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Notat

Dato: 6. mars 2012

Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 
2012 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har hatt på høring forslag til regulering av fiske etter anadrome 
laksefisk i sjø og vassdrag fra 2012 (se DNs hjemmeside). 

Direktoratets innstilling omfatter strekningen fra og med Østfold til og med Sør-Troms. Nord-Troms 
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.

Høringsforslaget var blant annet begrunnet med beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for 
lakseforvaltning (vitenskapsrådet), som har var vurdert bestandssituasjonen for de bestandene som 
beskattes i fisket i det enkelte vassdraget eller den enkelte region og fjord. Beskatningsrådene er 
basert på estimat av gytebestandsmåloppnåelse for bestandene i 210 laksevassdrag for perioden 
2007-2010, og gjelder den samlede beskatningen på den enkelte bestanden i vassdrag og sjø. Der 
vitenskapsrådet har vurdert at gytebestandsmåloppnåelsen har vært i positiv utvikling etter 
reguleringene i 2009 og 2010, har dette blitt vektlagt. Det er også tatt hensyn til nye data om 
fiskeoppgang som er fremskaffet gjennom for eksempel fisketellere, videoovervåking, eller 
dykkertellinger av gytefisk i 2011. Utvikling i fangst mellom 2010 og 2011 har blitt brukt som en 
ytterligere indikator ved vurdering av behov for endringer i gjeldende regulering. I tillegg er det lagt 
vekt på hvordan den lokale forvaltningen er organisert og ivaretar hensynet til fiskebestandene. For 
fisket etter sjøørret og sjørøye, samt for fisket i laksevassdrag som ikke er vurdert av vitenskapsrådet, 
lå i hovedsak fylkesmennenes vurderinger til grunn for reguleringsforslagene.

Sjø

DN ba om synspunkt på om fiskesesongen for sjølaksefisket bør knyttes til ukenummer i stedet for en 
fast dato. Dette forslaget blir ikke innført, da den viktigste interesseorganisasjonen for 
sjølaksefiskerne, Norges grunneigar- og sjølaksefiskarlag, ønsker at fisket fortsatt skal knyttes til en 
fast dato. 

På grunn av bestandssituasjonen for sjøørret på strekningen fra og med Rogaland til og med Sør-
Trøndelag, samt Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag, foreslo direktoratet at sjøørret fanget med 
faststående redskap i sjøen på denne strekningen skal gjenutsettes. Alle som har uttalt seg er 
positive til forslaget, og bestemmelsen blir innført som foreslått. 
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Når det gjelder merknader og innspill om ytterligere innstramminger i sportsfisket i sjøen i enkelte 
områder, hovedsaklig etter sjøørret, vil dette kreve en nærmere analyse av lokale og regionale 
forhold. I de områdene hvor det nå er innført forbud mot fiske etter anadrome laksefisk i sjøen i mars 
og april, er fisket etter sjøørret i de fleste vassdragene enten betydelig redusert eller ikke åpnet.  

DN opprettholder forslagene til regulering av fiske med kilenot og sitjenot i sjøen for strekningen fra 
og med Østfold til og med Troms (unntatt Nord-Troms) med begrunnelsen gitt i høringsdokumentet. 
Etter vår vurdering er det ikke kommet frem opplysninger eller andre forhold gjennom 
høringsrunden som ikke var kjent da forslaget sendt på høring. Endringene som det legges opp til for 
en del vassdrag etter høringen gir heller ikke grunnlag for å endre de foreslåtte sjøreguleringene.

Når det gjelder Hordaland, hvor vi hadde foreslått to alternativer for fjorden utenfor 
Vossovassdraget, åpnes det ikke for fiske med kilenot i ordinær sesong fordi det ikke åpnes for 
laksefiske i Vossovassdraget, jf Hordaland nedenfor.

Endringene i fisketidsbestemmelsene for fisket med kilenot i forhold til gjeldende bestemmelser blir 
dermed:

Rogaland

Region Jæren: Sesong 20. juni – 18. juli. Gjeldende sesong er 23. juni til 14. juli.

Sogn og Fjordane

Region Indre del av Fjordane: Sesong 15. juli – 4. august. Unntak: Nordfjord innenfor Hyeneset-
Lotstrandbøen: Sesong 15. juli – 4. august, med ukentlig fisketid mandag kl 18 – onsdag kl 18.  
Eidsfjorden og Dalsfjorden: Gjeldende bestemmelser opprettholdes. Førdefjorden åpnes ikke for 
fiske. 

Gjeldende sesong for regionen er 20. juli til 4. august, med unntak av i Dalsfjorden og Eidsfjorden 
som har sesong 8. juli – 4. august, samt at det ikke er åpnet for fiske i Førdefjorden eller i Nordfjord 
innenfor en linje fra Hyeneset til Lotstrandbøen.

Møre og Romsdal

Romsdalsfjorden innenfor der fjorden deler seg mot Eira: Sesong 1. juni – 4. august. I gjeldende 
forskrift er det ikke åpnet for fiske innenfor en linje fra Vågstranda til Oksestranda, mens fjorden 
utenfor har sesong 1. juli til 22. juli. 

Sunndalsfjorden (del av Nordmørsfjordene): Sesong: 1. juni – 4. august. Gjeldende sesong er 1. juli til 
22. juli.

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Hemnfjorden: Sesong 8. juli – 28. juli med ukentlig fisketid mandag kl 18 – torsdag kl 18. Gjeldende 
sesong er 1. juli til 28. juli med ukentlig fisketid mandag kl 18 – fredag kl 18.



Side 3 av 7

Trondheimsfjorden i Sør-Trøndelag: Sesong 1. juli – 4. august. Unntak: Stjørnfjorden: Sesong 8. juli –
4. august. Gjeldende sesong er 8. juli – 4. august, med unntak av fjorden utenfor Orkla og Gaula som 
har sesong 1. juli – 4. august. 

Namsfjorden: Sesong 10. juni – 28. juli med ukentlig fisketid mandag kl 15 til fredag kl 15. Unntak: 
Årgårdsfjorden: Sesong 8. juli – 28. juli. Gjeldende sesong er 15. juni – 28. juli, med unntak av 
Årgårdsfjorden som har sesong 1. juli – 28. juli.

Troms (unntatt Nord-Troms)

Astafjorden/Salangen: Det åpnes ikke for fiske i dette området. Dette innebærer en utvidelse av 
området som ikke er åpnet for fiske i gjeldende forskrift. Gjeldende sesong for dette området er 10. 
juli til 28. juli (ukentlig fisketid mandag kl 18 til torsdag kl 18).  

Malangen: Sesong 5. juli - 4. august med ukentlig fisketid mandag kl 18 – torsdag kl 18. Gjeldende 
sesong er 10. juli til 4. august med ukentlig fisketid mandag kl 18 – torsdag kl 18..

Kysten av Troms (unntatt den delen av regionen som inngår i forslaget fra arbeidsutvalget for Nord-
Troms og Finnmark): Kommunene Kvæfjord, Bjarkøy, Harstad og den delen av Tranøy som inngår i 
denne regionen, åpnes ikke for fiske. Gjeldende sesong for dette området er 10. juli til 28. juli med 
ukentlig fisketid mandag kl 18 til torsdag kl 18.  

Vassdrag

Når det gjelder vår vurdering av innspill til forslagene om regulering av fisket i vassdrag, har vi lagt 
vekt på hvordan den lokale forvaltningen fungerer, spesielt med hensyn til fangstrapportering og 
oppsyn, og på om forvaltningen er godt nok organisert til at midtsesongevaluering med 
forhåndsavtalte tiltak kan gjennomføres. Videre er det lagt vekt på nye bestandsdata som ikke var 
kjent av vitenskapsrådet. Vi har også vektlagt forslag om alternative måter å regulere på som ikke vil 
medføre økt beskatning. I vassdrag med god lokal forvaltning blir etablerte bestemmelser om kvoter 
tatt ut dersom dette er ønsket kvoterordningen kan administreres lokalt. 

Midtsesongevaluering er allerede innført for mange vassdrag, blant annet for alle nasjonale 
laksevassdrag. Hensikten med evalueringen er å fremskaffe mest mulig kunnskap om oppvandringen 
av anadrome laksefisk, slik at det kan settes inn tiltak i år med lakseinnsig som avviker fra det som er 
lagt til grunn for reguleringene. Fylkesmannen skal følge oppe dette og inngå forhåndsavtaler med 
lokal forvaltning, etter nærmere instruks fra DN.

DN opprettholder forslagene til fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag, med unntak av 
følgende endringer:

Buskerud

Numedalslågen i Buskerud: Strekningen i Buskerud får samme fiskesesong som strekningen ovenfor 
Holmsfoss i Vestfold. Dette vil ikke påvirke beskatningen av laks.
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Vestfold

Numedalslågen i Vestfold: Det blir innført sesongkvote på 500 kg for alle kulturhistoriske redskaper 
som ikke allerede har fått fastsatt sesongkvote. Det er framkommet i høringen at dette kan bidra til å 
redusere beskatningen av laks noe, og det er ønsket av flere sentrale høringsinstanser. 

Vest-Agder

Mandalselva: Øvre deler av elva (sone 4) får utvidet fisketiden med 14 dager og får sesong 1. juni –
15. september. Dette er ønsket lokalt fordi laksen kommer sent opp til de øvre delene, og den 
forventede fangstøkningen vil være liten sammenlignet med totalfangsten i vassdraget. 

Tovdalselva: Det innføres ikke et fredningsdøgn per uke som foreslått. Lokal forvaltning vil i stedet 
iverksette andre tiltak gjennom midtsesongsevalueringen.

Hordaland

Frøysetelva: Når det gjelder Frøysetelva har det vært misforhold mellom høringsnotatet og fisketiden 
som ble angitt i vedleggstabellen. Det åpnes for fiske 15. juni til 31. august. 

Vosso: Det åpnes ikke for laksefiske i Vossovassdraget i 2012. Det er for tidlig å åpne for laksefiske 
både av hensyn til gjenoppbygging av bestanden og fordi lokal organisering av fisket er usikker. Det 
åpnes fortsatt for et fiske etter sjøørret i Vosso (dvs. vassdraget ovenfor Evangervatnet). 
Fangsttallene fra i fjor viste at det i liten grad ble fanget laks i Vosso, og DN mener det er forsvarlig å 
videreføre det rettede fisket etter sjøørret. Det er imidlertid en forutsetning at lokal forvaltning 
stopper fisket dersom det blir en markant økning i fangstene av laks i løpet av sesongen. I Bolstadelva 
åpnes det ikke for et slikt selektivt sjøørretfiske, fordi det her var en vesentlig høyere andel laks enn 
sjøørret i fangstene i 2011. 

Sogn og Fjordane

Fortunselvi: Det åpnes for laksefiske innenfor gjeldende fisketid for sjøørret. Vassdraget har ikke egen 
bestand av laks. Det var forslått ikke å åpne for laksefiske, i tråd med gjeldende bestemmelser.

Jølstra: Det åpnes for sjøørretfiske etter gjeldende bestemmelser. Vi legger vekt på betydningen av å 
opprettholde et fiske og på opplysninger fra lokal forvaltning om at det under overvåkingsfisket ble 
observert mye sjøørret. Det var foreslått ikke å åpne for fiske.

Hjalma: Det åpnes for fiske 15. juni til 31. juli. Forslaget var 1.-31. juli. Lokal forvaltning har lagt fram 
tiltaksplan for å regulere og kontrollere fisket. 

Daleelva (Høyanger): Gjeldende sesong 15. juni til 31. august opprettholdes. Forslaget var å korte inn 
to uker på slutten av sesongen. Det foreligger ny kunnskap om bestanden. 

Loelva: Det åpnes for laksefiske 15. juni til 15. august og innføres krav om midtsesongsevaluering 
med forhåndsavtalte tiltak. Endringen er i tråd med beskatningsrådet fra vitenskapsrådet. Forslaget 
var å opprettholde gjeldende sesong 1. juli til 15. august.
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Nærøydalselva: Det åpnes for laksefiske 1. juli til 31. august. Forslaget var å opprettholde gjeldende 
sesong 1. juli til 15. august. Det er innført strenge lokale reguleringstiltak, og mye laks blir gjenutsatt. 

Sogndalselva: Det åpnes for fiske 1. juli til 31. august. Forslaget var å opprettholde gjeldende sesong 
1. juli til 15. juli. Det foreligger ny kunnskap om bestandsutviklingen, og det innføres krav om 
midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 

Stryneelva: Det åpnes for laksefiske 15. juni til 15. august. Forslaget var å opprettholde gjeldende 
sesong 1. juli til 15. august. Endringen er i tråd med beskatningsrådet fra vitenskapsrådet. Lokal
forvaltning har vedtatt driftsplan, og det innføres midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 

Møre og Romsdal

Eira: Det åpnes for laksefiske 1. juni til 15. august. Forslaget var å åpne 15. juni til 15. august. 
Gytebestandsmåloppnåelsen er høst sannsynlig bedre enn det vitenskapsrådet har lagt til grunn for 
beskatningsrådet, fordi elva Aura, som har marginal oppgang og gyting av laks, er med i 
beregningsgrunnlaget. 

Norangsdalselva: Det åpnes for fiske 1. juli til 31. juli. Forslaget var ikke å åpne for fiske. Lokal
forvaltning har etablert rutiner for fangstrapportering.

Oselva i Molde: Det åpnes for fiske etter gjeldende sesong 15. juni til 31. juli. Forslaget var å åpne for 
fiske 15. juni til 15. juli. Lokal forvaltning har iverksatt tiltak for å redusere beskatningen.

Solnørelva: Det åpnes for fiske 15. juni til 15. august, og det innføres krav om midtsesongevaluering 
med forhåndsavtalte tiltak. Forslaget var å opprettholde gjeldende sesong 15. juni til 31. juli. Lokal 
forvaltning har iverksatt tiltak for å redusere beskatningen. 

Søya: Det åpnes for fiske etter sjøørret 15. juni til 15. august og for fiske etter laks 15. juni til 15. juli. 
Forslaget var å åpne for fiske etter både laks og sjøørret 15. juni til 15. juli. Det fanges forholdsvis 
mye sjøørret i vassdraget, og det er forsvarlig å åpne for et rettet sjøørretfiske etter laksesesongen. 

Storelva i Søre Vardal: Det åpnes for laksefiske 15. juni til 31. juli. Forslaget var å åpne 15. juni til 15. 
juli. Lokal forvaltning har dokumentert bedre rutiner for fangstrapportering. 

Måna: Det åpnes for laksefiske 1. juni til 31. august. Laksebestanden er infisert med G. salaris. Det 
åpnes ikke for sjøørretfiske. Disse endringene er ikke sendt på høring. Laksefiske i nevnte tidsrom er i 
tråd med gyrostrategien, og sjøørretbestanden i vassdraget er svak. 

Sør-Trøndelag

Stordalselva: Døgnkvoten for fiske etter sjøørret tas ut. Videotellingen i 2011 viste at det vandret opp 
store mengder sjøørret i vassdraget.

Norddalselva (Åfjord): Det åpnes for fiske etter gjeldende bestemmelser med sesong 1. juni til 31. 
juli. Det var foreslått å åpne 15. juni til 31. juli. Det skal gjennomføres midtsesongsevaluering med 
forhåndsavtalte tiltak, og direktoratet finner det derfor forvarlig å avvente ytterligere 
reguleringstiltak. 
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Oldenelva: Det åpnes for fiske 15. juni – 15. juli. Det var foreslått ikke å åpne for fiske. Lokal 
forvaltning har etablert rutiner for fangstrapportering.

Steinsdalselva (Osen): Det åpnes for fiske etter gjeldende bestemmelser med sesong 1. juni til 31. juli. 
Det var foreslått å åpne 15. juni til 31. juli. Det skal gjennomføres midtsesongsevaluering med 
forhåndsavtalte tiltak, og direktoratet finner det derfor forvarlig å avvente ytterligere 
reguleringstiltak. 

Skauga: Det åpnes for laksefiske 15. juni – 15. august. Det var foreslått å åpne 1. juni til 31. juli. 
Endringen er kun en forskyvning i forhold til forslaget, og det innføres samtidig krav om 
midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 

Skjenaldelva: Det åpnes for laksefiske 15. juni – 15. august. Det var foreslått å opprettholde 
gjeldende sesong 1. juni til 31. juli. Endringen er kun en forskyvning i forhold til forslaget. Det innført 
strenge lokale reguleringer.

Nord-Trøndelag

Nordfolla: Det åpnes for sjøørretfiske 20.6 – 31.8, mens det åpnes for laksefiske i tråd med 
høringsforslaget. Det var foreslått å åpne for sjøørretfiske 1. juli til 31. august. Det er tidlig oppgang 
av sjøørret i vassdraget, og det er forsvarlig å åpne for et rettet fiske etter sjøørret før laksesesongen. 

Verdalselva: Sesongkvoten per fisker økes med en smålaks og blir dermed tre laks, hvorav to kan 
være større enn 3 kg. Gytebestandsmålet ble nådd i 2010. Økningen av kvoten vil øke 
fiskemulighetene noe, uten å redusere gytebestandsmåloppnåelsen vesentlig fordi kvoteøkningen 
gjelder smålaks.

Nordland 

Forfjordelva: Det åpnes for fiske 1. juli – 31. juli med en døgnkvote på en laks per fisker og
sesongkvote på tre laks per fisker, og en samlet sesongkvote for elva på 30 laks. Direktoratet finner 
dette forsvarlig, da fisket er svært begrenset og underlagt streng lokal kontroll. Det var foreslått ikke 
å åpne for fiske, i tråd med gjeldende bestemmelser. 

Gårdselva: Gjeldende sesong 15. juni til 31. august videreføres. Det skal gjennomføres 
midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak, og direktoratet finner det derfor forvarlig å 
avvente ytterligere reguleringstiltak. Det var foreslått å åpne for fiske 15. juni til 15. august.  

Saltdalsvassdraget: Det åpnes for fiske i sidevassdragene Junkerdalselva og Lønselva etter samme 
bestemmelser som for Saltdalselva. Dette vil i liten grad påvirke gytebestandsmåloppnåelsen, fordi 
produksjonen i disse sidevassdragene betyr relativ lite for den samlede lakseproduksjonen i 
vassdraget. Det var foreslått ikke å åpne for fiske i de to sidevassdragene, i tråd med gjeldende 
bestemmelser. 

Storelva i Lovik: Det åpnes for fiske 1. - 31. juli, med kvotebegrensning per fisker på tre laks per 
sesong. Lokal forvaltning har planlagt tiltak for å regulere og kontrollere fisket. Det var foreslått ikke 
å åpne for fiske, i tråd med gjeldende bestemmelser. 



Side 7 av 7

Eidevassdraget: Det åpnes for sjøørretfiske 1. juni - 14. september. Det er tidlig oppgang av sjøørret i 
vassdraget, og direktoratet mener det er forsvarlig å åpne for et rettet sjøørretfiske både før og etter
laksesesongen. Det var foreslått å åpne for sjøørretfiske 15. juni til 14. september. 

Buksnesvassdraget: Gjeldende sesong 15. juni til 31. august videreføres. Det skal gjennomføres 
midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak, og direktoratet finner det derfor forvarlig å 
avvente ytterligere reguleringstiltak. Det var foreslått å åpne for fiske 15. juni til 15. august. 

Åbjøravassdraget: Det åpnes for laksefiske laks 15. juni til 15. juli, noe som er en ren framskynding av 
sesongen. Det åpne for fiske etter sjøørret og sjørøye 15. juni til 31. august. Fisket i vassdraget er 
strengt kvoteregulert. 

Troms (unntatt Nord-Troms)

Laukhelle-Lakselva: Det åpnes for fiske etter laks 1. juli til 31. juli som foreslått, men døgnkvoten 
fastsettes til to smålaks i stedet for en. Det er god lokal organisering og er iverksatt lokale tiltak for å 
redusere beskatningen. 

Brøstadelva: Det åpnes for fiske 15. juli til 15. august. Dette er en ren forskyvning i forhold til 
høringsforslaget om å opprettholde gjeldende sesong. Endringen ønskes lokalt på grunn av sein 
fiskeoppgang. 


