 1 laks og 1 sjøørret per fisker. Fiskesesongen foreslås 

videreført for å opprettholde lokalt engasjement og kunnskapen om bestandsstatus i vassdraget. 

 

Todalselva: Beskatningsråd 2. Det har ikke kommet inn lokale forslag om endringer. Direktoratet viser til 

beskatningsrådet fra VRL, men vurderer at avviket fra gytebestandsmålet er lite, og at det derfor ikke er 

nødvendig med ytterligere regulering av fisket. 

 

Oselva (Syvde): Beskatningsråd 3. Direktoratet legger beskatningsrådet fra VRL til grunn, og vurderer at det er 

nødvendig å redusere beskatningen i vassdraget. For sjøørret viser direktoratet til den generelle 

bestandssituasjonen i regionen, og foreslår å redusere fiskesesongen med to uker i forkant, samt innføre 

døgnkvoter på 1 laks og 1 sjøørret per fisker. 

 

Fyrdseva (Mørevassdraget): Beskatningsråd 2. Direktoratet viser til dispensasjon gitt av Direktoratet for 

naturforvaltning i 2013. Avviket fra GBM vurderes som lite. Direktoratet antar at det var svært lav beskatning i 

2014 grunnet dårlige fiskeforhold, og foreslår fiskesesong for laks og sjøørret i perioden 15.06-15.08. 

 

Kilselva: Det er ikke gitt beskatningsråd for dette vassdraget. Direktoratet vurderer at vassdraget har fått 

bedret organisering og fangstrapportering, og at det derfor er grunnlag for å utvide fiskesesongen. Direktoratet 

mener at foreslåtte utvidelse er for omfattende, og foreslår å åpne for fiske etter laks og sjøørret i perioden 

15.06-15.08. 

  

Øyraelva: Det er ikke gitt beskatningsråd for dette vassdraget. Direktoratet vurderer at det ikke er grunnlag for 

å utvide fiskesesongen slik det er foreslått fra lokalt hold, men foreslår å flytte sesongen til 01.07-31.08 for laks 

og sjøørret for å tilpasse fisketiden til lokale forhold i vassdraget. 

 

Storelva (Søre Vartdal): Beskatningsråd 2. Det har ikke kommet inn lokale forslag om endringer. Direktoratet 

viser til beskatningsråd gitt av VRL, men vurderer at det ikke er nødvendig med ytterligere reguleringer da 

gytebestandsmålet sannsynligvis er nådd i 3 av de fire siste årene. 

 

Vikelva (Bjørke): Beskatningsråd 0. Direktoratet viser til beskatningsråd gitt av VRL, og vurderer at det er rom 
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for å øke beskatningen i vassdraget.  Direktoratet foreslår derfor å utvide fiskesesongen for laks med to uker i 

bakkant i tråd med lokalt forslag. For sjøørret viser direktoratet til VRL rapport nr. 8, og foreslår å videreføre 

gjeldende fisketidsbestemmelser. 

 

 

Direktoratets forslag: 

Gjeldende bestemmelser opprettholdes med unntak av følgende: 
 

Vågsbøelva (108.2Z): Sesong laks: 15.06–31.07, sesong sjøørret: 15.06–31.07.  

 

Hustadelva (107.6Z): Sesong laks: 15.07–31.08, sesong sjøørret: 15.07–31.08. 

 

Tennfjordelva (101.6Z): Sesong laks: 01.07–31.07, sesong sjøørret: 01.07–31.07, 

døgnkvote: 1 laks og 1 sjøørret per fisker. 
 
Vatneelva (102.2Z): Sesong laks: 15.06–31.07, sesong sjøørret: 15.06–31.07. 
 
Hareidsvassdraget (096.1Z): Sesong laks: 01.07–31.07, sesong sjøørret: 01.07–31.07, døgnkvote 1 
laks og 1 sjøørret per fisker. 
 
Røa (Hovdenakken) (105.1Z): Sesong laks: 01.07–15.08.  
 
Eira (hele vassdraget) (104.Z): Sesong laks: 01.06–15.08, sesong sjøørret: 01.06–31.08. Døgnkvote: 2 
laks og 1 sjøørret per fisker. All vill hunnlaks, med unntak av fettfinneklippet laks gjenutsettes. 
Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 
 
Drivavassdraget (hele vassdraget) (109.Z): Sesong laks: 01.06–31.08, sesong sjøørret 01.07-31.08, 
døgnkvote 1 sjøørret, sesongkvote 5 sjøørret per fisker, gjenutsettingsplikt på sjøørret over 70 cm. 
 
Søya (111.7Z): Sesong laks: 15.06–15.07, sesong sjøørret: 15.06–15.08. Døgnkvote 1 laks og 1 
sjøørret per fisker. 
 
Oselva (Syvde): Sesong laks: 01.07–31.07, sesong sjøørret: 01.07–31.07. Døgnkvote 1 laks og 1 
sjøørret per fisker. 
 
Fyrdselva (Mørevassdraget) (094.4Z): Sesong laks: 15.06–15.08, sesong sjøørret: 15.06–15.08. 
 
Kilselva (094.Z): Sesong laks: 15.06–15.08, sesong sjøørret: 15.06–15.08. 
 
Øyraelva (094.6Z): Sesong laks: 01.07–31.08, sesong sjøørret: 01.07–31.08. 
 
Vikelva (Bjørke) (097.2Z): Sesong laks: 15.06–31.08, sesong sjøørret: 15.06–15.08. 
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Sjø 

Gjeldende bestemmelser: 

Nordmørsfjordene: Sesong 01.07–29.07. 

 

Romsdalsfjorden og Sunnmørsfjordene: Sesong 01.07–22.07. Unntak: Romsdalsfjorden (innenfor en linje 

trukket fra Vågstranda til Okseneset): Åpnes ikke. 

 

Kysten av Møre og Romsdal: Sesong 10.07-24.07, Ukentlig fisketid Mandag kl. 18.-Torsdag kl. 18. 

 

Foreslåtte endringer: 

Nordmøre Grunneigar og Sjølaksfiskarlag foreslår sesong 01.07-04.08 i hele fylket, utenom 

Tingvoll/Sunndalsfjorden, der det foreslås sesong 01.06-04.08.  

 

 
Direktoratets vurdering: 

 

Samlet innrapportert fangst i sjølaksefisket i Møre og Romsdal var i 2014 på 8 523 kg fordelt på 71 
sjølaksefiskere og 82 kilenøter. Elvefangsten i fylket utgjorde i fjor 20 106 kg. Av elvefangsten ble 1 
879 kg satt tilbake. Fiskereguleringene i sjøen er differensiert med sikte på å tillate et større 
sjølaksefiske i regioner der høstingsgrunnlaget tillater det. 
 

Nordmørsfjordene: Fjordråd 2. Direktoratet viser til beskatningsrådet fra VRL, og mener det er 

nødvendig med en moderat reduksjon av beskatningen i sjøfisket for dette området. Det foreslås å 

kutte fire dager i bakkant av sesongen, slik at fiskesesongen blir 01.07-25.07. Direktoratet har 

også foreslått innstramminger i elvefisket i dette fjordområdet. 

 

Romsdalsfjorden: Fjordråd 3. Direktoratet viser til beskatningsrådet fra VRL, og mener det er 

nødvendig med en betydelig reduksjon av beskatningen i sjøfisket for dette området. Vi foreslår at 

ukentlig fisketid reduseres fra fire til tre døgn gjennom hele sesongen. Det er også foreslått redusert 

fisketid i elvefisket i dette området, blant annet i Eira. Sjøfisket i dette området beskatter også laks fra 

Rauma-regionen, som er under gjenoppbygning etter G. salaris. 

 

Sunnmørsfjordene: Fjordråd 1. Direktoratet viser til beskatningsrådet fra VRL, og vurderer at det 

ikke er rom for økt beskatning i dette området. Det foreslås derfor å beholde gjeldene reguleringer. 

  

Kysten av Møre og Romsdal: Kystråd 2. Direktoratet viser til råd fra VRL om at beskatningen bør reduseres 

moderat. Sjøfisket i dette kystområdet er allerede er svært strengt regulert, og direktoratet vurderer det 

derfor som mer hensiktsmessig å redusere beskatningstrykket i fjord og elv for å ivareta bestandene. 

Direktoratet foreslår derfor å videreføre gjeldene bestemmelser. 
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Direktoratets forslag:  

Direktoratet foreslår å videreføre gjeldene reguleringer med unntak av følgende: 

 
Nordmørsfjordene (kommunene Aure/Tustna (innenfor RV 680 unntatt Årvågsfjorden), Halsa, 
Surnadal, Tingvoll, Frei, Sunndal, Gjemnes, Averøy (innenfor RV 64), Eide (innenfor 
Atlanterhavsveien): Sesong 01.07–25.07. 
 

Romsdalsfjorden (Molde, Nesset, Rauma, Midtsund (innsiden av Otrøy, fra Sundsbø til Årneset), 

Vestnes): Sesong 01.07–22.07, Ukentlig fisketid Mandag kl. 18-Torsdag kl. 18. Unntak: 

Romsdalsfjorden (innenfor en linje trukket fra Vågstranda til Okseneset): Åpnes ikke 
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Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 

Disse fylkene utgjør regionene Fjordstrøk i Trøndelag og Kysten av Trøndelag. 
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Elv — Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag  

 
Sør-Trøndelag 
 
Foreslåtte endringer: 

Bottengårdselva: Lokalt forslag om fiskesesong 01.06-30.09 for laks og sjøørret. Fylkesmannen vurderer at 

det er uforsvarlig med fisketid som fører til økt beskatning før en vet bestandsstatus og at kulverten i 

Botngård sentrum er rettet, og foreslår å beholde forskyve sesongen 15 dager for å imøtekomme ønsket om 

senere fiskesesong. 

 

Nordelva: Lokalt ønske om å utvide fiskesesongen for laks fra 15.06-31.07 til 01.06-31.08. Fylkesmannen 

vurderer at det ikke er samsvar mellom forslaget til utvidelse av fisketid og beskatningsrådet fra VRL, og 

mener at det må komme på plass felles forvaltning og en plan for undersøkelser av status for bestandene i 

vassdraget. Fylkesmannen foreslår at det åpnes for fiske etter laks i perioden 15.06-15.08 med døgnkvote 1 

laks per fisker såfremt det kommer på plass fellesforvaltning i vassdraget. 

 

Oldenelva: Det har kommet inn to forslag til endringer av gjeldene bestemmelser i vassdraget. Ørland Bjugn 

Jeger og Fiskerforening foreslår sesong 15.06-15.08 for laks og sjøørret. Ørland Bjugn kommune foreslår 

fiskesesong 01.06-15.09 for laks og sjøørret. Fylkesmannen vurderer at det ikke er samsvar mellom forslag 

til fiskeregler og VRL råd 4, men påpeker at det det trolig vil bli forbedret organisering og fangstrapportering 

de kommende årene. Fylkesmannen viser også til undersøkelser som har vist bra med ungfisk i vassdraget. 

 

Teksdalelva: Lokalt forlag om å endre spesielle bestemmelser slik at det også kan avlives villaks etter 01.09. 

Fylkesmannen støtter forsalget og mener det er forsvarlig ut i fra de råd som er gitt. 

 

Fjelna: Lokalt forslag til fiskesesong for laks og sjøørret 01.06-31.08, ingen døgnkvote og sesongkvote på 10 

laks og 10 sjøørret per fisker. Fylkesmannen vurderer at det ikke er samsvar mellom lagets forslag til 

fiskeregler og beskatningsråd fra VRL. Fylkesmannen mener laksefisket bør stenges fra 2016 hvis felles 

forvaltning ikke etableres eller evt. dispensasjonssøknad ikke innvilges, men foreslår å skyve fiskesesongen 

ut 15 dager for å imøtekomme lokale ønsker og redusere døgnkvote til 1 laks. 

 

Søa: Lokalt forslag om fiskesesong 01.06-31.08, fjerning av døgnkvotebegrensninger og innføring av 

sesongkvote på 10 fisk per fisker. Fylkesmannen vurderer at det ikke er samsvar mellom lagets forslag til 

fiskeregler og beskatningsråd fra VRL (råd 4). Fylkesmannen mener at laksefisket bør stenges fra 2016 hvis 

felles forvaltning ikke etableres (eller dispensasjon ikke innvilges). Hvis fellesforvaltning etableres foreslår 

Fylkesmannen fisketid 15.06-15.08 for laks og ørret med døgnkvote 1 laks og 2 ørret (inkl. sjøørret) over 40 

cm per fisker. 

 

Åelva: Lokalt forslag om fiskesesong 01.06-31.08, fjerning av døgnkvotebegrensninger og innføring av 

sesongkvote på 10 fisk per fisker. Fylkesmannen mener at laksefisket bør derfor stenges fra 2016 hvis felles 

forvaltning ikke kommer på plass (eller dispensasjon ikke innvilges). Hvis fellesforvaltning kommer på plass 

foreslår Fylkesmannen å beholde gjeldende fisketid for laks, men redusere døgnkvoten til 1 laks per fisker. 

Fylkesmannen anbefaler å beholde fiskereglene for sjøørret som inntil fellesforvaltning er på plass. 

 

Homla: Lokalt forslag om forsiktig åpning av fiske etter laks, med døgnkvote 1 laks. Fylkesmannen støtter 

lagets ønske om et forsiktig fiske fra 2016, men at dette må være under forutsetning av at måloppnåelsen 

bedrer seg i 2015. Fylkesmannen mener også at fisket må kunne evalueres underveis, og forutsetter derfor 

at en flertallsforvaltning er på plass, samt fortløpende fangstregistrering. Fylkesmannen foreslår fisketid 

15.06-31.07 med døgnkvote 1 laks under 65 cm, midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 

 

Steindalselva: Lokalt forslag om å utvide sesongen ovenfor Normelandfossen med 2 uker, og at det kan 
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være aktuelt å innføre gjenutsettingsplikt på all hunnlaks over 3 kg. Fylkesmannen vurderer at det ikke er 

samsvar mellom lagets forslag til fiskeregler og beskatningsråd fra VRL. Fylkesmannen påpeker at lagene i 

Osen har evne og vilje til å få til god og forsvarlig lokal forvaltning av elva, og er på god vei med arbeidet 

(formalisering av fellesforvaltning i siste fase). Fylkesmannen ser det derfor som viktig å sette regler som 

kan gi motivasjon til å fortsette arbeidet for å nå forvaltningsmålene. Fylkesmannen tilrår derfor å 

imøtekomme laget med fisketid, hvor laget kan selv innføre gjenutsetting av hunnfisk over 3 kg (65 cm) for 

å ha høyre sannsynlighet for å nå målene raskere. Fylkesmannen mener det må settes vilkår om at teller og 

video i Normelandfossen skal være i funksjon hele sesongen slik at evaluering underveis er mulig. 

 

Skauga: Lokalt forslag om fisketid på laks 15.06-31.08. Døgnkvote:2 laks, derav 1 over 3 kg/65cm. 

Sesongkvote: 10 laks. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Hunnlaksfredning og markfiske 

forbud fra 10. august. Fylkesmannen vurderer at det ikke er samsvar mellom lagets forslag til fiskeregler og 

beskatningsrådet gitt av VRL. Fylkesmannen mener det er viktig å gi laget fisketid som grunnlag for 

engasjement og videre drift (spesielt nå, med nylig innført flertallsforvaltning), og heller sette strengere 

kvoter og gjøre nødvendige justeringer etter forpliktende forhåndsavtaler. 

Direktoratets vurdering: 

 

Bottengårdselva: Det er ikke gitt beskatningsråd for dette vassdraget. Direktoratet legger Fylkesmannens 

vurdering til grunn og foreslår å forskyve fiskesesongen med 15 dager. 

 

Nordelva: Beskatningsråd 2. Direktoratet legger Fylkesmannens vurdering til grunn og foreslår å utvide 

fisketiden med to uker i bakkant av sesongen og redusere døgnkvoten fra 2 laks til 1 laks per fisker. 

 

Oldenelva: Det er ikke gitt beskatningsråd for dette vassdraget. Direktoratet legger Fylkesmannens 

vurdering til grunn og foreslår å utvide fisketiden med to uker i bakkant av sesong og innføre døgnkvoter på 

1 laks og 1 sjøørret per fisker. 

 

Teksdalselva: Beskatningsråd 0. Direktoratet legger beskatningsrådet fra VRL og Fylkesmannens vurdering 

til grunn, og foreslår å endre de spesielle bestemmelsene slik at gjenutsettingsplikten på villaks etter 01.09 

fjernes. 

 

Fjelna: Beskatningsråd 3. Direktoratet legger Fylkesmannens vurdering til grunn, og foreslår derfor å 

forskyve og sesongen med to uker slik at fiskesesong for laks og sjøørret blir perioden 15.06-15.08. For å 

redusere beskatningen av laks foreslår direktoratet å redusere døgnkvoten til 1 laks og 1 sjøørret per fisker. 

 

Søa: Beskatningsråd 4. Direktoratet vurderer at det er nødvendig å redusere beskatningen av laks betydelig 

i vassdraget, og foreslår å redusere fiskesesongen for laks med 15 dager i forkant, redusere døgnkvoten til 1 

laks og innføre gjenutsettingsplikt på all villaks over 65 cm. For fiske etter sjøørret viser direktoratet til 

Fylkesmannens vurderinger og foreslår å utvide sesongen med to uker i bakkant, men foreslår å beholde 

gjeldende døgnkvote. 

 

Åelva: Det er ikke gitt beskatningsråd for Åelva. Direktoratet legger Fylkesmannens vurdering til grunn og 

foreslår å videreføre gjeldene fisketid og å redusere døgnkvoten for laks til en fisk per fisker.  

 

Homla: Det er ikke gitt beskatningsråd for vassdraget. Direktoratet mener at det er for tidlig å åpne 

vassdraget for fiske, og viser til at gytefisktellinger har dokumentert at det er svært lite fisk i vassdraget. 

 

Gaula: Nasjonalt laksevassdrag. Beskatningsråd 2. Det er ikke foreslått endringer fra lokalt hold. Lokal 

forvaltning har de senere årene innført betydelige restriksjoner i fisket. Disse restriksjonene har vært en 

forutsetning for å opprettholde fisketiden i vassdraget. Direktoratet vurderer det som nødvendig å 

opprettholde strenge kvotebegrensninger i kommende periode, og forutsetter at lokal forvaltning tilpasser 

beskatningen ved å innføre størrelsesbegrensning og eventuelt kjønnsfordeling om nødvendig. 
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Orkla: Nasjonalt laksevassdrag. Beskatningsråd 2. Det er ikke foreslått endringer fra lokalt hold. Lokal 

forvaltning har de senere årene innført betydelige restriksjoner i fisket. Disse restriksjonene har vært en 

forutsetning for å opprettholde fisketiden i vassdraget. Direktoratet vurderer det som nødvendig å 

opprettholde strenge kvotebegrensninger i kommende periode, og forutsetter at lokal forvaltning tilpasser 

beskatningen ved å innføre størrelsesbegrensning og eventuelt kjønnsfordeling om nødvendig. 

 

Steinsdalselva: Beskatningsråd 3. Direktoratet viser til beskatningsrådet og foreslår å redusere beskatningen 

ved å innføre gjenutsettingsplikt på all hunnlaks over 65 cm. 

 

Skauga: Beskatningsråd 4. Direktoratet vurderer at det er nødvendig med betydelig reduksjon i 

beskatningen i vassdraget, og foreslår døgnkvote på en laks pr fisker, sesongkvote 10 laks per fisker, og 

totalkvote for vassdraget på 400 kg laks. 

 

Vigda: Beskatningsråd 3. Det er ikke kommet lokale forslag til endringer. Direktoratet viser til 

beskatningsrådet og vurderer at det er nødvendig med betydelig redusert beskatning i vassdraget. 

Direktoratet foreslår å redusere fisketiden med to uker i forkant av sesongen, redusere døgnkvoten fra 2 til 1 

laks per fisker og innføre sesongkvote 10 laks per fisker. En forutsetning for at vassdraget åpnes for fiske er 

at fangstrapporteringen bedres. 

 

Stordalselva: Nasjonalt laksevassdrag. Beskatningsråd 4. Det er ikke kommet lokale forslag til endringer. 

Direktoratet viser til beskatningsrådet, og vurderer at det er nødvendig med betydelig redusert beskatning i 

vassdraget. Direktoratet foreslår å redusere fiskesesongen for laks med en måned i forkant og to uker i 

bakkant av sesongen. Fisketellingene i Støvelfossen viser at det er betydelige mengder sjøørret som 

passerer Støvelfossen hvert år, og at antallet har økt siden 2005. For fiske etter sjøørret foreslår vi sesong 

15.06 til 31.08. Fiske etter sjøørret tillates ikke oppstrøms Årbogfossen etter 31.07 
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Direktoratets forslag: 

Gjeldende fisketidsbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i vassdragene i Sør-

Trøndelag opprettholdes, med unntak av: 

 

Bottengårdelva (134.2Z): Sesong laks: 15.06–15.08 

 

Nordelva (133.3Z): Sesong laks: 15.06–15.08. Døgnkvote: 1 laks. 

Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 

 

Oldenelva (135.1Z): Sesong laks: 15.06–31.07, sesong sjøørret: 15.06–31.07. 

Døgnkvote 1 laks og 1 sjøørret. 

 

Teksdalselva (134.Z): Sesong laks: 15.06–15.09, sesong sjøørret: 15.06–15.09. 

Døgnkvote per fisker: 2 laks, hvorav 1 kan være over 3 kg/65 cm. 

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 

 

Fjelna (113.Z): Sesong laks: 15.06–15.08, sesong sjøørret: 15.06–15.08. 

Døgnkvote 1 laks og 1 sjøørret. 

 

Søa (119.1Z): Sesong laks: 01.07–31.07, sesong sjøørret: 15.06–15.08. 

Døgnkvote 1 laks og 1 sjøørret. Laks over 65 cm er fredet. 

Åelva (116.Z): Sesong laks: 15.06 til 15.08, sesong sjøørret: 15.06-15.08. 

Døgnkvote: 1 laks og 1 sjøørret. 

Gaula (122.Z): Sesong laks: 01.06–31.08. Døgnkvote 1 laks. Sesongkvote 5 laks. 

Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak 

 

Orkla (121.Z): Sesong laks: 01.06–31.08. Døgnkvote 1 laks. Sesongkvote 5 laks. 

Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 

 

Steinsdalselva  (137.2Z): Sesong laks: 01.06–31.08, sesong sjøørret 01.06-

31.07. Spesielle bestemmelser: Sesong laks nedenfor Normelandfossen 01.06–

31.07, sesong laks ovenfor Normelandsfossen 01.07–31.08.  Døgnkvote: 2 laks 

hvorav 1 over 3 kg/65 cm, og 1 sjøørret. Hunnlaks over 65 cm er fredet. 

Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 

 

Skauga (132.Z): Sesong laks: 15.06–15.08. Døgnkvote: 1 laks. Sesongkvote: 10 

laks. Totalkvote: 400 kg laks. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 

 

Vigda (122.2Z): Sesong laks: 15.06–15.08. Døgnkvote 1 laks, sesongkvote 10 

laks. 

Stordalselva (135.Z): Sesong laks: 15.06–31.07, sesong sjøørret: 15.06–31.08. 

Døgnkvote: 1 laks. Fiske ikke tillatt oppstrøms Årbogfossen etter 31.07. 
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Nord-Trøndelag 

 
Foreslåtte endringer: 

 

Salsvassdraget (inkl. Moelva): Lokalt forslag om å avslutte sesongen fire dager tidligere. Fylkesmannen 

støtter forslaget. 

 

Nordfolda: Lokalt forslag om å starte sesongen for laks to uker tidligere (01.07). Fylkesmannen støtter 

forslaget. 

 

Levangerelva: Lokalt forslag om å forlenge sesongen med to uker i bakkant. Fylkesmannen støtter forslaget. 

 

Austerelva: Lokalt forlag om å utvide med to uker i forkant og to uker i bakkant av sesong. Fylkesmannen 

støtter forslaget. 

 

Ferga: Lokalt forlag om å utvide med to uker i forkant og to uker i bakkant av sesong. Fylkesmannen støtter 

forslaget. 

 

Årgårdsvassdraget: Lokalt forslag om å utvide sesongen med to uker i bakkant. Fylkesmannen støtter 

forslaget, mener gytebestandsmålet for dette vassdraget er feil, og at fisket begrenses av tørkeperioder. 

 

Aursunda: Lokalt forslag om å utvide sesongen med fire uker i bakkant. Fylkesmannen støtter forslaget, og 

peker på at vassdraget er godt organisert. 

 

Bogna: Lokalt forslag om å utvide sesongen med fire uker i bakkant. Fylkesmannen støtter forslaget, og 

peker på at vassdraget er godt organisert. 

 

Bjøra (Namsen): Lokalt forslag om å utvide sesongen med to uker i bakkant. Fylkesmannen har ingen 

innvendinger til forslaget. 

 

Søråa (Namsen): Lokalt forslag om å utvide sesongen med to uker i bakkant. Fylkesmannen har ingen 

innvendinger til forslaget. 

 

Opløyelva: Lokalt forslag om sesong for laks 15.05-01.12. Fylkesmannen påpeker at vassdraget ikke har 

noen egen laksebestand og at det stort sett fiskes rømt oppdrettsfisk i den korte elvestubben i flomålet. 

Fylkesmannen foreslår derfor at det åpnes for fiske etter laks hele året. 

 

Figga: Lokalt forslag om forsiktig fiskestart for så å utvide sesongen med en måned i forkant og en måned i 

bakkant av sesongen når gytebestandsmålet nås. Fylkesmannen støtter forslaget. 

 

Steinkjerelva med Byaelva: Lokalt forslag om fiskesesong 01.06-31.08 når gytebestandsmålet nås. 

Fylkesmannen påpeker at fiskebestandene er under oppbygging, at gyteregistrering og el-fiske høsten 2014 

viser at Byaelva har god tetthet og nærmer seg gytebestandsmålet, som sannsynligvis vil bli nådd i 2016. 

 

Steinkjerelva/Ogna: Lokalt forslag om å avvente åpning av vassdraget. Fylkesmannen påpeker at 

Laksebestanden i Ogna er under oppbygging (vassdraget friskmeldt for gyro i 2014). Fylkesmannen mener 

det er sannsynlig at gytebestandsmålet blir nådd i løpet av reguleringsperioden, og foreslår fiskesesong 

01.06-31.08. 

 

Verdalsvassdraget: Lokalt forslag om å forskyve fisketid ovenfor granfossen til 01.07-10.08, kvote 20 laks, 

hunnlaks fredet, Fylkesmannen støtter forslaget. 
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Direktoratets vurdering: 

 

Salsvassdraget (inkl. Moelva): Beskatningsråd 4. Direktoratet legger lokalt forslag og Fylkesmannens 

vurdering til grunn, og foreslår å redusere fiskesesongen med 4 dager i bakkant. Det er rapportert en 

økende grad av gjenutsetting i vassdraget. Direktoratet viser til beskatningsrådet fra VRL, men påpeker at 

videotellinger dokumenterte en svært god sesong i 2014. Direktoratet vil følge med på vassdraget og 

hvordan oppgangen av laks blir i 2015. 

 

Kongsmoelva: Beskatningsråd 4. Fylkesmannen påpeker at organiseringen og fangstrapporteringen i 

vassdraget er dårlig, og direktoratet foreslår derfor å kutte en måned fisketid. 

 

Nordfolda: Felles beskatningsråd med Kongsmoelva, beskatningsråd 4. Direktoratet vurderer imidlertid at 

beskatningsrådet i hovedsak skylles situasjonen i Kongsmoelva. Direktoratet foreslår derfor å videreføre 

gjeldende fisketid, men påpeker at det er tillatt å avlive fisk som åpenbart er oppdrettslaks i fiskeperioden 

for sjøørret. 

 

Levangerelva: Minstevannsføringen i vassdraget er blitt doblet, noe som vil kunne føre til økt 

ungfiskproduksjon. Direktoratet foreslår å kutte to uker i forkant av sesongen for at bestanden raskere skal 

bygge seg opp etter endringen av minstevannføring. 

 

Austerelva (del av Årgårdsvassdraget): Nasjonalt laksevassdrag. Beskatningsråd 4. Direktoratet vurderer at 

fisket i vassdraget allerede er strengt regulert. Direktoratet foreslår å videreføre gjeldende bestemmelser for 

å opprettholde kunnskapen om bestandssituasjonen i vassdraget. 

 

Ferga (del av Årgårdsvassdraget): Nasjonalt laksevassdrag. Beskatningsråd 4. Direktoratet vurderer at fisket 

i vassdraget allerede er strengt regulert. Direktoratet foreslår å videreføre gjeldende bestemmelser for å 

opprettholde kunnskapen om bestandssituasjonen i vassdraget. 

 

Årgårdsvassdraget (hovedstreng): Nasjonalt laksevassdrag. Beskatningsråd 0. Direktoratet vurderer at 

fiskesesongen i denne delen av vassdraget ikke bør utvides, da det her også beskattes laks fra Austerelva og 

Ferga, som har beskatningsråd 4. Direktoratet foreslår å videreføre gjeldende reguleringer. 

 

Aursunda: Beskatningsråd 2. Direktoratet legger beskatningsrådet fra VRL til grunn, men vurderer at avviket 

fra forvaltningsmålet er lite. Direktoratet foreslår å videreføre gjeldende reguleringer. 

 

Bogna: Beskatningsråd 2. Direktoratet legger beskatningsrådet fra VRL til grunn, men vurderer at avviket 

fra forvaltningsmålet er lite. Direktoratet foreslår å videreføre gjeldende reguleringer. 

 

Bjøra (Namsen): Nasjonalt laksevassdrag. Beskatningsråd 0. Direktoratet viser imidlertid at VRL har lagt til 

kommentaren "Høye lusenivåer på Vikna som kan være i utvandringsruta til noe av smolten". Ved utvidelse 

av fisketid i elv må også fisketid i sjø vurderes å utvides, og med usikkerheten knyttet til lakselus, foreslår 

direktoratet å videreføre gjeldende reguleringer. 

 

Søråa (Namsen): Nasjonalt laksevassdrag. Beskatningsråd 0. Direktoratet viser imidlertid at VRL har lagt til 

kommentaren "Høye lusenivåer på Vikna som kan være i utvandringsruta til noe av smolten". Ved utvidelse 

av fisketid i elv må også fisketid i sjø vurderes å utvides, og med usikkerheten knyttet til lakselus, foreslår 

direktoratet å videreføre gjeldende reguleringer. 

 

Opløyelva: Det er ikke gitt beskatningsråd for dette vassdraget. Direktoratet legger fylkesmannens 

vurdering til grunn, og åpner for fiske etter laks hele året, da vassdraget ikke har en egen laksebestand. For 

sjøørret foreslår direktoratet å videreføre gjeldende fiskesesong. 

 

Figga: Nasjonalt laksevassdrag. Direktoratet påpeker at vassdraget er under reetablering etter bekjempelse 
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av G. salaris, og foreslår å videreføre gjeldende reguleringer frem til forvaltningsmålet for bestanden i 

vassdraget er nådd. 

 

Steinkjerelva med Byaelva: Nasjonalt laksevassdrag. Direktoratet påpeker at vassdraget er under 

reetablering etter bekjempelse av G. salaris, og foreslår å videreføre gjeldende reguleringer frem til 

forvaltningsmålet for bestanden i vassdraget er nådd. 

 

Ogna (Steinkjerelva): Nasjonalt laksevassdrag. Direktoratet påpeker at vassdraget er under reetablering 

etter bekjempelse av G. salaris, og foreslår å videreføre gjeldende reguleringer frem til forvaltningsmålet for 

bestanden i vassdraget er nådd. 

 

Verdalsvassdraget: Nasjonalt laksevassdrag. Beskatningsråd 3. Direktoratet legger lokalt forslag og 

Fylkesmannens vurdering til grunn, og foreslår å forskyve fiskesesongen ovenfor Granfossen i tråd med 

lokalt forslag, med en totalkvote på 20 laks og fredning av hunnlaks i dette området. 

 

 

Direktoratets forslag: 

Gjeldende fisketidsbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i vassdragene i Nord-Trøndelag 

opprettholdes, med unntak av: 

 

Salvassdraget (inkl. Moelva) (140.Z): Sesong laks: 01.06–31.08, sesong sjøørret: 01.06–

31.08. 

 

Kongsmoelva (142.3Z): Sesong laks: 15.07–15.08, sesong sjøørret: 15.07–15.08. 

 

Levangerelva (126.6Z): Sesong laks: 01.07–15.08, sesong sjøørret: 01.07–15.08. 

 

Opløyelva (141.Z): Sesong laks: 01.01–31.12, sesong sjøørret: 01.06–31.08.  

 

Verdalsvassdraget (127.Z): Sesong laks: 10.06–31.07, sesong sjøørret: 20.06–20.07. 

Ovenfor Granfossen: Sesong laks 01.07-10.08, kvote 20 laks i denne delen av vassdraget. 

Totalkvote for vassdraget 300 laks. Sesongkvote pr. fisker: 2 laks, all hunnlaks settes ut etter 

1. juli. Sesongkvote 3 sjøørret pr. fisker. Fredningsområder: Østnesfossen, Grunnfosshølen og 

Granfosshølen. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 
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Sjø — Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 

 
Gjeldende reguleringer: 

 

Namsfjorden (fjordstrøk i Namdalen unntatt Foldafjorden og Sørsalten - kommuene Nærøy (øst for Abelvær), 

Fosnes, Namsos, Namdalseid, Flatanger (øst for Utvorda): Sesong 10.06-28.07, ukentlig fisketid mandag kl. 

15–fredag kl. 15. 

 

Lyngenfjorden (innenfor en linje fra Straumsneset til Andvika): Sesong 08.07–28.07. 

 

Foldafjorden (kommunene Nærøy og Høylandet): Sesong 20.07–04.08. 

 

Sørsalten: Åpnes ikke. 

 

Trondheimsfjorden i Sør-Trøndelag: Sesong 01.07–04.08. 

 

Stjørnfjorden (fjorden innenfor grensa mellom Bjugn og Ørland, til den tangerer grensa til Rissa - fra dette 

punktet til nordligste punkt ved Fevåg): Sesong 08.07–04.08. 

 

Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag: Åpnes ikke. 

 

Åfjorden (Åfjord kommune (Åfjorden innenfor en linje fra Tårnes til Lysøysund): Sesong 01.07–28.07. 

 

Hemnfjorden innenfor Hemnskjell: Sesong 08.07–28.07, ukentlig fisketid mandag kl. 18–torsdag kl. 18 

 

Vinjefjorden (den delen som ligger i Sør-Trøndelag): Sesong 01.07–29.07. 

 

Region Kysten av Trøndelag (Kystområdet utenfor region Fjordstrøk i Trøndelag - kommunene Leka, Vikna, 

Nærøy (ytre), Flatanger (ytre), Osen, Roan, Åfjord (ytre), Bjugn (ytre), Ørland (ytre), Frøya, Hitra, Agdenes 

(ytre), Snillfjord (ytre) og Hemne (ytre): Sesong 13.07–28.07. 

 

 

Forslag til endringer: 

Det har kommet inn følgende forslag til fisketid for sjølaksefiske i Sør-Trøndelag: 

 

Hitra øst: 01.07(15.08) – 04.08 

Hitra Inntian: 2 måneder(som før 2007) 

Frøya: 2 måneder (som før 2007), 4 uker (17.06-15.07) 

Stjørnfjorden: Som Trondheimsfjorden i Sør-Trøndelag forøvrig 

Trondheimsfjorden: 15.06-10.07 (04.08 etter positiv evaluering) 

Vinjefjorden: Mener at strengere regler i sjø må følges opp med samme regime i elv. 

Åfjorden: 08.06-10.07 

 

Ørland Bjugn Jeger og Fiskerforening: Sportsfiske med stang og håndsnøre etter sjøørret bør åpnes 

nord for Trondheimsfjorden da status for sjøørreten er langt bedre enn i Trondheimsfjorden. 

Sportsfisket i sjø bør rapporteres som alt annet fiske (elektronisk rapporteringsløsning må innføres). 

 

Det har ikke kommet inn forslag til endringer for sjølaksefisket i Nord-Trøndelag. 
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Direktoratets vurdering: 

Samlet innrapportert fangst i sjølaksefisket i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag var i 2014 på 38 

600 kg fordelt på 69 sjølaksefiskere med totalt 107 kilenøter. Elvefangsten i fylket utgjorde i 2014 

69 913 kg. Av elvefangsten ble 23 595 kg satt tilbake. Fiskereguleringene i sjøen er differensiert 

med sikte på å tillate et større sjølaksefiske i regioner der høstingsgrunnlaget tillater det. 

 

Namsfjorden: Fjordråd 1. Direktoratet vurderer at det ikke er grunnlag for å endre gjeldene 

reguleringer. 

 

Foldafjorden: Fjordråd 4. Direktoratet viser til råd fra VRL om at laksen i dette området ikke bør beskattes. 

Sjøfisket i denne fjorden er allerede er svært strengt regulert, og direktoratet vurderer det derfor som mer 

hensiktsmessig å redusere beskatningstrykket i elvene for å ivareta bestandene. Det er først og fremst 

smålaksbestander som sliter i området, som i mindre grad fanges i kilenøtene. Direktoratet foreslår derfor å 

videreføre gjeldene bestemmelser. 

 

Sørsalten: Fjordråd 2. Ikke åpnet for fiske, og direktoratet foreslår å videreføre gjeldene bestemmelser 

grunnet situasjonen i Horvenelva. 

 

Trondheimsfjorden i Sør-Trøndelag: Fjordråd 2. Direktoratet viser til beskatningsrådet fra VRL, og foreslår å 

starte fisket en uke seinere. Det er også foreslått innført strenge kvotebegrensinger i flere vassdrag. 

Reetablering av laksebestandene etter bekjempelse av G. salaris i Ogna og Figga pågår fortsatt. Homla 

foreslås fortsatt stengt for fiske. 

 

Stjørnfjorden: Fjordråd 2. Direktoratet viser til råd fra VRL om at beskatningen i dette området bør reduseres. 

Sjøfisket i denne fjorden er allerede er svært strengt regulert, og direktoratet vurderer det derfor som mer 

hensiktsmessig å redusere beskatningstrykket i elvene for å ivareta bestandene. Det er foreslått halvering av 

døgnkvoten i Nordelva. Direktoratet foreslår å opprettholde gjeldene reguleringer. 

 

Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag: Direktoratet vurderer at det ikke er grunnlag for å endre 

gjeldende reguleringer grunnet situasjonen Levangerelva og Verdalselva, samt fortsatt reetablering 

etter G. salaris i vassdragene i Steinkjer. 

Åfjorden: Nasjonal laksefjord. Fjordråd 4. Direktoratet viser til beskatningsrådet fra VRL, og foreslår å 

stenge for sjøfiske i dette fjordområdet. Vi viser også til at dette at både Stordalselva og Nordalselva er 

nasjonale laksevassdrag. Det er også foreslått betydelige reduksjoner i elvefisket. 

 

Hemnfjorden innenfor Hemnskjel: Direktoratet vurderer at det er nødvendig å redusere beskatningen i 

sjø for å ivareta bestandene i dette fjordområdet, deriblant Søa, som har fått beskatningsråd 4. 

Direktoratet foreslår derfor å redusere fiskesesongen med 5 dager i forkant. 

 

Vinjefjorden (den delen som ligger i Sør-Trøndelag): Fjordråd 2. Direktoratet legger beskatningsrådet 

fra VRL til grunn, og foreslår å redusere beskatningen i sjø ved å kutte 4 dager i bakkant av sesongen, 

slik at fisketiden blir den samme som fjordene i Nordmøre. Direktoratet har også foreslått å redusere 

døgnkvoten i Fjelna. 

 

Kysten av Trøndelag: Kystråd 2. Direktoratet viser til råd fra VRL om at beskatningen bør reduseres 

moderat. Sjøfisket i dette kystområdet er allerede er svært strengt regulert, og direktoratet vurderer det 

derfor som mer hensiktsmessig å redusere beskatningstrykket i fjord og elv for å ivareta bestandene. 

Direktoratet foreslår derfor å videreføre gjeldene bestemmelser. 
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Direktoratets forslag: 

Det foreslås å videreføre gjeldende bestemmelser for laksefisket i sjøen, med unntak av: 
 

Trondheimsfjorden i Sør-Trøndelag: Sesong 08.07-04.08.  

 

Åfjorden (Åfjord kommune (Åfjorden innenfor en linje fra Tårnes til Lysøysund): Åpnes ikke. 

 

Hemnfjorden innenfor Hemnskjel: Sesong 13.07-28.07, Ukentlig fisketid mandag kl. 18-torsdag kl. 

18. 

 

Vinjefjorden (den delen som ligger i Sør-Trøndelag): Sesong 01.07-25.07 
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Nordland 

 
Dette fylket består av regionene Indre Helgeland, Ofoten og Indre Salten, Nordlandskysten sør for 

Vestfjorden, og Lofoten og Vesterålen. Nordland med regionene Indre Helgeland, Ofoten og Indre 

Salten, og Nordlandskysten sør for Vestfjorden: 
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Nordland med Lofoten og Vesterålen: 
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Elv 
 

Foreslåtte endringer: 

 

Buksnesvassdraget: Buksnes grunneierlag foreslår videreføring av fisketidene, men ønsker samtidig 

innføring av forskriftsfesta døgnkvoter og redskapsbegrensing. Fylkesmannen støtter forslaget, og 

påpeker at vassdraget er godt organisert, forvaltes etter driftsplan, og vil trolig oppfylle kravet til 

pliktig organisering i løpet av dette året. Fylkesmannen vurderer at rapporteringen viser en stabil 

beskatning over mange år, noe som kan tyde på at det har vært gode gytebestander i lang tid. 

Fylkesmannen vurderer at forslaget innebærer innstramming, som er i tråd med beskatningsrådet gitt 

av VRL. 

 

Beiarelva: Beiarelva SA har foreslått at all laks og sjøørret over 65 cm skal settes ut, og at det skal 

være en sesongkvote på fire laks under 65 cm per fisker. Foreslår samtidig å ha muligheten til å 

kunne starte sesongen 1. juni i årene som kommer, dersom bestandene tåler det. Fylkesmannen 

støtter forslaget, og vurderer at forslaget er i tråd med beskatningsrådet gitt av VRL. 

 

Urvoldvassdraget: Plahthes Eiendommer foreslår fiskesesong for laks i perioden 01.06 – 17.08, med 

årskvote på 2 laks per fisker. Foreslår videre fisketid for sjøørret og sjørøye 01.06-14.09, med en 

årskvote på 10 sjøørret og 5 sjørøyer per fisker. Foreslår også å videreføre forbudet mot bruk av 

mark. Fylkesmannen vurderer at det inntil videre ikke riktig å anbefale endringer som kan føre til økt 

beskatning. 

 

Tårstadvassdraget: Tårstad/Stunes elveierlag foreslår at gjeldene fiskebestemmelser blir videreført. 

Fylkesmannen påpeker at VRL har gitt beskatningsråd 3, men at registreringer i oppvandringsfelle i 

årene 2012-2014 tyder på at situasjonen i vassdraget er bedre enn beskatningsrådet tilsier. 

Fylkesmannen støtter forslaget om videreføring av gjeldende bestemmelser. 

 

Laksådalsvassdraget: Laksådalsvassdragets Fiskelag har forslått fisketiden 15.06-31.08 for både for 

laks, sjøørret og sjørøye. Laget ber om selv å få regulere isfisket. Fylkesmannen støtter forslaget om å 

videreføre fisketiden for sjøørret og sjørøye, tross svært redusert oppgang av sjøørret i 2014. 

Fylkesmannen vurderer at laksebestanden er svært liten eller borte fra vassdraget. Inntil videre finner 

Fylkesmannen det riktig å ikke tillate beskatning av laks, for om mulig kunne redde restene av en 

usikker bestand. Fylkesmannen vurderer videre at bestanden av sjørøye er for tiden liten, trolig svært 

redusert i forhold til tidligere tider. Fylkesmannen er generelt kritisk til å åpne for isfiske som beskatter 

små bestander av sjørøye. Fylkesmannen mener vassdraget er godt organisert, og har god kunnskap 

om bestandene, men foreslår at gjeldene reguleringer bør videreføres. 

 

Leirelvvassdraget: Fylkesmannen viser til fisketellinger i vassdraget, og vurderer at det ikke er 

grunnlag for å åpne for fiske etter sjøørret og sjørøye. For fiske etter laks foreslås det å innføre en 

fredningssone fra fiskesperra og 200 meter nedstrøms for å unngå fangst av sjøørret og sjørøye. 

 

Silavassdraget: Sila elvelag foreslår at det ikke åpnes for fiske etter laks, at årskvoten på sjørøye økes 

til 10 per fisker, og at det åpnes for isfiske en periode på vinteren. Fylkesmannen er enig i at laksen 

ikke bør beskattes. Fylkesmannen er vi i tvil om det vil være riktig å utvide muligheten for økt 

beskatning av sjørøye. 

 

Spildervassdraget: Spildravassdragets grunneierlag har foreslått å utvide fiskesesongen for laks, 

sjøørret og sjørøye til 01.06 – 14.09, årskvote på 5 laks per fisker, med mulighet for økning til 7 

dersom midtveisevalueringa er positiv. Foreslår døgnkvote 3 sjøørret per fisker. Foreslår døgnfredning 

nedenfor Spilderbrua i tiden 00 00 – 06 00 hele fiskesesongen, unntatt åpningsdøgnet. Fylkesmannen 

mener at fisketiden ikke bør gå utenfor den ytre rammen for fisketid, da det ikke er spesielt sen 
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oppgang i vassdraget. Fylkesmannen er heller ikke negativ til kvoteforslagene og forslaget om 

døgnfredning, men er i tvil om hva det vil være hensiktsmessig å ha med i en sentral forskrift og hva 

som bør gjennomføres som lokale reguleringer. Fylkesmannen påpeker at kunnskapen om bestandene 

av laks og sjøørret er god, og at det er gitt beskatningsråd 0 fra VRL. Fylkesmannen vil ikke anbefale å 

øke beskatningen, da det i 2014 ble registrert et underskudd på 45 kg laks, og at det har vært en 

negativ trend i gytefiskregistreringene etter 2010. 

 

Lakselva (Valjord): Lakselva utmarkslag foreslår utvidet fisketid til perioden 1. juli – 31. august, samt 

å øke sesongkvoten fra en til tre laks per fisker. Fylkesmannen mener at det ikke er tilstrekkelig 

kunnskap om oppgangen i vassdraget til å vurdere om det bestanden er stor nok til både å oppfylle 

gytebestandsmålet, ha en fiskesesong på to måneder samt å øke kvotene. 

 

Lakselvvassdraget (Vevelstad): Lokalt forslag om fisketid 01.07-15.08, alternativt frem til 30.08. 

Lokalt forslag ble sendt inn etter fristen, og Fylkesmannen har derfor ikke gjort en faglig vurdering av 

forslaget. 

 

Alsvågvassdraget: Øksnes JFF Foreslår å videreføre gjeldende reguleringer, men mener samtidig at 

gytebestandsmålet er satt for høyt, og bør halveres. Fylkesmannen støtter ønsket om å videreføre 

fisketiden for ørret og røye, men finner det ikke riktig å støtte forslaget om videreføring av 

laksekvoten. Fylkesmannnen vurderer at det ikke er grunnlag for å videreføre dagens fiske etter laks, 

og mener at sesongkvoten bør reduseres om fisketiden skal opprettholdes. Fylkesmannen påpeker at 

prosjektet med fiskesperre i sesongene 2012 og 2013 har gitt ny kunnskap om bestandene, og at det 

var færre laks og flere sjørøyer enn forventet. 

 

 

Direktoratets vurdering: 

 

Buksnesvassdraget: Beskatningsråd 2. Direktoratet legger fylkesmannens vurdering til grunn, og 

foreslår å innføre endringer i tråd med det lokale forslaget. 

 

Gårdselvvassdraget: Beskatningsråd 2. Det er ikke kommet inn lokalt forslag til endringer. 

Direktoratet viser til beskatningsrådet gitt av VRL, men vurderer at avviket fra forvaltningsmålet er 

lite, og foreslår å videreføre gjeldende reguleringer. 

 

Åseelva: Beskatningsråd 4. Det er ikke kommet inn lokalt forslag til endringer. Direktoratet viser til 

beskatningsrådet fra VRL, og vurderer at det er nødvendig med betydelig redusert beskatning. 

Direktoratet foreslår å redusere fiskesesongen med en måned, samt å innføre døgnkvote på 1 laks pr 

fisker. 

 

Forsåvassdraget: Beskatningsråd 2. Det er ikke kommet inn lokalt forslag til endringer. Direktoratet 

vurderer at avviket fra gytebestandsmålet er lite, og at det derfor ikke er nødvendig med ytterlige 

reguleringer. Direktoratet foreslår å videreføre gjeldende bestemmelser. 

 

Beiarvassdraget: Beskatningsråd 2. Direktoratet vurderer at reguleringsregimet foreslått lokalt ville 

spart om lag 350 kg laks i 2014. Direktoratet legger Fylkesmannens vurdering til grunn og foreslår å 

innføre endringene i tråd med lokalt forslag. 

 

Eidevassdraget: Beskatningsråd 2. Det er ikke kommet inn lokalt forslag til endringer. Direktoratet 

vurderer at avviket fra forvaltningsmålet er lite, og at det ikke er nødvendig å innføre ytterligere 

reguleringer. Direktoratet foreslår å videreføre gjeldene bestemmelser. 

 

Urvollvassdraget: Det er ikke gitt beskatningsråd for dette vassdraget. Direktoratet legger 

Fylkesmannens vurdering til grunn, og foreslår å videreføre gjeldende reguleringer. Direktoratet vil 
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vurdere reguleringene i vassdraget på nytt når eventuell ny kunnskap om bestandsstatus foreligger. 

 

Fjærevassdraget: Beskatningsråd 2. Det er ikke kommet lokalt forslag til endringer. Direktoratet viser 

til beskatningsrådet fra VRL, men vurderer at avviket fra forvaltningsmålet er lite. Direktoratet foreslår 

å videreføre gjeldende reguleringer. 

 

Nevelsfjordvassdraget: Direktoratet viser til dispensasjoner gitt i 2014 og 2015, og foreslår fisketid for 

sjøørret og sjørøye 15.07-15.08. 

 

Tårstadvassdraget: Beskatningsråd 3. Direktoratet viser til beskatningsrådet fra VRL, men legger 

Fylkesmannens vurderinger til grunn. Direktoratet foreslår å videreføre gjeldende reguleringer. 

 

Laksådalsvassdraget: Det er ikke gitt beskatningsråd for vassdraget. Direktoratet legger 

Fylkesmannens vurdering til grunn, og foreslår å videreføre gjeldende reguleringer. 

 

Røssågavassdraget med Leirelva: Beskatningsråd 2. Det er ikke kommet lokalt forslag til endringer. 

Direktoratet vurderer at avviket fra forvaltningsmålet er lite, og påpeker at om lag 80 % av all fanget 

laks settes tilbake i vassdraget. Direktoratet foreslår å videreføre gjeldende reguleringer. 

 

Leirelvvassdraget: Direktoratet legger Fylkesmannens vurdering til grunn, og foreslår å ikke åpne for 

fiske etter sjøørret og sjørøye, samt å innføre en fredningssone fra fiskesperra og 200 meter 

nedstrøms. 

 

Silavassdraget: Det er ikke gitt beskatningsråd for vassdraget. Direktoratet legger Fylkesmannens 

vurdering til grunn, og foreslår å ikke åpne for fiske etter laks. Det foreslås å videreføre øvrige 

reguleringer. 

 

Reipåvassdraget: Beskatningsråd 2. Det er ikke kommet lokalt forslag til endringer. Direktoratet viser 

til beskatningsrådet gitt av VRL, men vurderer at avviket fra forvaltningsmålet er lite, og at vassdraget 

hadde god oppnåelse av gytebestandsmålet i 2014. Direktoratet foreslår å videreføre gjeldende 

reguleringer. 

 

Spildervassdraget: Beskatningsråd 0. Direktoratet vurderer at det er rom for å utvide fiskesesongen 

noe, men at lokalt forslag er en for omfattende åpning da gytefisktellinger i vassdraget viser en 

negativ bestandsutvikling. Direktoratet vurderer at det er hensiktsmessig å ta inn lokalt forslag om 

døgnkvote på sjøørret i forskriften. Direktoratet foreslår å utvide fisketiden for laks med to uker i 

forkant av sesongen, og å innføre lokalt forslag om døgnkvoter for sjøørret. 

 

Kjerringnesvassdraget: Beskatningsråd 2. Det har ikke kommet lokalt forslag til endringer. 

Direktoratet viser til beskatningsrådet fra VRL, men vurderer at det allerede er svært lav beskatning i 

vassdraget, samt at avviket fra forvaltningsmålet sannsynligvis er lite. Direktoratet foreslår å 

videreføre gjeldende reguleringer. 

 

Vikelva (Sortland): Direktoratet viser til dispensasjon gitt i 2015, og foreslår fisketid 15.07-15.08 for 

laks og sjøørret med døgnkvote 1 laks og 1 sjøørret per fisker. 

 

Hopvassdraget: Beskatningsråd 3. Det er ikke kommet lokalt forslag til endringer. Direktoratet 

vurderer at det er nødvendig med betydelig redusert beskatning i vassdraget. Direktoratet foreslår å 

innføre døgnkvote på 1 laks, gjenutsettingsplikt på laks over 70 cm, samt å kutte fisketiden i 

september for Hopsvatnet og utløpselva. 

 

Kobbelvvassdraget: Beskatningsråd 2. Det er ikke kommet lokalt forslag til endringer. Direktoratet 

viser til beskatningsrådet fra VRL, men vurderer at avviket fra forvaltningsmålet er lite. Direktoratet 
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foreslår å videreføre gjeldende reguleringer. 

 

Lakselva (Valjord): Det er ikke gitt beskatningsråd for vassdraget. Direktoratet legger Fylkesmannens 

vurdering til grunn, og foreslår å fisketid for laks 01.07-15.08 med sesongkvote 2 laks per fisker.  

 

Lakselvvassdraget (Vevelstad): Direktoratet vurderer at det ikke er tilstrekkelig kunnskap om 

bestanden av sjøørret i vassdraget, og at det derfor ikke er grunnlag for å åpne for økt beskatning. 

Direktoratet foreslår å videreføre gjeldende reguleringer. 

 

Alsvågvassdraget: Beskatningsråd 3. Direktoratet legger beskatningsrådet fra VRL og Fylkesmannens 

vurdering til grunn, og foreslår å redusere fiskesesongen til å kun omfatte juli måned, innføre 

døgnkvote på 1 laks per fisker, samt å redusere sesongkvoten på laks fra 5 til 3 laks. 
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Direktoratets forslag: 

Gjeldende fisketidsbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i vassdragene i Nordland 

opprettholdes, med unntak av: 

 

Buksnesvassdraget (178.7Z): Sesong laks: 15.06–31.08, sesong sjøørret: 15.06–31.08, 

sesong sjørøye 15.06–31.08. Sesongkvote 5 sjørøye per fisker. I Teinvannet kan anadrom 

laksefisk også fiskes i perioden 01.06–31.08 med maks 2 fiskekort per døgn og døgnkvote 2 

laks per fisker. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 

 

Åseelva (186.22Z): Sesong laks: 15.07–15.08, sesong sjøørret: 15.07–15.08. Døgnkvote pr. 

fisker: 1 laks. Sesongkvote pr. fisker: 3 laks. Sesongkvote totalt for elva: 30 laks. Det er ikke 

tillat å fiske fra utløpet i sjøen og opp til 100 m ovenfor Åsebrua, samt ovenfor Mulelvkulpen. 

 

Beiarvassdraget (161.Z): Sesong laks: 01.06–31.08, sesong sjøørret: 01.06–14.09. All laks 

og sjøørret over 65 cm skal settes ut. 

 

Nevelsfjordvassdraget  (166.1Z): Sesong sjøørret: 15.07–15.08, sesong sjørøye: 15.07–15.08. 

 

Leirelvvassdraget (153.22Z): Sesong laks: 15.06–31.08. Fiskeforbud ved oppvandringssperre 

og 200 meter nedstrøms. 

 

Silavassdraget (157.52Z): Sesong sjøørret: 01.08–31.08, sesong sjørøye: 01.08–31.08. 

Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye. I Silavatnet er fiske tillatt i perioden 15.06–31.08. 

 

Spildervassdraget (160.41Z): Sesong laks: 15.06–31.08, sesong sjøørret: 01.07–31.08, 

sesong sjørøye: 01.07–31.08. Døgnkvote 3 sjøørret per fisker. Sesongkvote per fisker: 3 laks. 

Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak. I innsjøene og i Spilderelva (elva nedenfor 

Spilderdalsvannet) er det tillatt å fiske sjøørret og sjørøye 01.06–14.09. 

 

Vikelva (Sortland) (178.54Z): Sesong laks: 15.07–15.08, sesong sjøørret: 15.07–15.08. 

Døgnkvote 1 laks og 1 sjøørret per fisker. 

 

Hopvassdraget (168.6Z): Sesong laks: 01.07–17.08, sesong sjøørret: 01.07–17.08, sesong 

sjørøye: 01.07–17.08. Døgnkvote 1 laks. Laks over 70 cm er fredet. Sesongkvote pr. fisker: 3 

laks og 10 sjørøye. I tillegg er det tillatt å fiske i Hopvatnet og utløpselva 15.06–31.08. 

 

Lakselva (Valjord) (166.3Z): Sesong laks: 01.07–15.08. Sesongkvote pr. fisker: 2 laks. 

 

Alsvågvassdraget (185.1Z): Sesong laks: 01.07–31.07, sesong sjøørret: 01.07–17.08, sesong 

sjørøye: 01.07–17.08. Døgnkvote 1 laks, sesongkvote 3 laks og 5 sjørøye. 
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Sjø 

Gjeldende bestemmelser: 
 
Regionene Indre Helgeland, og Ofoten og Indre Salten: Sesong 15.07–04.08, ukentlig fisketid er 
mandag kl. 18.00 til onsdag kl. 18.00 i perioden 15.07-04.08. 
 
Vefsnfjorden (innenfor en linje fra Sørnesskjeret til Remnes): Åpnes ikke 

 
Beiarfjorden (Beiarn kommune og Gildeskål kommune innenfor Sandhornøya): Sesong 15.07–
04.08, ukentlig fisketid er mandag kl. 18 til fredag kl. 18. 
 
Skjerstadfjorden med sidefjorder: Åpnes ikke 
 
Ranafjorden (innenfor en linje fra Hamarøyfjellet til Neppelen): Sesong 15.07–04.08 

 
Skjomenfjorden i Narvik innenfor E6-brua, Tørrfjorden i Sørfold innenfor Tørrfjordskjeret og 
Langvikneset Halsfjorden i Vefsn innenfor en linje mellom ytterste punkt på Halsneset og ytterste 
punkt på Skonsengodden:  
Åpnes ikke 
 
Kommunene Andøy, Øksnes, Sortland, Bø, Hadsel, Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy, 

Røst, Steigen, Bodø (unntatt Skjerstadfjorden), Gildeskål (unntatt innenfor Sandhornøya), Meløy, 
Rødøy, Lurøy, Træna, Nesna, Dønna, Leirfjord (utenfor Helgelandsbrua og Sundøybrua), Herøy, 
Alstahaug (vest for Kystriksveien), Vega, Vevelstad (vest for Kystriksveien), Brønnøy (vest for 
Kystriksveien), Sømna (vest for Kystriksveien), Bindal (vest for Kystriksveien): Sesong 15.07–
29.07, ukentlig fisketid mandag kl. 18–onsdag kl. 18. 
 

Steinslandsfjorden i Øksnes (innenfor en rett linje mellom Hundsholmen og Ystvika): Åpnes ikke 
 

Foreslåtte endringer: 

 

Saltdal/Fauske/Bodø: Sjøørretfiske i Skjerstadfjorden: Saltdal elveeierlag er bekymret over det 

omfattende ukontrollerte lovlige fiske etter sjøørret i Skjerstadfjorden. Mener at dorge- og 

trollingfisket har blitt stadig mer effektivt, samtidig som registreringer i Saltdalsvassdraget viser 

en negativ bestandsutvikling både for laks, sjøørret og sjørøye. Fylkesmannen ser det også som 

sannsynlig at den lovlige beskatningen av sjøørret i Skjerstadfjorden er mye høyere nå enn for 

10-20 år siden, og uttaler: «Dette har betydning for fisket av sjøørret i Saltdalsvassdraget og de 

øvrige sjøørretvassdragene som munner ut i fjorden, ettersom en større del av overskuddet blir 

høstet i fjorden. De siste årene har det vært en god gytebestand av sjøørret i Saltdalsvassdraget, 

men det var en nedgang i 2014. Vi ser det som svært viktig å videreføre registreringene av 

gytefisk de kommende årene. Den langvarige negative bestandsutviklingen for sjøørreten i store 

deler av fylket gjør at vi mener det vil være riktig å stramme inn på dagens svært romslige 

bestemmelser for fiske etter sjøørret i sjøen».      

   
Sjølaksefiske i nordre Nordland: Nordre Nordland og Troms Grunneier- og Sjølaksefiskarlag har i 

brev av 11.03.15 fremmet krav om lik fisketid i sjøen for Finnmark, Troms og Nordland. Laget 

uttrykker kraftig misnøye med dagens korte fisketid, sein oppstart og få fiskedøgn, og vil ha en 

fisketid fra ca. 15. juni - 4. august. Ønsker også oppstart av høstfiske etter rømt laks fra 15. 

august. Fylkesmannen støtter ikke disse forslagene og påpeker at de er i strid med 

retningslinjene og de faglige anbefalingene fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. 

Fylkesmannen uttaler at «I en situasjon hvor mange laksebestander ikke oppnår 

gytebestandsmålene er det ikke grunnlag for å øke beskatningen på blanda bestander i sjøen. 

Det er mer aktuelt å redusere denne beskatningen». 

 

Beiarfjorden: Det har kommet inn forslag fra en lokal sjølaksefisker i Beiarfjorden om å beholde 

gjeldene fiskesesong. Det foreslås innføring av størstemål som alternativ til reduksjon i fisketid. 



64 

 

Forslag fra Fylkesmannen i Nordland om endringer i sjøfisket: 

Fylkesmannen foreslår at det ikke blir åpnet for fiske etter laks med stang og håndsnøre i sjøen i 

den tiden det meste av laks er på vandring fra havområdene til vassdragene (01.05-15.09). 

Videre foreslår Fylkesmannen å fastsette en fiskesesong som er lik den vanlige fisketiden etter 

sjøørret i vassdragene i Nordland, fra 15.06 – 31.08. Fylkesmannen foreslår også å ikke åpne for 

ordinært sjølaksefiske, og utsette start for utvidet sesong med kilenot til 15.09. 

 

 

Direktoratets vurdering: 

Samlet innrapportert fangst i sjølaksefisket i Nordland var i 2014 på om lag 2 538 kg fordelt på 32 

sjølaksefiskere med totalt 37 kilenøter. Elvefangsten i fylket utgjorde i 2014 15 405 kg. Av 

elvefangsten ble 7 044 kg satt tilbake. Fiskereguleringene i sjøen er differensiert med sikte på å 

tillate et større sjølaksefiske i regioner der høstingsgrunnlaget tillater det. 

 

Vefsnfjorden: De bestandene som i utgangspunktet skal vurderes av vitenskapsrådet er blitt behandlet 

mot parasitten G. salaris, og det pågår nå reetablering av disse bestandene. Av denne grunn 

foreslår direktoratet at dette fjordområdet ikke åpnes for ordinært sjølaksefiske, og at startdato 

for det utvidete fisket etter rømt oppdrettslaks flyttes til 1. september. 

 

Beiarfjorden: Nasjonal laksefjord. Beskatningsråd 2. Direktoratet vurderer at det er nødvendig å 

redusere beskatningen i dette fjordområdet. Det er også innført restriksjoner som fører til redusert 

beskatning i Beiarelva. Direktoratet er tvil om hvordan en størrelsesbegrensning (jf. lokalt forslag) 

kan gjennomføres og følges opp av forvaltningen, og foreslår derfor å innføre tre dagers fiskeuke.  

 

Ranafjorden: Skal starte reetablering av bestandene i dette fjordområdet etter behandling mot G. 

salaris. Direktoratet foreslår derfor at denne fjorden ikke åpnes for sjølaksefiske. 

 

 

 

Direktoratets forslag: 

Gjeldende fisketidsbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen i Nordland opprettholdes, 

med unntak av: 

 

Vefsnfjorden (innenfor en linje fra Sørnesskjeret til Remnes): Åpnes ikke, utvidet sesong 01.09-

28.02. 

Beiarfjorden (Beiarn kommune og Gildeskål kommune innenfor Sandhornøya): Sesong 15.07-

04.08. Ukentlig fisketid er mandag kl. 18 til torsdag kl. 18. 

 

Ranafjorden (innenfor en linje fra Hamarøyfjellet til Neppelen): Åpnes ikke. 
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Troms 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elv 

 

Foreslåtte endringer: 

 

Langvatnvassdraget: Lokalt forslag om en måned utvidet fisketid etter laks og sjørøye. Laks: 

Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18. Kun tillatt å fiske i 

Langvatnet. Ikke kvote på sjørøye eller sjøørret.  

Fylkesmannen opplyser vassdraget har bestand av laks, men at VRL har ikke gjort vurdering av 

måloppnåelse. I den siste tiårsperioden har rapportert avlivet laks i gjennomsnitt vært 34 kg. 

Fylkesmannen er usikker på om det er faglig forsvarlig å endre reguleringsbestemmelsene som 
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foreslått. 

 

Laukhelle - Lakselv: Lokalt ønske om fisketid for laks fra 01.06- 25.07, med dagskvote på 2 laks under 

4 kg, årskvote pr fisker på 1 laks over 4 kg. Total årskvote for vassdraget 50 laks over 4 kg. Fisketid for 

sjøørret 01.06-14.09. Fisketid for sjørøye 01.07- 20.08 med årskvote 200 stk. sjørøyer. 

Fylkesmannen opplyser at det er vanskelig å vurdere om de foreslåtte tiltakene vil føre til redusert eller 

økt beskatning av villaks, og at det er utfordrende å anbefale/fraråde endringsforslagene. Laukhelle-

Lakselva er godt organisert, og har gjennom videoovervåkning svært god oversikt over inn- og 

utvandring av fisk til vassdraget. Til tross for lav beskatning av sjøørret i overvåkningsperioden, er det 

utfordrende for Fylkesmannen å vurdere om beskatningen i vassdraget har vært bærekraftig, og om 

det har vært tilstrekkelig gytefisk i elva etter sesongslutt. Dersom oppstart av fiskesesongen for laks 

endres til et tidligere starttidspunkt, har Fylkesmannen ingen motforestillinger mot at gjeldende 

fisketidsbestemmelser for sjøørret endres. Utviklingen i sjørøyebestanden gir indikasjoner på at 

fredning av sjørøya har gitt effekt, og at bestanden mest sannsynligvis har et høstbart overskudd. 

Fylkesmannen anbefaler endringsforslaget for sjøørret. 

 

Målselv: Lokalt forslag om fiske etter sjøørret fra utløpet (munningen) og opp til samløpet mellom 

Barduelva og Målselva 15.06 – 14.09. Fylkesmannen har ingen innvendinger til forslaget. 

 

Oldervikelva: Lokalt forslag om uendret fisketid, med døgnkvote: 1 laks, ikke åpnet for fiske fra onsdag 

kl. 18 til torsdag kl. 18 og forbud mot mark som agn etter 31.07.  

Fylkesmannen mener at endringsforslaget for Oldervikelva er en innstramming av gjeldende 

reguleringsbestemmelser, og har ingen innvendinger til forslaget. 

 

Rossfjordvassdraget: Lokalt forslag om fiskesesong for laks: 15.06-15-08, 1 laks per døgn, og sjøørret: 

15.06-31.08- i elva til og i Rossfjordvannet og tidevannselva til 14.09. Sjørøye: 15.06-15.08. 

Fylkesmannen opplyser at det i de to siste årene har blitt rapportert mindre fangst av sjøørret enn 

foregående år. Bestandstilstanden er karakterisert som svært god jf. lakseregisteret. Det er ukjent for 

Fylkesmannen om det foreligger gytefisktellinger i vassdraget. Dersom det blir tidligere fiskestart for 

laks, har fylkesmannen ikke innvendinger mot tidligere fiskestart for fiske etter sjøørret. 

 

Skogsfjordelva: Lokalt forslag om tidligere fiskestart og utvidet kvote. Laks: 15.06-31.08 - Døgnkvote: 

2 laks per fisker per dag, men maksimalt 1 laks over 3 kg. Sjøørret: samme fisketid. Det er utarbeidet 

driftsplan, og det gjennomføres årlig drivtelling av fisk. Fylkesmannen mener en utvidelse av fisketiden 

med én måned er i overkant av hva som er faglig forsvarlig, men at man kan vurdere forsiktig utvidelse 

av fisketiden heller enn å øke døgnkvoten.  

 

Spansdalselva: Laget foreslår å oppheve forbud om bruk av mark som agn og oppheve døgnfredning 

fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18. Fylkesmannen anbefaler at døgnfredning oppheves fra onsdag kl. 18 

til torsdag kl. 18. En forutsetning for å oppheve døgnfredningen er at det blir tilfredsstillende oppsyn 

med fiske i vassdraget fra sesongen 2015. Samarbeidsutvalget har ikke fremsatt forslag om å endre de 

øvrige spesielle bestemmelsene for fiske etter sjøørret. Fylkesmannen tilrår at øvrige spesielle 

bestemmelser videreføres. 

 

Anderdalselva: Lokalt ønske om å utsette og redusere fisketiden for sjøørret til 10.08 og avslutte fisket 

etter sjøørret 18.08. Det er også et ønske om å utvide fisketiden på sjørøye med åtte dager til 10.08. 

Fylkesmannen opplyser at det er mangelfull og fragmentert informasjon om fangst av sjøørret i 

vassdraget. I 2012 og 2013 ble det rapportert avlivet hhv 15 og 5 sjøørret. Dersom 

fisketidsbestemmelsene for sjørøye ikke endres, tilrår Fylkesmannen at bestemmelsene for fiske etter 

sjøørret videreføres. 

 

Botnelva: Lokalt forslag om å utvide fisketiden for alle arter fra 15.8 til 10.9. Fiskestart som før 1.7. 

Fylkesmannen anbefaler ikke å utvide fisketiden for laks i vassdraget. Inntil kunnskapen om bestanden 

http://trdeph02/ephorteweb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=105946&DB_DOKID=254759
http://trdeph02/ephorteweb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=105946&DB_DOKID=254760
http://trdeph02/ephorteweb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=105946&DB_DOKID=254761
http://trdeph02/ephorteweb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=105946&DB_DOKID=254762
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av sjøørret blir god nok, bør fiskereguleringene ha ekstra god sikkerhetsmargin. Fylkesmannen 

anbefaler å ikke utvide fisketiden for sjøørret i vassdraget. 

 

Løksebotnvassdraget: Lokalt forslag om at fisketiden for laks og sjørøye utvides med tre uker, og sette 

den lik for alle arter. Døgnkvote 1 laks pr. døgn pr. fisker. Fylkesmannen påpeker at forslaget 

innebærer en utvidelse av fisketiden med i overkant av tre uker for laks. Fylkesmannen vil ikke tilrå 

tidligere fiskestart for laks. Dersom oppstart av fiskesesongen for laks ikke endres til et tidligere 

starttidspunkt, anbefaler fylkesmannen at gjeldende fiskebestemmelser videreføres. 

 

Skøelva: Lokalt forslag om å utvide fisketid for laks, sjøørret og sjørøye, med totalkvote på 80 smålaks 

og 40 mellomlaks. Laks over 90 cm fredes til 2017, deretter vurderes eventuell kvote. Årlig kvote på 8 

villaks pr. fisker, hvorav maksimalt tre av disse kan være mellomlaks. Døgnkvote 1 villaks pr. fisker. 

Ukentlige fredningsdøgn søndag til mandag. Fylkesmannen mener at foreliggende datamateriale er ikke 

tilstrekkelig til å vurdere om de foreslåtte tiltakene vil føre til redusert eller økt beskatning, men dersom 

de foreslåtte endringsforslagene samlet sett ikke fører til økt beskatning, har Fylkesmannen ingen 

motforestilling til at fisketiden utvides noe.  Den lave beskatningsprosenten for sjøørret og utviklingen i 

bestanden gir indikasjoner om at bestanden sannsynligvis har et høstbart overskudd, og Fylkesmannen 

har derfor ingen forestillinger mot forslaget. 

 

Direktoratets vurdering: 

Nordkjoselva: Beskatningsråd 2. Det er ikke kommet lokalt forslag til endringer for vassdraget. 

Direktoratet vurderer at avviket fra forvaltningsmålet er lite, og at det ikke er nødvendig med 

ytterligere reguleringer. 

 

Skipsfjordvassdraget: Beskatningsråd 2. Det er ikke kommet lokalt forslag til endringer for 

vassdraget. Direktoratet vurderer at avviket fra forvaltningsmålet er lite, og at det ikke er 

nødvendig med ytterligere reguleringer. 

 

Langvatnvassdraget: Det foreligger ikke beskatningsråd for vassdraget. Direktoratet vurderer 

informasjonen om laksebestanden som mangelfull, og forslår å opprettholde gjeldende fisketid for laks. 

I følge lakseregisteret er det ingen egen bestand av sjørøye i vassdraget.  

 

Burfjordelva: Beskatningsråd 4. Det er ikke kommet lokalt forslag til endringer for vassdraget. 

Direktoratet vurderer at det allerede er svært lav beskatning, at fisketrappene i vassdraget ikke funger 

og at det derfor ikke er nødvendig å endre gjeldene reguleringer i vassdraget.  

 

Grasmyrvassdraget: Beskatningsråd 4. Det er ikke kommet lokalt forslag til endringer for vassdraget. 

Direktoratet vurderer at det allerede er svært lav beskatning og at det derfor ikke er nødvendig å endre 

gjeldene reguleringer i vassdraget. 

Laukhelle – Lakselv: Beskatningsråd 2. Direktoratet vurderer at de forslåtte tiltakene ikke vil redusere 

uttaket av laks, men vil kunne medføre økt beskatning. Fiskesesongen i vassdraget er allerede kort, og 

begrensningene betydelige. Fisketellinger i vassdraget indikerer en positiv utvikling. Direktoratet 

foreslår derfor å opprettholde nåværende sesonglengde for fiske etter laks. Forbudet mot bruk av mark 

fjernes, og fisketiden etter sjøørret utvides. I samsvar med lokalt forslag og Fylkesmannens vurdering 

åpnes det for fiske etter sjørøye i perioden 01.07- 20.08 med årskvote 200 stk.  

Målselv: Direktoratet vurderer de foreslåtte endringene i fisket etter sjøørret som små, og 

sjøørretbestanden har hatt en positiv utvikling de senere årene. Fisket etter sjøørret foreslås utvidet i 

tråd med lokalt forslag.  

 

http://trdeph02/ephorteweb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=105946&DB_DOKID=254763
http://trdeph02/ephorteweb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=105946&DB_DOKID=254764
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Oldervikelva: Direktoratet legger fylkesmannens vurderinger til grunn og foreslår å innføre de ønskede 

spesielle bestemmelsene.  

 

Rossfjordvassdraget: Beskatningsråd 1. Direktoratet legger fylkesmannens vurdering til grunn foreslår 

å forskyve fisketiden for laks og sjørøye slik at sesongen blir fra 15. juni til 1. august, samt å utvide 

sesongen for fiske etter sjøørret med to uker. 

 

Reisavassdraget: Beskatningsråd 2. Direktoratet vurderer at det ikke er nødvendig med ytterligere 

reguleringer utover det som er innført fra lokalt hold for å bevare laksebestanden i vassdraget, og 

foreslår å videreføre gjeldene reguleringer for laks. Fangstdata og gytefisktellinger tyder på sterk 

nedgang i bestanden av sjørøye i vassdraget, og direktoratet foreslår derfor å ikke åpne for fiske etter 

sjørøye.  

 

Rensåvassdraget: Beskatningsråd 3. Det er ikke kommet lokalt forslag til endringer for vassdraget. 

Direktoratet vurderer at avviket fra forvaltningsmålet er lite. Det er allerede er svært lav 

beskatning i vassdraget og derfor ikke nødvendig med ytterligere reguleringer. Direktoratet foreslår 

å videreføre gjeldene reguleringer. 

 

Skogsfjordelva: Beskatningsråd 0. Direktoratet legger fylkesmannens vurdering til grunn og foreslår å 

utvide sesongen med to uker til 31. august. 

 

Spansdalselva: Direktoratet legger fylkesmannens vurdering til grunn og foreslår å fjerne 

fredningsdøgnet. 

 

Anderdalselva: Direktoratet legger fylkesmannens vurdering til grunn og foreslår å beholde gjeldende 

regulering. 

 

Botnelva: Direktoratet legger fylkesmannens vurdering til grunn og foreslår å beholde gjeldende 

regulering. 

 

Løksebotnvassdraget: Direktoratet legger fylkesmannens vurdering til grunn og foreslår å beholde 

gjeldende regulering. 

 

Skøelva: Beskatningsråd 1. Direktoratet vurderer at det lokale forslaget ikke vil medføre økt beskatning 

av laks, og foreslår fisketid for laks fra 15.06 - 31.08, med de spesielle bestemmelsene som er foreslått 

av lokal forvaltning. 

 

Tennelvvassdraget: Beskatningsråd 4. Det er ikke kommet lokalt forslag til endringer for vassdraget. 

Direktoratet vurderer at det allerede er svært lav beskatning. Laksebestanden har hatt en positiv 

utvikling etter innføring av strengere reguleringer i 2012, og etter direktoratets vurdering er det ikke er 

nødvendig å endre gjeldene reguleringer. Bedre fangstrapportering i 2015 er imidlertid en forutsetning 

for at vassdraget skal være åpent for fiske. 

 

Åndervassdraget: Beskatningsråd 4. Det er ikke kommet lokalt forslag til endringer for vassdraget. 

Direktoratet vurderer at det allerede er svært lav beskatning. Det har vært en positiv utvikling etter 

innføring av strengere reguleringer i 2012, og etter direktoratets vurdering er det derfor ikke nødvendig 

med ytterligere begrensninger i fisket. 

 

 

http://trdeph02/ephorteweb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=105946&DB_DOKID=254759
http://trdeph02/ephorteweb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=105946&DB_DOKID=254760
http://trdeph02/ephorteweb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=105946&DB_DOKID=254761
http://trdeph02/ephorteweb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=105946&DB_DOKID=254762
http://trdeph02/ephorteweb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=105946&DB_DOKID=254763
http://trdeph02/ephorteweb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=105946&DB_DOKID=254764
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Direktoratets forslag: 

Gjeldende fisketidsbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i Troms opprettholdes 

med unntak av: 

 

Laukhellevassdraget (194.Z): Sesong Laks: 01.07–31.07, sesong sjøørret: 01.06–31.08, 

sesong sjørøye: 01.06–31.08. Tilbakesetting av all laks > 70 cm. For mindre laks: Døgnkvote 

på 2 laks. Nedenfor Stengholla, samt i Høglivatnet (Trollbuvatnet), Sørlivatnet 

(Allmenningsvatnet), Store Svanvatn og Lille Svanvatn minimum 200 m fra inn og utløpselv kan 

det fiskes etter sjøørret til og med 14.09. Totalkvote sjørøye 200 stk. 

 

Målselvvassdraget (196.Z): Sesong laks: 15.06–17.08, sesong sjøørret: 15.06–17.08. Det kan 

fiskes sjøørret fra utløpet av Målselva og opp til samløpet Barduelva/Målselva frem til og med 

14. september. 

 

Oldervikelva (203.1Z): Sesong laks: 01.07–15.08, sesong sjøørret: 01.07–15.08, sesong 

sjørøye: 01.07–15.08. Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 

18. 

 

Rossfjordvassdraget (196.2Z): Sesong laks: 15.06–01.08, sesong sjøørret: 15.06–31.08, 

sesong sjørøye: 15.06–01.08. Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til 

torsdag kl. 18. Fra sjøen til og med Rossfjordvatnet minimum 200 m fra Lakselva og Tårnelva 

kan det fiskes etter sjøørret til og med 14.09. 

 

Reisavassdraget (208.Z): Sesong laks: 15.06–31.08, sesong sjøørret: 15.06–31.08. Nedenfor brua 

med ved Bergmo kan det fiskes etter sjøørret til og med 14.09. Midtsesongsevaluering med 

forhåndsavtalte tiltak. 

 

Skogsfjordvassdraget (200.6Z): Sesong laks: 01.07–31.08, sesong sjøørret: 01.07–31.08, 

sesong sjørøye: 01.07–31.08. Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til 

torsdag kl. 18. 

 

Spansdalselva  (190.7Z): Sesong sjøørret: 01.07–31.08. Fra sjøen til og med Valterhøla, ca. 

600 m ovenfor nedste veibru, varer sesongen til og med 14.09. Fredningssoner: Sneveifossen 

og Mølnefossen samt kulpene under disse fossene. 

 

Skøelvvassdraget (193.Z): Sesong laks: 01.07–31.08, Sesong sjøørret: 01.07–31.08, sesong 

sjørøye: 01.07–31.08. Spesielle bestemmelser: Sesong laks: 15.06 - 31.08 i Sone 1A og Sone 

1B. Årlig kvote pr. fisker 8 villaks hvor 3 av disse kan være mellomlaks (70-90 cm). Døgnkvote 

1 villaks pr fisker. Ukentlig fredningsdag søndag til mandag. Totalkvote 80 stk. under 70 cm og 

40 stk. mellom 70 og 90 cm. Villaks over 90 cm er fredet. Sesong sjøørret: 15.06 - 31.08 i 

Sone 1A og Sone 1B. 
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Sjøfiske 
 

Foreslåtte endringer: 
 

Nordre Nordland og Troms Grunneier- og Sjølaksefiskarlag foreslår lik fisketid for fiske etter laks i 

sjøen for fylkene Finnmark, Troms og Nordland med fisketid fra 15. juni til 4. august. 

Fylkesmannens påpeker at fisketidene for fiske med kilenot i sjøen langs kysten er differensiert ut 

fra tilstanden til bestandene av anadrome laksefisk i vassdragene, og er fastsatt etter en 

omfattende prosess der hensynet til mange interesser er veid mot hverandre. Fylkesmannen gjør 

oppmerksom på at VRL har gitt følgende råd om beskatning for kysten av Troms: «det er fare for 

at forvaltningsmålene for mange av bestandene som beskattes i fisket i denne kystregionen ikke er 

nådd, og beskatningen bør reduseres moderat». Fylkesmannen derfor ikke tilrå lik fisketid for 

kilenot i sjøen i Troms fylke. 

 

Direktoratets vurdering: 

Samlet innrapportert fangst i sjølaksefisket i Troms var i 2014 på om lag 15 500 kg fordelt på 48 

sjølaksefiskere og 54 kilenøter. Elvefangsten i fylket utgjorde i 2014 rundt 15 500 kg, og 

domineres av fangstene i Målselva. Av elvefangsten ble ca. 3000 kg satt tilbake. Det er fremdeles 

mange vassdrag i fylket uten høstbart overskudd. Fiskereguleringene i sjøen er differensiert med 

sikte på å tillate et større sjølaksefiske i regioner der høstingsgrunnlaget tillater det. 

 

Region Nord-Troms (kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og 

Storfjord): Beskatningsråd 2 for kysten, Reisafjorden og Lyngenfjorden, mens Kvænangen har fått 

fjordråd 1. Grunnet den negative utviklingen i Reisavassdraget, som er et nasjonalt laksevassdrag, 

foreslås det å avslutte fisket en uke tidligere i denne regionen, med unntak i Kvænangen 

kommune, hvor direktoratet foreslår å opprettholde gjeldene reguleringer. 

 

Direktoratet vurderer at det ikke er grunnlag for å endre fisketidene for øvrige områder i fylket. 

 

Direktoratets forslag: 

Nord-Troms (kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord): 

Fisketid 05.07–25.07. 

Unntak: Kvænangen kommune: 05.07–31.07. 

For øvrig opprettholdes gjeldende fisketidsbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen i 

fylket. 
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Finnmark: 
 

 

 
 
Elv 
 
Foreslåtte endringer: 

 
Lakselva i Porsanger: Lokalt forslag om å åpne opp for fiske etter sjørøye etter flere års fredning. 

Ønsket fisketid 01.07-31.08. Fylkesmannen mener at fisket etter sjørøye bør åpnes for å få 

informasjonen som fisket kan gi. 

 

Stabburselva: Lokalt forslag om fisketid på sjørøye. Fylkesmannen mener at fisket etter sjørøye bør 

åpnes for å få informasjonen som fisket kan gi. 

 

Børselv: Lokalt forslag om fisketid på røye og justering av fredningssoner: Patnisakvatnet. Fra 

Rakkasjohkmunningen og så langt oppover elva som laks forekommer. Fra Børselv bru til sjøen i 

perioden 25. juni-31. august. 
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Fylkesmannen opplyser at den viktigste fredningssonen er ca 30 km. Anadrom del av vassdraget ble 

utvidet med ca 11 km for to år siden. Fylkesmannen mener det vil være forsvarlig å halvere 

fredningssonen, fordi den kommer til å bli 15 km i et område hvor fisk både vandrer og gyter. 

 
Sør-Tverrfjordelva: Lokalt forslag om fisketid på sjørøye fra 01.07-31.08 og fredningssone i hele elva 

mellom Storvatn og Lille Rundvatn. Fylkesmannen mener at dersom minstemålet på sjørøye blir 35 cm 

kan fisketiden settes 01.07-31.08. Dersom minstemålet opprettholdes foreslår Fylkesmannen fisketid 

for sjørøye i perioden 01.07-15.08. 

 

Lille Porsangerelva: Lokalt forslag om fisketid for fiske etter sjørøye fra 01.07-31.08. Fylkesmannen har 

ingen innvendinger til forslaget. 

 

Skallelv: Lokalt forslag om utvidet fisketid på sjørøye. Fylkesmannen mener fiskestart 23.06 vil gi for 

negativ effekt, og foreslår fisketid fra 01.07-31.08. 

 

Storelva i Lebesby: Lokalt forslag om utsatt fiskestart og fjerning av fredningssone samt åpning av fiske 

etter sjørøye. 

Fylkesmannen mener oppheving av fredningssonene vil være negativt for oppnåelse av 

forvaltningsmålet. Fylkesmannen anbefaler å beholde fredningssonen, men mener at åpning for fiske 

etter sjørøye kan være forsvarlig. 

 

Vassdalselva (Vassdalsvassdraget): Lokalt forslag om fisketid 01.07-31.08 for sjøørret og sjørøye, med 

fredningssone Vassdalselva fra sjøen til Vassdralsvatnet. Fylkesmannen støtter forslaget forutsatt at 

minstemål for sjørøye på 35 cm, ellers foreslås fisketid 01.07-15.08. 

 

Kongsfjordelva: Lokalt forslag om endring av fredningssoner: Fra merke 120 meter nedenfor nedre 

laksetrapp til merke 150 meter ovenfor Fossvatn, hele Ryggarielva, og fra om med Gressdammen til 

enden av kulpen ved Steinfossen. Fylkesmannens opplyser at foreningen har god kunnskap om alle 

forhold knyttet til fisken og fisket, og anbefaler foreningens forslag. 

 

Russelv: Lokalt forslag om å oppheve fredningssonen fra 200 m nedenfor Russelvfossen og oppover 

elva så langt laks forekommer, å avvente åpning av fisket etter sjøørret til undersøkelser av 

oppvandring er gjennomført, samt å frede sjørøya i Ravduljohka. Fylkesmannen mener at det er 

usikkert om forvaltningsmålet vil bli nådd dersom fredningssonen oppheves. 

 

Laggo: Lokalt forslag om å fjerne nedre del av fredningssonen i Storfossen. Laks: Bag-limit og 

forhåndsavtalte tiltak. Det ble observert mye sjørøye under dykking i august. Ønsker derfor fisketid ut 

august på røye. Fylkesmannen opplyser at fredningssonen under Storfossen er en forlengelse av 

fredningssonen ved laksetrappa. Denne sonen er svært treffsikker og effektiv og bør videreføres. 

 

Risfjordvassdraget: Lokalt forslag om å erstatte fredningssoner oppstrøms og nedstrøms Koifjordvatnet 

med en fredningssone med start 300 m nedenfor Adrianholla og slutt 900 meter nedenfor Adrianholla. 

Det foreslås videre at fisketiden for røye utvides med en måned til ut august. Fylkesmannen anbefaler 

de foreslåtte endringene. 

 

Vesterelv: Lokalt forslag om fredningssone fra Vesterelvvatnet og 1 km nedover, samt fredning av 

Skielv fra 1. august. Det ønskes videre at nåværende fredningssone åpnes for fiske 01.06- 15.07. 

Fylkesmannens vurderer nåværende fredningssone som effektiv, og foreslår at sonen opprettholdes. 

 

Bergebyelva: Lokalt forslag om å åpne fisket i kulpen 50 meter nedenfor andre trappa fra 1. august. 

Etter 1. juli foreslås det å innføre en fredningssone fra gjerdet ved Bergkulpen og 100 m nordover. 

Fylkesmannen vurderer lokalt forslag som mindre egnet enn eksisterende regulering, og foreslår at 

gjeldende bestemmelser videreføres. 
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Stordalselva i Berlevåg: Lokalt forslag om en prøveordning i 2 år med oppheving av fredningssonen fra 

og med Laksholla og så langt oppover som laks forekommer. Fylkesmannen vurderer laksebestanden 

som så liten at den knapt tåler beskatning, og mener at en fjerning av fredningssonen ikke er 

forsvarlig. Fredningssonen er også nødvendig for å beskytte en liten bestand av sjørøye. Fylkesmannen 

anbefaler derfor at gjeldende reguleringer videreføres. 

 

Karpelva: Ingen konkrete forslag til endringer. Fylkesmannens opplyser at ytterligere regulering vil bety 

at fisket ikke blir åpnet. Fisket gir noe informasjon og opprettholder engasjementet. Fylkesmannen vil 

følge opp grunneier og forening for å forbedre driften og kunnskapen om bestandene, og tilrår at 

gjeldene regulering blir videreført. 

 

Munkeelva: Ingen konkrete forslag til endringer. Fylkesmannens opplyser at ytterligere regulering vil 

bety at fisket ikke blir åpnet. Fisket gir noe informasjon og opprettholder engasjementet. Fylkesmannen 

vil følge opp grunneier og forening for å forbedre driften og kunnskapen om bestandene, og tilrår at 

gjeldene regulering blir videreført. 

 

 

Direktoratets vurdering 
 

Syltefjordelva: Beskatningsråd 2. Det har ikke kommet lokale forslag til endringer. Direktoratet 

vurderer at det har vært en positiv utvikling i vassdraget de siste 3 år, og viser blant annet til 

videotellinger for 2014. Direktoratet foreslår å videreføre gjeldene reguleringer for vassdraget. 

 

Lakselv i Porsanger: Direktoratet legger fylkesmannens vurdering til grunn og foreslår å åpne for fiske 

etter sjørøye, men foreløpig begrenset til fiske fra 1.-31. juli. 

 

Stabburselva: I 2014 ble det på 6 km av elva kun talt 19 sjørøyer til tross for at tellingen foregikk i 

kjente gyteområder for sjørøye. Ut fra tilgjengelig informasjon vurderer direktoratet at det ikke bør 

åpnes for et fiske etter sjørøye i vassdraget. 

 

Børselv: Beskatningsråd 2. Det er grunn til å anta at en reduksjon av fredningssonens omfang vil 

kunne resultere i økt beskatning. Direktoratet foreslår derfor å opprettholde gjeldende bestemmelser. 

 

Sør-Tverrfjordelva: Direktoratet legger fylkesmannens vurdering til grunn og foreslår fisketid etter 

sjørøye fra 1.7 til 31.8 med spesielle bestemmelser, se forslag til endringer. 

 

Lille Porsangerelva: Fisketellinger har vist til dels svært gode forekomster av sjørøye. Direktoratet 

foreslår fisketid for sjørøye 1. juli til 31. august med spesielle bestemmelser, se forslag til endringer. 

 

Skallelv: Beskatningsråd 2. Tall fra SSB viser en økende grad av gjenutsetting i Skallelv, noe som 

bedrer utsiktene for å nå gytebestandsmål og forvaltningsmålet. Direktoratet foreslår derfor ingen 

ytterligere restriksjoner i laksefisket, men vil følge utviklingen. Det foreligger ingen opplysninger som 

tilsier at økt beskatning av sjørøye er forsvarlig, og direktoratet foreslår derfor opprettholde gjeldende 

reguleringer.  

 

Storelva i Lebesby: Beskatningsråd 2. Det er grunn til å anta at fjerning av fredningssonen vil kunne 

resultere i økt beskatning. Direktoratet foreslår å opprettholde fredningssonen samt å utsette fiskestart 

med to uker til 15.6. For å innhente mer informasjon om bestanden foreslår direktoratet å åpne for 

fiske etter sjørøye i perioden 1.-31. juli. 

 

Vassdalsvassdraget: Direktoratet legger Fylkesmannens vurdering til grunn, og foreslår fiskesesong 

01.07-15.08 for sjøørret og sjørøye. 
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Kongsfjordelva: Beskatningsråd 0. Direktoratet legger Fylkesmannens vurdering til grunn og foreslår å 

innføre fredningssoner som foreslått av lokal forvaltning. 

 

Russelv: Beskatningsråd 2. Direktoratet vurderer utviklingen i Russelv de siste årene som positiv. 

Videre vurderes fredningssonen som viktig for den positive utviklingen. Direktoratet foreslår derfor å 

opprettholde gjeldende reguleringer for laks. Direktoratet foreslår videre å overlate vurderingene av 

eventuelt fiske etter sjøørret til lokal forvaltning, samt å frede sjørøya i Ravduljohka. 

 

Laggo: Beskatningsråd 1. Direktoratet legger Fylkesmannens vurdering til grunn og foreslår å 

opprettholde gjeldende bestemmelser for laksefiske. Med utgangspunkt i bestandsinformasjon fra lokal 

forvaltning foreslår direktoratet å utvide fisketiden for fiske etter sjørøye med to uker. 

 

Risfjordvassdraget: Beskatningsråd 0. Direktoratet legger Fylkesmannens anbefaling til grunn og 

foreslår å innføre de foreslåtte endringene.  

 

Vesterelv: Beskatningsråd 1. Direktoratet legger Fylkesmannen vurdering til grunn og forslår å 

opprettholde nåværende bestemmelser. 

 

Bergebyelva: Beskatningsråd 1. Direktoratet legger Fylkesmannen vurdering til grunn og forslår å 

opprettholde nåværende bestemmelser. 

 

Stordalselva i Berlevåg: Direktoratet legger Fylkesmannen vurdering til grunn og forslår å opprettholde 

nåværende bestemmelser. 

 

Karpelva: Beskatningsråd 3. Direktoratet vurderer at det er behov for å redusere beskatningen, og 

foreslår å redusere fisketiden med til sammen fire uker.  

 

Munkeelva: Beskatningsråd 3. Direktoratet vurderer at det er behov for å redusere beskatningen, og 

foreslår å redusere fisketiden med til sammen fire uker. 

 

Klokkerelva: Beskatningsråd 4. Direktoratet vurderer at det er behov for å redusere beskatningen, og 

foreslår å redusere fisketiden med til sammen seks uker. 
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Direktoratets forslag: 

Gjeldende fisketidsbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i Finnmark 

opprettholdes med unntak av: 

 

Lakselva (224.Z, Porsanger): Sesong laks: 01.06–31.08, sesong sjøørret: 01.06–15.09, sesong 

sjørøye: 01.07–31.07. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 

 

Sør-Tverrfjordelva (211.32Z): Sesong sjøørret: 01.06–14.09, sesong sjørøye: 01.07–31.08. 

 

Lille Porsangerelva (227.5Z): Sesong laks: 01.06–31.08, sesong sjøørret: 01.07–14.09, sesong 

sjørøye: 01.07–31.08. Fredningssone: Moksajohka. 

 

Storelva (228.Z, Lebesby): Sesong laks: 15.06–31.08, sesong sjøørret: 01.06–14.09, sesong 

sjørøye: 01.07-31.07. Fredningssoner: Voulnaljohka, Luobbaljohka, og Stuorrajohka fra brua og 

så langt laks forekommer. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 

 

Vassdalsvassdraget (211.5Z): Sesong sjøørret: 01.07–15.08, sesong sjørøye: 01.07–15.08. 

 

Kongsfjordelva (236.Z): Sesong laks: 01.06–31.08. Fredningssoner: Fra merke 120 m nedenfor 

nedre laksetrapp til merke 150 m ovenfor Fossvatn. Ryggarielva. Fra Gressdammen og til 

nedkanten av kulp ved Steinfossen. 

 

Russelv (218.Z): Sesong laks: 01.06–31.08, sesong sjøørret: 01.06–14.09, sesong sjørøye: 

01.07–31.07. Fredningssoner: Fra 200 meter nedenfor Russelvfossen oppover elva så langt laks 

forekommer. Fra sjøen og 370 m oppover til stein på vestsiden av elva. Fra Russelv bru til og 

250 meter oppstrøms fra 1. august. Sjørøye er fredet i Ravduljohka. 

 

Langfjordelva (Laggo) (233.Z): Sesong laks: 01.06–31.08, sesong sjørøye: 01.07–15.08, 

Fredningssoner: fra 120 m nedenfor hengebrua til 50 m ovenfor øverste trinn i laksetrappen 

ved hengebrua. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 

 

Risfjordvassdraget (231.8Z): Sesong laks: 01.06–31.08, sesong sjøørret: 01.06–14.09, sesong 

sjørøye: 01.07–31.08. Fredningssoner: Risfjordelva oppstrøms Koifjordvatnet, og fra 

Koifjordvatnet til 50 meter nedenfor Langreiet. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte 

tiltak. 

 

Karpelva (247.3Z): Sesong laks: 15.06–15.08, sesong sjøørret: 15.06–15.08, sesong sjørøye: 

01.07–31.07. Fredningssoner: Fra 10 m nedenfor vannstandsmerket og oppstrøms ca. 100 m til 

Dampbadet, fra Oterbekken til den gamle kraftlinja ved Cierracåkka, fra Vakthytta og 

oppstrøms til Ellenvann. 

 

Munkelva (244.4Z): Sesong laks: 15.06–15.08, sesong sjøørret: 15.06–15.08. Fredningssoner: 

Fra 100 m oppstrøms Tørrstrykene til 50 m ovenfor Mornvika. Fra 200 m nedenfor Øksfossen til 

300 m ovenfor Biekanjohka. Fra 30 m nedenfor Joprdinkorva oppstrøms til Avlankoski. Og fra 

200 m nedenfor Tometersfossen til og med Munkefossen. Det kan fiskes sjøørret fra sjøen og 

opp til kraftlinja frem til 14. september. 

 

Klokkerelva (243.Z): Sesong laks: 15.06–01.08, sesong sjøørret: 15.06–01.08. Fredningssone: 

Fra ca. 100 m ovenfor Sakrisbekken og så langt oppover som laks forekommer. Det kan fiskes 

etter sjøørret fra sjøen og opp til brua ved E6 frem til og med 14. september. 



76 

 

Sjøfiske:  
 
Foreslåtte endringer fra sjølaksefiskerne i Finnmark: 
 
Fjordene i Vest-Finnmark: Kilenot: Ønsker 4 døgns fiskeuke og fisketid fra 15. mai til 4. august 
Krokgarn: Ønsker 4 døgns fiskeuke og fisketid fra 15. mai til 4. august. Fylkesmannen anbefaler ingen 

endring. 

 

Kysten av Finnmark: Kilenot: Ønsker 4 døgns fiskeuke og fisketid fra 15. mai til 4. august. 

Krokgarn: Ønsker 4 døgns fiskeuke og fisketid fra 15. mai til 4. august. Fylkesmannen anbefaler ingen 

endring dersom det ikke blir endringer i Tanafjorden eller Tanavassdraget 

 

Indre Varangerfjord: Kilenot: Ønsker 4 døgns fiskeuke og fisketid fra 15. mai til 4. august. 

Krokgarn: Ønsker 4 døgns fiskeuke og fisketid fra 15. mai til 4. august. Fylkesmannen anbefaler ingen 

endring. 

 

Tanafjorden: Kilenot: Ønsker 4 døgns fiskeuke og fisketid fra 15. mai til 4. august. 

Krokgarn: Ønsker 4 døgns fiskeuke og fisketid fra 15. mai til 4. august. Fylkesmannen anbefaler ingen 

endring. 

 

 
Direktoratets vurdering: 

 

Samlet innrapportert fangst i sjølaksefisket i Finnmark var i 2014 på om lag 119 500 kg fordelt på 

362 sjølaksefiskere med totalt 185 kilenøter og 436 krokgarn. Elvefangsten i fylket utgjorde i 2014 

rundt 125 000 kg. Av elvefangsten ble ca. 23 000 kg satt tilbake. Fiskereguleringene i sjøen er 

differensiert med sikte på å tillate et større sjølaksefiske i regioner der høstingsgrunnlaget tillater 

det. 

 
Fjordene i Vest-Finnmark: Fjordråd 0. Det blir avlivet vesentlig mer laks i sjøfisket enn i elvefisket i 

denne regionen. Det settes dessuten tilbake betydelige mengder fisk i vassdragene, noe som har 

stor betydning for oppnåelse av gytebestandsmålene. Direktoratet forslår å opprettholde 

nåværende regulering i denne regionen. 

 

Porsangerfjorden: Fjordråd 0. Det er allerede et betydelig sjøfiske i regionen, og det avlives 

omtrent like mye laks med opprinnelse fra regionen i fjorden som i vassdragene. Det settes tilbake 

betydelige mengder fisk i vassdragene, noe som har stor betydning for oppnåelse av 

gytebestandsmålene. Det er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd i Børselv, som er et 

nasjonalt laksevassdrag. Direktoratet forslår å opprettholde nåværende reguleringer i denne 

regionen. 

 

Tanafjorden: Fjordråd 3. Det er behov for vesentlig reduksjon i beskatningen av laks i denne 

regionen. Det avlives betydelig mer laks i elv enn i fjorden. Under forutsetning av at det blir innført 

vesentlige begrensninger i fisket i Tanavassdraget, foreslår direktoratet å utsette fiskestart i 

regionen med en uke, og redusere ukentlig fisketid med et døgn de to første ukene av sesongen. 

 

Indre Varangerfjord: Regionen består av Karlebotn, Kjøfjord/Bøkfjord og Jarfjorden. Disse er gitt 

forskjellige fjordråd, og direktoratet foreslår ulike bestemmelser for de forskjellig områdene.  

 

Karlebotn: Fjordråd 1. Etter direktoratets vurdering er det ikke nødvendig med endringer i sjøfisket 

i denne delen av regionen.  
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Kjøfjord/Bøkfjord og Jarfjorden: Fjordråd 3. Flere elver i regionen ligger langt fra forvaltningsmålet, 

og det er behov for redusert fiske i regionen. Direktoratet foreslår til dels betydelige restriksjoner i 

fisket i vassdragene. Det beskattes omtrent like mye laks i sjøfisket som i elvefisket i regionen. 

Direktoratet forslår å utsette fiskestart med en uke og redusere ukentlig fisketid med et døgn for 

fiske med krokgarn. Direktoratet foreslår ingen endringer i fisket med kilenot. 

 

Kysten av Finnmark: Kystråd 2. Av hensyn til bestandssituasjonen i Tanavassdraget og svake 

bestander i Varanger, er det behov for begrensning av fisket i denne regionen. Direktoratet foreslår 

ingen endringer i reguleringen av fisket med kilenot. Under forutsetning av at det blir innført 

begrensninger i fisket i Tanavassdraget foreslår direktoratet å redusere ukentlig fisketid for fiske 

med krokgarn med et døgn de to første ukene av sesongen.  

 

 

Direktoratets forslag: 

Gjeldende fisketidsbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen i Finnmark opprettholdes 

med unntak av: 

 

Region Tanafjorden (kommunene Berlevåg (innenfor Tanahorn), Tana, Gamvik (innenfor 

Stauranberga): 

 Kilenot: Sesong 08.06–04.08, ukentlig fisketid mandag kl. 18–torsdag kl. 18 de to 

 første ukene i sesongen. 

 Krokgarn: Sesong 08.06–15.07, ukentlig fisketid mandag kl. 18–onsdag kl. 18 de to 

 første ukene av sesongen. 

 

Region Indre Varangerfjord (kommunene Sør-Varanger (fjordområdene mellom Bugøynes og 

Pasviknakken, unntatt Holmgråfjorden) og Nesseby):  

 Krokgarn: Sesong 08.06–01.07, ukentlig fisketid mandag kl. 18–onsdag kl. 18. 

 Unntak: Karlebotn: Sesong 01.06–01.07. 

 

Region Kysten av Finnmark (området utenfor regionene Fjordene i Vest-Finnmark, 

Porsangerfjorden, Tanafjorden og Indre Varangerfjord - kommunene Sør-Varanger (ytre), 

Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg (ytre), Gamvik (ytre), Lebesby, Nordkapp, Måsøy, 

Hammerfest, Hasvik, Loppa): 

 Krokgarn: Sesong 08.06–06.07, ukentlig fisketid mandag kl. 18–onsdag kl. 18 i 

 perioden 08.06–22.06. 

 


