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Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2012
Vedlagt oversendes direktoratets endelige innstilling til regulering av fiske i vassdrag og i sjøen
fra 2012.
Direktoratets innstilling omfatter strekningen fra og med Østfold til og med Sør-Troms. NordTroms og Finnmark inngår i mandatområdet for arbeidsutvalget som har foreslått nye reguleringer
for dette området. Det skal gjennomføres konsultasjoner med Sametinget før direktoratets
innstilling for mandatområdet blir klar.
Direktoratets opprinnelige forslag ble sendt på høring 6. desember 2011 med høringsfrist 20.
januar 2012. Det kom inn til sammen ca 240 høringsuttalelser. Fylkesmennene og direktoratet har
gjennomgått samtlige høringsuttalelser og oppsummert uttalelsene i notat som følger vedlagt.
Etter høringen er forslaget diskutert i Samarbeidsrådet for anadrome laksefisk. Godkjent referat
fra møtet foreligger ikke. På møtet ble det imidlertid uttrykt sterk bekymring for prosessen som
skjer mellom departementene unntatt offentlighet. Det ble videre krevd en rask avklaring av
reguleringene for 2012. Det ble understreket at det er svært problematisk at
reguleringsbestemmelsene blir vedtatt alt for sent med tanke på utleie av fiske og øvrig
næringsvirksomhet knyttet til fiske etter anadrome laksefisk.
Det ble også etterlyst nærmere kriterier for å vurdere hva samsvar mellom reguleringene i elv og
sjø innebærer, og hvordan begrepet byrdefordeling skal forstås i en slik sammenheng. Direktoratet
er enig i at det er behov for en nærmere avklaring av disse spørsmålene.
Direktoratet understreker at innstillingen til nye reguleringer er et helhetlig forslag hvor vi så langt
som mulig har etterstrebet å finne et rimelig samsvar mellom reguleringene i sjø og vassdrag.
Dette innebærer at eventuelle endringer i reguleringsbestemmelsene i et område vil kunne føre til
endringer for andre fiskerier som beskatter samme bestander for å nå gytebestandsmålene. Vi
understreker videre at det er knyttet stor usikkerhet til innsiget av laks. Det foreligger ingen klare
indikasjoner på bedring eller økt bestandsstørrelse de nærmeste årene.
Direktoratet viser til innspillet fra samarbeidsrådet og vil på det sterkeste anmode om at
reguleringsbestemmelsene avklares så raskt som mulig. Vi ber om at prosessen for Nord-Troms
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og Finnmark skilles ut slik at reguleringsregimet for resten av landet kan fastsettes uavhengig av
denne prosessen.
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