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Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefiske i sjøen
2010 – 2014
1. Innledning
1.1 Bakgrunn
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. 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.
Formålet i lov om laksefisk og innlandsfisk er 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 har ligget til grunn for norsk og internasjonal lakseforvaltningen, er nå
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”.
Nasjonale forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk gir nærmere bestemmelser om åpning av
fiske, tillatte redskaper, minstemål, oppgaveplikt og registrering av redskap.
Det ble vedtatt femårige forskrifter for elvefisket etter anadrom fisk i 2008, mens forskriftene for
sjøfisket ble vedtatt for ett år og revidert før sesongen 2009. Bestandsutviklingen de senere år, økt
kunnskap om bestandene, ny vitenskapelig rådgiving og nye internasjonale føringer for
forvaltningen av laksefisket gjør det imidlertid nødvendig å revidere forskriftene både i sjø og elv
før sesongen 2010.
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De politiske føringene for reguleringsarbeidet og beskatningsrådene fra Vitenskapelig råd om
lakseforvaltning tilsier at det er behov for betydelige innstramminger i laksefisket.
Fiskereguleringene skal ha som mål å beskytte de svakeste bestandene som inngår i fisket. Hvis
det av hensyn til sosioøkonomiske forhold tillates et fiske på bestander som ikke når
forvaltningsmålet, skal fisket begrenses slik at bestanden kan bygge seg raskt opp igjen.
Sjøoverlevelsen for laks, sjøørret og sjørøye er i de senere år betydelig redusert. Dette betyr at det
er langt færre voksne fisk som kommer tilbake i forhold til utvandrende smolt enn tidligere, noe
som medfører at det er færre fisk å fiske på selv om smoltproduksjonen i vassdragene
opprettholdes. Klimaendringene påvirker bestandene, og effekten kan bli både redusert
smoltproduksjon i elvene og ytterligere redusert sjøoverlevelse. Store og livskraftige bestander
har langt bedre forutsetninger for å motstå og tilpasse seg disse klimaendringene enn reduserte
bestander.
I tillegg har en rekke andre menneskeskapte påvirkningsfaktorer den senere tiden, spesielt fra
oppdrett, redusert bestandene og kan forventes å gjøre det framover. Havforskningsinstituttet (HI)
og Norsk institutt for naturforskning (NINA) mener vi kan stå overfor en katastrofe for våre ville
stammer av laks og sjøaure, som følge av at lakselus har økt klart i omfang og på grunn av
tiltagende problemer med resistens. Dette stiller strenge krav til fiskereguleringene, men det vil
også være helt avgjørende at innsatsen mot årsakene til nedgangen økes kraftig.
I St.prp. nr. 32 (2006-2007) Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og
nasjonale laksefjorder er det også understreket at laksen har stor betydning for samisk kultur:
”Den kulturelle betydningen av laksen i Norge er gjenspeilet i kulturhistorien gjennom
helleristninger, eventyr, sagn, diktning, malerkunst, håndverkstradisjoner og stedsnavn. Ikke
minst i områder med samisk bosetting har laksen spilt en sentral rolle både materielt og kulturelt.
Laksens betydning for samisk kultur uttrykkes blant annet i språkuttrykk, sagn, joik og gamle
redskapstradisjoner. Laksebestandene i Tana har særlig stor betydning for samisk kultur.” Jf
også FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.
Naturforvaltningens viktigste rolle når det gjelder å ivareta spesielle kulturelle verdier, også
samisk kultur, er å forvalte naturgrunnlaget 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 trivsel,
nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.” Hensynet til samisk kultur er utdypet i §
14 andre ledd, hvor det heter at: "Ved vedtak i eller i medhold av loven som berører samiske
interesser direkte, skal det innenfor rammen som gjelder for den enkelte bestemmelse legges
tilbørlig vekt på hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur.”
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.”
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1.2 Mål og prinsipper for reguleringene
Direktoratets høringsforslag for 2010-2014 bygger på føringer i St.prp. nr. 32 (2006-2007) om
vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. I proposisjon går
det fram 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 ikkeskadelig 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.”
Om reguleringene i laksefisket ble det i proposisjonen slått fast at: ”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. 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.” I proposisjonen ble det videre slått fast at
gytebestandsmål må legges til grunn for reguleringene i laksefisket, og at det skal tas hensyn til
innslag av rømt fisk.
Norge er medlem i NASCO, som er etablert under konvensjonen om bevaring av laks i det
nordlige Atlanterhav. Gjennom medlemskapet er Norge forpliktet til å følge vedtatte retningslinjer
i NASCO. Det er laget en egen prosedyre (”decision structure”), som skal brukes ved regulering
av fiske. Prosedyren går i korte trekk ut på å indentifisere bestander som inngår i fisket og vurdere
gytebestanden opp mot gytebestandsmålet for hver enkelt bestand. De internasjonale
forpliktelsene er også fastslått i stortingsproposisjonen: ”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”.
Gjennom behandlingen av proposisjonen sluttet Stortinget seg til målsettingene for
laksebestandene og prinsippene for lakseforvatningen, herunder for reguleringen av laksefisket.
Spørsmålet vedr. reguleringer av laksfiske er senere også blitt tatt opp av Stortinget ifm
behandling av Innst. S. nr. 58 (2008–2009) Om å utarbeide en helhetlig handlingsplan for
bevaring av den nordatlantiske villaksen. Energi- og miljøkomiteen peker i hovedsak på behovet
for oppfølging av de tiltak som er beskrevet i St.prp. nr. 32. Når det gjelder fiskereguleringer sier
komiteen følgende: ”Komiteen er kjent med årets strenge regler i laksefisket, og vil peke på at det
også i årene fremover vil være nødvendig med strenge laksereguleringer i både vassdrag og sjø,
noe som vil bidra til å bygge opp laksebestandene”.

Notat

Side 3 av 40

1.3 Bestandsgrunnlaget og vitenskapelig rådgivning
Det vitenskapelige rådet for lakseforvaltning har lagt fram rapporten ”Status for norske
laksebestander i 2009 og råd om beskatning”. Rådet har vurdert gytebestandsmåloppnåelse for
180 laksevassdrag og har gitt beskatningsråd for disse vassdragene og for sjøregioner og fjorder.
Beskatningsrådene skal ligge til grunn for reguleringene såfremt det ikke gjennom prosessen kan
godtgjøres at de bygger på feil grunnlag, og det medfører at rådet bør endres.
Ifølge rådet er den samlede beskatningen i sjø og elv bærekraftig for 56 av de 180
laksebestandene som er vurdert, mens beskatningen på 63 bestander bør reduseres betydelig eller
svært mye. For 34 bestander gis det råd om moderat reduksjon. Beregningene for hver
laksebestand er videre brukt til å vurdere hvor bærekraftig laksebeskatningen er i 37 fjordområder
og ti kystregioner langs Norskekysten. Kun 11 fjordområder får karakteren godkjent. I 14 områder
må beskatningen reduseres betydelig eller svært mye. I samtlige kystregioner bør
beskatningstrykket reduseres betydelig eller svært mye.
Oppsummert er beskatningsvurderingene til det vitenskapelige rådet som følger (se nærmere
omtale i den regionvise gjennomgangen av forslag til fiskereguleringer):

Vassdrag

Fjordområder

Kystregioner

Beskatningen fremstår som bærekraftig

56

11

0

Beskatningen bør reduseres moderat

34

8

0

Beskatningen bør reduseres betydelig

34

5

4

Beskatningen bør reduseres svært mye

29

9

6

Mangler klare råd/ikke vurdert

27

4

0

I alt

180

37

10

I 2009 ble det fastsatt gytebestandsmål for ytterligere vel 250 laksevassdrag. Tilstanden for og
beskatningstrykket på disse bestandene er vurdert av det vitenskaplige rådet på bakgrunn av en nå
utdatert kategoriplassering fra 2006. Fylkesmennene ble derfor bedt om å sjekke om revisjonen av
kategorisystemet i 2009 kan ha endret premissene for bestandsvurderingen i en slik grad at
beskatningsrådet bør endres.
Foran reguleringene i 2008 utarbeidet NINA rapporten ”Sårbarhetsvurdering av ville
laksebestander overfor rømt oppdrettslaks”. Vurderingen bygger på tilgjengelig kunnskap om
hvordan forskjellige nivåer av innslag av rømt oppdrettsfisk i gytebestander av vill laks påvirker
den genetiske strukturen i bestandene over tid. Innslaget av rømt fisk i gytebestandene holder seg
stabilt høyt, og det ser ut til at antall rapporterte rømminger igjen er økende. I noen områder har
det også vært meldt om store mengder rømt fisk, uten at det er meldt fra om rømminger.
Det vitenskapelige rådet har vurdert bestandssituasjonen ut i fra data til og med 2008. Ny
kunnskap om oppvekstforholdene i havet, lakselus og mengden rømt oppdrettsfisk i 2009 tilsier at
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situasjonen for villaksen er enda dårligere enn det som ble lagt til grunn av det vitenskapelige
rådet. Samlet fangst av laks i sjøen er redusert med om lag 25 % i 2009 sammenlignet med året
før, med samme fiskeregime og en økning i antall fiskere. Foreløpige rapporter fra elvefisket
tyder på en tilsvarende fangstreduksjon.
Situasjonen for villaksen er kritisk, og det er fare for at laksebestander kan gå tapt i nær framtid.
Kombinasjonen av dårlige oppvekstforhold i havet, uforutsigbar høye lakseluspåslag, og høye
innslag av rømt oppdrettsfisk i gytebestandene kan føre til at lakse- sjøørretbestander raskt
reduseres kraftig og utslettes i hele regioner. Dersom lakseinnsiget blir dårligere enn det som er
lagt til grunn , eller målene om å bringe lakselussituasjonen og rømmingene under kontroll ikke
nås, kan det derfor bli behov for ytterligere innstramminger i fisket allerede i sesongen 2010, og
om nødvendig kan laksefisket bli stanset helt eller delvis både i sjøregioner og i utsatte elver.

1.4 Begreper brukt i dette dokumentet (eller i retningslinjene)
Fiskesesong: Ordinær fiskesesong er fiske av villaks fra sesongstart til og med 4. august. Fiske
fra og med 5. august er fiske etter rømt oppdrettslaks.
Gytebestandsmål: Antallet rogn, og ut fra dette hvor mange kilo hunnfisk, som må til for at
vassdragets produksjonspotensial skal utnyttes fullt ut.
Gytebestandsmåloppnåelse: Beregnet oppnåelse av gytebestandsmålet, basert på fangststdata,
beskatningsrater (andel av fisk på oppvandring som fanges i fisket) og evt fisketellinger.
Forvaltningsmålet: Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmålet de siste
fire år skal være større eller lik 75 %.
Kategorissystemet: DNs system for tilstandsvurdering av bestandene av laks, sjøaure eller
sjørøye (for tiden under revisjon).
Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder (NLV/NLF): Stortinget har vedtatt at 52 vassdrag skal
ha status som nasjonale laksevassdrag, og at 29 fjorder/sjøområder skal ha status som nasjonale
laksefjorder. I nasjonale laksevassdrag og laksefjorder skal laksen gis et spesielt vern. Truede og
sårbare laksebestander som inngår i ordningen skal som hovedregel ikke beskattes verken i elv
eller sjø. Dette betyr at det bare kan åpnes for fiske når det kan sannsynliggjøres at fisket ikke
beskatter slike bestander i nevneverdig grad.

1.5 Sosioøkonomiske forhold
Sosioøkonomiske forhold knyttet til sjølaksefisket i Norge er belyst gjennom flere undersøkelser.
Utviklingen i sjølaksefisket de senere år er vist i figuren nedenfor. Tidlig på 1990-tallet var det
om lag 3500 aktive fiskere som rapporterte fangst, mens i 2007 var antallet fiskere mer enn
halvert. I samme periode har den årlige rapporterte totalfangsten i sjøen holdt seg relativt stabil.
Dette tyder på at fangst per fisker øker når antallet fiskere reduseres, selv om det ikke er mer laks
tilgjengelig for fangst. Etter siste fiskeregulering før sesongen 2008 har det vært om lag 1100
fiskere som har rapportert en samlet laksefangst på hhv 382 og 283 tonn i 2008 og 2009. I 2009
fisket 41 % av sjølaksefiskerne i Finnmark, og samlet stod de for 48 % av fangsten nasjonalt.
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Sum vekt (tonn) laks

Antall fiskere med rapportert fangst

Antall kilenot enkel

Antall kilenot dobbel
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Fangstnedgangen i 1997 kan i stor grad forklares av forbudet mot krokgarn på strekningen
Rogaland til og med Troms. Fangstutviklingen har ellers vist relativt jevn nedgang. Dette kan
forklares med reduserte bestander, men er også påvirket av endringer i reguleringsregimet.
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Utviklingen i antall fiskere, antall redskaper i bruk og fangst i sjølaksefiske for årene 1993 – 2007. Hentet
fra NINA rapport 406 (Kilde: Lakseregisteret/Direktoratet for naturforvaltning/Statistisk sentralbyrå).

Det finnes i dag i praksis ikke virkemidler som gjør det mulig å regulere fisket slik at fiskere som
har sjølaksefiske som en viktig del av næringsgrunnlaget tilgodeses spesielt. Et fiske kan derfor
bare opprettholdes i områder der det grunnlag for ei generell fisketid for alle som har rett til å
fiske.
Økonomi
Sjølaksefisket med faststående redskap har historisk sett hatt betydning for næring og bosetning
langs kysten. Beregninger av bedriftsøkonomisk lønnsomhet i 1997 og 2007 tilsier at
sjølaksefisket i dag er mer å regne som en fritidsaktivitet for et flertall av sjølaksefiskerne, og i
større grad er motivert av tradisjon og hevd av rettigheter enn av økonomisk utbytte.
I en undersøkelse i 2007 ble fiskerne gruppert etter hvor stor brutto inntekt de hadde av laks som
ble solgt. 38 % av utvalget hadde ikke solgt laks, mens 17 % hadde inntekt på under 5 000 kr, 18
% på 5 000-14 999 kr, 13 % på 15 000-29 999 kr og 14 % på 30 000 kr eller mer. Fangstene som
ikke ble solgt gikk dels til eget bruk (45 %) og ble dels gitt eller byttet bort (15 %). De
økonomiske analysene viser at bare en svært liten andel av fiskerne har et beregnet
bedriftsøkonomisk overskudd av fisket.
Sjøsamisk kultur og kyst- og fjordkultur
Sjølaksefiske er et element i den sjøsamiske kulturen og kyst- og fjordkulturen. Ved å regulere
fisket med sikte på bærekraftig høsting legges grunnlaget for sterke laksebestander og dermed
videreføring av kulturverdiene knyttet til dette fisket.
I forslaget til regulering av sjølaksefisket i relevante områder er det tatt hensyn til innspill fra
Sametinget og sjølaksfiskeforeningene i Finnmark. Til tross for at beskatningen, bl a av laks fra

Notat

Side 6 av 40

Tana, må reduseres betydelig, vil sjølaksefisket i Finnmark fortsatt være det mest omfattende i
landet. Dette betyr at det vil være behov for relativt strenge reguleringer i elvefisket i alle elver
som ikke oppnår forvaltningsmålet.

1.6 Sjøaure og sjørøye
Hovedregelen er fremdeles at regulering av fiske etter sjøaure og sjørøye skal følge reguleringene
for fiske etter laks dersom det ikke er nødvendig å ta spesielt hensyn til disse artene. Det er
imidlertid understreket i retningslinjene at fisket etter sjøaure og sjørøye skal reduseres både i elv
og i sjø der hvor bestandssituasjonen tilsier det.
Den generelle negative bestandsutviklingen for sjøaure på strekningen fra og med Vest-Agder til
og med Nord-Trøndelag, tilsier at det må vurderes egne reguleringstiltak rettet mot sjøaure. I
områder der det strammes inn elvefisket vil det også bli strammes inn i fisket i sjøen.
Sjørøye beskattes lite i sjøen, og evt reguleringstiltak må rettes mot elvefisket.

2. Innkomne merknader og forslag
DNs forslag til retningslinjer for reguleringene ble diskutert på møte i Samarbeidsrådet om
lakseforvaltning i Stjørdal 16. og 17. september 2009. Berørte parter er senere blitt involvert på
region- og lokalplanet, blant annet gjennom møter i regionale lakseråd. I ettertid har vi mottatt
noen innspill, og vi har fått reguleringsforslag fra fylkesmennene.
Elvene rundt Trondheimsfjorden mener at ”… fiske i elv og sjø i Trondheimsfjorden ikke er
bærekraftig og fisket bør derfor reguleres betydelig”. Organisasjonen gir konkrete innspill for
noen av bestandene og opplyser at den private kompensasjonsordningen for sjølaksefiske i
Trondheimsfjorden ikke vil bli videreført. Innspillet er også sendt til og er vurdert av de to
respektive fylkesmennene.
Norske lakseelver ber DN om en sterk reduksjon i sjølaksefisket (både i sesong/fisketid og
omfang/antall lokaliteter) og fullt stopp i krokgarnfisket i Finnmark fra og med kommende
sesong. Som i elv må det også innføres krav om midtsesongsevaluering i sjølaksefiske for å unngå
overbeskatning i svake lakseår.
Norske Lakseelver (NL) Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT) og Redd villaksen/NASF
Norge mener at det ut fra ny kunnskap om Verdalselva og oppbygging av Steinkjervassdraget
etter rotenonbehandling, er behov for vesentlig strengere reguleringer av sjølaksefisket enn hva
som går fram av beskatningsrådene og anbefalingene fra fylkesmennene. Organisasjonene ber
også, med bakgrunn i det omfattende fisket på flere svekkede bestander i Trondheimsfjorden og
den økte trusselen fra lakselus, om en strengere regulering av sjølaksefisket i Trondheimsfjorden
og tilgrensende fjordområder, og at fisket på kysten av Trøndelag stoppes.
Rogaland grunneigar- og sjølaksefiskarlag ønsker å fiske i perioden 1.6 – 4.8. Laget mener at en
ytterligere reduksjon vil få katastrofale følger for kilenotfisket i Rogaland. Laget mener videre at
det ikke er behov for å redusere fisket, og at Jæren bør deles inn i flere regioner.
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Sør-Trøndelag sjølaksefiskarlag forslår å utsette nye fiskereguleringer i det området som de
dekker, i påvente av videre behandling av en eventuell konsesjonsordning, at man får oversikt
over hvor mange sjølaksefiskere som starter opp igjen etter opphør på fem år, og en evaluering av
reguleringene som ble innført i 2008. Videre understrekes det at byrdefordelingsprinsippet må
legges til grunn for laksereguleringene.
Sør-Varanger sjølaksefiskarlag mener at fisket bør reguleres sterkere i elvene dersom det
stemmer at laksebestandene er i krise, og at fisket i sjøen ikke har noen betydning. Foreningen
mener at: ”Næringsfiske og fiske etter laks som kulturutøvelse i Finnmark fylke skal prioriteres
foran sports-, turist- og fremmedfiske. Sjølaksefisket er en ressurs som matproduksjon, men også
et potensial for turisme.” Foreningen mener også at det bør dokumenteres nærmere at fisk fra
Russland utgjør en betydelig andel av fangsten i Finnmark og Nord-Troms. Videre mener
foreningen at regioninndelingen virker tilfeldig. Foreningen mener også at det bør være samme
fisketid i elv og sjø, fra 15. mai – 4. august med fire dagers fiskeuke, dvs mandag - fredag. Det
pekes på at rekreasjonsverdi, arbeidsplasser og inntekt også er viktig i sjølaksefisket.
Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening, Sjølaksefiskeforeningen i Finnmark, Sjøsamisk Fangst
og Fiskeorganisasjon og Fjordfiskernes forening stiller spørsmål ved den dokumentasjonen som
er lagt tilgrunnen for elvene i Finnmark. Organisasjonene sier at: ”Finnmark har hatt solide
laksebestander i alle elvene. Spørsmålet om fiske på blanda bestander har derfor ingen betydning
for en regulering av fiske i Finnmark. Videre sies det: ”Før det skal reguleres mer i sjøen, skal
det først være gjennomført konkrete reguleringer i elver, og da spesielt i grenseelver. Vi godtar
ikke mer reguleringer av sjølaksefisket.” Det pekes på at rekreasjonsverdi, arbeidsplasser og
inntekt også er viktig i sjølaksefisket.
WWF, Norges jeger- og fiskerforbund, Bellona, Norske lakseelver og Stiftelsen nordatlantisk
villaksfond Norge ber i en fellesuttalelse om en sterk reduksjon i sjølaksefisket, bl a full stopp i
krokgarnfisket i Finnmark fra og med kommende sesong.
Forslag fra FM
Ved utforming av forslag til fiskeregulering i fjord- og kystregioner innen eget fylke ble
fylkesmennene (FM) spesielt bedt om å vurdere:
om beskatningsrådet tar tilstrekkelig hensyn til trua og sårbare bestander fra nasjonale
laksevassdrag,
om ny kategorisering av vassdrag medfører endringer i grunnlaget for beskatningsrådene,
og
om det er behov for ytterligere differensiering av fiskereglene i fjorder, ut fra beliggenhet
til de elvene som har bestander under gytebestandsmålet.
Forslagene fra fylkesmennene vil bli omtalt i gjennomgangen nedenfor.
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3. Forslag til fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen
Fiske med kilenot, sitjenot og krokgarn
Forslaget er knyttet opp mot en regionvis inndeling av sjøområdene. Grensene for regionene går
fram av de vedlagte retningslinjene. Innenfor noen fjordregioner er det foreslått å differensiere
fisketidsbestemmelsene.
Dersom ikke annet er nevnt, gjelder reglene kilenotfiske (og sitjenot) med ukentlig fisketid
mandag kl. 18 – fredag kl 18 (4 døgn).
For fiske med kilenot på strekningen fra og med Vest-Agder til og med Nord-Trøndelag vil det
være aktuelt å innføre gjenutsettingsplikt for all sjøaure.

Region Østlandet (Østfold – Telemark)
Gytebestandsmåloppnåelse er vurdert for sju vassdrag i regionene. Beskatningstrykket på
bestandene fra tre av disse vassdragene bør reduseres moderat. I tillegg er det ytterligere 11
vassdrag med selvreproduserende bestander av laks i regionen. Av disse er to i kategorien truet,
sju er sårbare og to reduserte bestander. Det er to nasjonale laksevassdrag i regionen,
Enningdalselva og Numedalslågen. Regionen har lavt innslag av rømt oppdrettsfisk i
gytebestandene.
I 2008 var det 14 sjølaksefiskere som rapporterte samlet fangst i sjølaksefisket på ca 2 tonn i
denne kystregionen.
Det fanges, i tillegg til laks fra bestander innen regionen, med stor sannsynlighet også laks som er
hjemmehørende i region Agderkysten. Se nærmere omtale av denne regionen. I tillegg fanges laks
fra vestkysten av Sverige, der det foreligger lite informasjon om bestandsstatus.
Gjeldende fisketidsbestemmelse
Fiskesesong 15.6 – 20.7. Unntak: Drammensfjorden 15.6 – 4.8.
Beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Sjøfisket i regionen beskatter fisk fra mange bestander som ikke når sine gytebestandsmål og
forvaltningsmål, og beskatningen bør reduseres betydelig.
Forslag FM
FM i Østfold: I tråd med anbefalinger fra Fagrådet for laks og sjøørret i Skagerrak/Oslofjord
foreslås en samlet fiskesesong på fire uker for sjølaksefisket i region Østlandet i 2010. Det
foreslås ingen endringer av helgefredningen. Det effektive fisket, fratrukket helgefredningen, vil
således bli 20 dager. I forhold til siste år vil den reelle reduksjonen i fisket i praksis da bli på 20 %
(fra 25 til 20 effektive fiskedager). I stedet for bruk av dato, kan det refereres til årlige
ukenummer i kalenderen. Fisket kan da foregå f.eks. i ukene 24-27.
Fisket i Iddefjorden/Svinesund foregår fra 10. mai til 15. august, i henhold til en egen avtale med
svenske myndigheter, og det kan fiskes med krokgarn. Dette er langt mer liberale fiskeregler enn i
landet for øvrig. Konvensjonen er riktignok under revisjon, og det er enighet om innstramminger,
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men fylkesmannen vil understreke viktigheten av at nye og strengere bestemmelser kommer på
plass så raskt som mulig også her.
FM i Buskerud: Det foreslås at fisketida for kilenot i Drammensfjorden for perioden 2010-2014
opprettholdes slik den var i 2009.
FM i Vestfold: Det foreslås å redusere fisket til en sesong på fire uker, og at det refereres til
ukenummer (jf Østfold).
DNs forslag
Det åpnes for fiske i perioden 20.6 – 11.7.
Forslaget innebærer en reduksjon fra fem til tre ukers fiske. Dette vil etter vår vurdering være i
tråd med beskatningsrådet om å redusere beskatningen betydelig.
Reguleringen vil berøre 14 aktive fiskere med gjennomsnittsfangst per fisker på om lag 140 kg,
om 2008-tallene legges til grunn. Forslaget vil følgelig få små økonomiske konsekvenser.
Samtidig vil den foreslåtte sesongen gi grunnlag for å opprettholde et begrenset kilenotfiske i
regionen.

Region Agderysten (Aust-Agder og Vest-Agder)
Gytebestandsmåloppnåelse er vurdert for sju vassdrag. Beskatningstrykket på bestanden fra ett av
disse vassdragene er vurdert til å være bærekraftig, mens beskatningen bør reduseres moderat for
bestanden fra ett vassdrag, betydelig for bestanden fra ett vassdrag, og reduseres svært mye for
bestandene fra fire vassdrag. Ytterligere ett laksevassdrag har selvreproduserende bestand, og
dette vassdraget er kategorisert som truet. Det er ett nasjonalt laksevassdrag i regionen,
Mandalselva.
I 2008 var det 96 sjølaksefiskere som rapporterte en samlet fangst på vel 10 tonn laks i denne
kystregionen.
Det fanges, i tillegg til laks fra bestander innen egen region, også med høy sannsynlighet laks
hjemmehørende i regionene Østlandet og Jæren, samt i mindre grad laks hjemmehørende i region
Indre Rogaland og fra elver i Sverige. Se nærmere omtale av disse regionene.
Gjeldende fisketidsbestemmelse
Fiskesesong i perioden 15.6 – 20.7.
Beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Sjøfisket i regionen beskatter fisk fra mange bestander som ikke når sine gytebestandsmål og
forvaltningsmål, og beskatningen bør reduseres betydelig.
Forslag FM
FM Aust-Agder: Det foreslås sesong på fire uker, i tråd med anbefalingene fra Fagrådet for laks
og sjøørret i Skagerrak/Oslofjord. I 2008 fisket 8 fiskere på til sammen 12 fiskeplasser, mens i
2009 var det fem fiskere og åtte fiskeplasser.
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FM Vest-Agder: Det foreslås at fisketiden blir kortet inn, men at det samtidig skal opprettholdes
noe fisketid av hensyn til sosioøkonomiske forhold. Sjølaksefiskerne i Lakserådet har foreslått ca.
15 fiskedager, enten i form av 4 uker (16 dager) eller som 5 uker med 3 fiskedager pr. uke (15
dager). I perioden 2003-2008 har antallet fiskere ligget mellom 89 og 99, lavest i fjor.
Gjennomsnittlig fangst pr. fisker i perioden 2003-2006 var 217 kg. Etter at fisketida ble kortet inn
de to siste årene er fangsten pr. fisker redusert til 125 kg. Fiskerne som driver næringsfiske vil få
redusert inntjening med kortere fisketid. Verdien av fisket som fritidsaktivitet vil også bli
redusert, men ikke i samme grad så sant fisketida ikke faller helt bort.
DNs forslag
Det åpnes for fiske i perioden 20.6 – 11.7.
Forslaget innebærer en reduksjon fra fem til tre ukers fiske. Dette vil etter vår vurdering være i
tråd med beskatningsrådet om å redusere beskatningen betydelig.
Reguleringen vil berøre 96 aktive fiskere med gjennomsnittsfangst per fisker på om lag 100 kg,
om 2008-tallene legges til grunn. Forslaget vil følgelig få små økonomiske konsekvenser.
Samtidig vil den foreslåtte sesongen gi grunnlag for å opprettholde et begrenset kilenotfiske i
regionen.

Region Jæren
Gytebestandsmåloppnåelse er vurdert for ni vassdrag i regionen. Beskatningstrykket på
bestandene fra fem av disse vassdragene er vurdert til å være bærekraftig, mens beskatningen bør
reduseres moderat for bestandene fra tre vassdrag og reduseres betydelig for bestandene fra ett
vassdrag. Regionen har fire nasjonale vassdrag: Bjerkreimeelva, Ogna, Håelva og Figgjo.
I 2008 var det 31 sjølaksefiskere som rapporterte en samlet fangst på om lag 10 tonn laks i denne
kystregionen.
Det fanges, i tillegg til laks fra bestander innen regionen, også med høy sannsynlighet laks
hjemmehørende i region Agderkysten, Indre Rogaland og Indre Hordaland, samt i mindre grad
Sognefjorden og Indre del av Fjordane. Se nærmere omtale av disse regionene.
Gjeldende fisketidsbestemmelse
Fiskesesong i perioden 1.7 – 4.8.
Beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Sjøfisket i regionen beskatter fisk fra mange bestander som ikke når sine gytebestandsmål og
forvaltningsmål, og beskatningen bør reduseres svært mye.
Forslag FM
På møte i fagrådet for anadrom laksefisk mente sjølaksefiskerne at en i regionen Jæren ikke fisker
på blanda bestander, men bestander som hører til i vassdrag i regionen. Sjøfiskerne fikk ikke
støtte fra resten av fagrådet i dette synet. I fagrådet var det derimot enighet om at en innenfor
Eigerøy ikke fisker på blanda bestander. Fagrådet mener at DN må vurdere om området innenfor
Eigerøy skal skilles ut som et eget område. Bjerkreimselva er kalket siden 1996, og bestanden er
fremdeles under oppbygning. Fagrådet, med unntak av sjølaksefiskerne, mener at dette fisket fører
til en skjev beskatning av laksebestandene i dette området. Bjerkreimselva har status som
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nasjonalt laksevassdrag. Fylkesmannen mener det er særlig viktig å forhindre skjev beskatning av
bestander som har status som nasjonale laksevassdrag. Videre mener Fylkesmannen at sjøaure
ikke bør beskattes i kilenotfisket i regionen.
DNs forslag
Det åpnes for fiske i perioden 20.7 – 4.8.
Forslaget innebærer en reduksjon fra fem til to ukers fiske. Dette vil etter vår vurdering være i
tråd med beskatningsrådet om å redusere beskatningen svært mye.
Reguleringen vil berøre 31 aktive fiskere med gjennomsnittsfangst per fisker på om lag 320 kg,
om 2008-tallene legges til grunn. Forslaget vil få små økonomiske konsekvenser. Samtidig vil den
foreslåtte sesongen gi grunnlag for å opprettholde et begrenset kilenotfiske i regionen.
FMs forslag om gjenutsetting av sjøaure blir drøftet nedenfor.

Region Indre Rogaland
Gytebestandsmåloppnåelse er vurdert for ni vassdrag i regionen. Beskatningstrykket på
bestandene fra åtte av disse vassdragene er vurdert til å være bærekraftig, mens beskatningen bør
reduseres moderat for bestanden fra ett vassdrag. Ytterligere sju laksevassdrag har
selvreproduserende bestand, og av disse er fem kategorisert som sårbare. Det er ett nasjonalt
laksevassdrag i regionen, Suldalslågen.
I 2008 var det 31 sjølaksefiskere som rapporterte en samlet fangst på om lag 4 tonn laks i
regionen.
Gjeldende fisketidsbestemmelse
Fiskesesong i perioden 15.7 – 4.8.
Beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Sjøfisket i denne fjordregionen beskatter fisk fra bestander som i hovedsak når sine
gytebestandsmål og forvaltningsmål, og beskatningsnivået kan opprettholdes.
Forslag FM
Gytefisktellingene i Vikedalselva i 2009 viser at dette vassdraget er langt unna å nå
gytebestandsmålet for vassdaget. Fylkesmannen vil foreslå å ikke åpne for fiske i dette vassdraget
og mener det må tas hensyn til dette ved fastsettelse av nye reguleringsbestemmelser for
sjølaksefisket i regionen.
I denne regionen vil Fylkesmannen foreslå å ikke åpne for fiske etter sjøaure i de fleste
vassdragene. Fylkesmannen mener derfor at en heller ikke bør åpne for fiske etter sjøaure med
kilenot i denne regionen. Sjøauren som blir fanget ved kilenotfiske er stor og vil være av stor
betydning for gytebestandene i vassdragene.
DNs forslag
Det åpnes for fiske 20.7 – 4.8, med unntak av i Vindafjord, der det ikke åpnes for fiske.
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Begrunnelsen for å redusere fisket utover beskatningsrådet er at gytefisktellinger tilsier at
situasjonen i Vikedalselva er dårligere enn det som ligger til grunn for beskatningsrådet.
Nærområdet åpnes ikke for fiske, mens justeringen av fisketiden i regionen for øvrig også skal
bidra til økt beskyttelse av laks på innsig til Vikedalselva.
Reguleringen vil berøre 31 aktive fiskere med gjennomsnittsfangst per fisker på om lag 130 kg,
om 2008-tallene legges til grunn. Forslaget vil følgelig få små økonomiske konsekvenser.
Samtidig vil den foreslåtte sesongen gi grunnlag for å opprettholde et begrenset kilenotfiske i
regionen.

Region Indre Hordaland
Gytebestandsmåloppnåelse er vurdert for tolv vassdrag i regionen. Beskatningstrykket på
bestandene fra fire av disse vassdragene er vurdert til å være bærekraftig, mens beskatningen bør
reduseres moderat for bestanden fra ett vassdrag. Sju vassdragene er stengt for laksefiske.
Ytterligere seks laksevassdrag har selvreproduserende bestand, og av disse er tre kategorisert som
truet og tre som sårbare. Det er to nasjonale laksevassdrag i regionen, Etneelva og Vosso. I Vosso
er bestanden truet. Andel oppdrettsfisk i gytebestandene er svært høy i mange vassdrag i regionen.
Samlet sett er bestandene langt unna å nå forvaltningsmålet.
Gjeldende fisketidsbestemmelse
Ikke åpnet for fiske i ordinær sesong.
Beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Hardangerfjord: Et sjøfiske i dette fjordsystemet vil beskatte fisk fra mange bestander som ikke
når sine gytebestandsmål og forvaltningsmål, og som er svært sårbare.
Fjordsystemet rundt og utenfor Osterøy: Et sjøfiske i dette fjordsystemet vil beskatte fisk fra flere
bestander som ikke når sine gytebestandsmål og forvaltningsmål, og som er svært sårbare.
Austfjorden: Et sjøfiske i dette fjordsystemet vil beskatte fisk fra ett vassdrag hvor bestanden er
kategorisert som sårbar.
Forslag fra FM
Det foreslås å opprettholde gjeldende fisketidsbestemmelse om ikke å åpne for fiske.
DNs forslag
Gjeldende bestemmelse om ikke å åpne for fiske opprettholdes.

Region Sognefjorden
Gytebestandsmåloppnåelse er vurdert for sju vassdrag i regionen. Beskatningstrykket på
bestandene fra fire av disse vassdragene er vurdert til å være bærekraftig, mens beskatningen bør
reduseres moderat for bestandene fra to vassdrag. Ett vassdrag er stengt for laksefiske.
Lærdalselva, som er smittet av G. salaris og truet av utryddelse, er ikke vurdert. Ytterligere to
laksevassdrag har selvreproduserende bestander, og begge disse er kategorisert som sårbare. Det
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er fem nasjonale laksevassdrag i regionen: Vikja, Nærøydalselva, Flåmselva, Lærdalselva og
Årøyelva. Det er forholdsvis lite rømt oppdrettsfisk i gytebestandene i regionen.
Det har bare vært åpnet for fiske i ordinær sesong i Lærdalsfjorden. Det ble ikke rapportert fangst
fra Lærdalsfjorden i 2008.
Gjeldende fisketidsbestemmelse
Ikke åpnet for fiske i ordinær sesong. Unntak: Lærdalsfjorden har fiskesesong 1.6 – 4.8.
Beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Et sjøfiske i denne fjordregionen vil beskatte fisk fra bestander som ikke når sine gytebestandsmål
og forvaltningsmål.
Forslag fra FM
Det foreslås å opprettholde gjeldende bestemmelse om ikke å åpne for fiske i ordinær sesong. For
evt fiske i Lærdalsfjorden bør det være påbud om gjenutsetting av sjøaure som fanges.
DNs forslag
Gjeldende bestemmelse om ikke å åpne for fiske, med unntak av i Lærdalsfjorden,
opprettholdes.
Av smittemessige årsaker bør laksebestanden i Lærdalselva være minst mulig, og det åpnes derfor
for fiske i Lærdalsfjorden. Bestanden er tatt vare på i genbank.
FMs forslag om gjenutsetting av sjøaure blir drøftet nedenfor.

Region Indre del av Fjordane
Gytebestandsmåloppnåelse er vurdert for 11 vassdrag i regionen. Beskatningstrykket på
bestandene fra åtte av disse vassdragene er vurdert til å være bærekraftig, mens beskatningen bør
reduseres betydelig for bestanden fra ett vassdrag og svært mye for bestanden fra ett vassdrag. Ett
vassdrag er stengt for laksefiske. Ytterligere fire laksevassdrag har selvreproduserende bestander,
men ingen av disse er kategorisert som truet, sårbar eller reduserte. Det er fem nasjonale
laksevassdrag i regionen: Gaula, Nausta, Oldenelva, Stryneelva og Eidselva.
I 2008 var det 20 sjølaksefiskere, som rapporterte en samlet fangst på om lag 3,5 tonn laks i
regionen.
Gjeldende fisketidsbestemmelse
Fiskesesong 20.7 – 4.8. Unntak: Eidsfjorden og Dalsfjorden (indre del) 8.7 – 4.8, mens den
innerste delen av Førdefjorden og den innerste delen av Nordfjord ikke er åpnet for fiske.
Beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Dalsfjorden: Sjøfisket i dette fjordsystemet beskatter fisk fra bestander som i hovedsak når sine
gytebestandsmål og forvaltningsmål, og beskatningsnivået kan opprettholdes.
Førdefjorden: Sjøfisket i dette fjordsystemet beskatter fisk fra bestander som ikke når sine
gytebestandsmål og forvaltningsmål, og beskatningen bør reduseres betydelig.
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Nordfjord: Sjøfisket i dette fjordsystemet beskatter fisk fra bestander som i hovedsak når sine
gytebestandsmål og forvaltningsmål, og beskatningsnivået kan opprettholdes.
Forslag fra FM
Gjeldende fiskeregime bør i hovedsak opprettholdes.
DNs forslag
Gjeldende bestemmelse opprettholdes, med unntak av i Førdefjorden, der det ikke åpnes for
fiske.
Forslaget er etter vår vurdering i tråd med beskatningsrådet om å redusere beskatningen betydelig
i Førdefjorden.
I Førdefjorden har fisket vært svært restriktivt i inneværende periode, og bare en fisker rapporterte
fangst i 2008. Forslaget vil følgelig få små økonomiske konsekvenser.

Region Kysten fra Stad til Stavanger
Gytebestandsmåloppnåelse er vurdert for to vassdrag i regionen. Beskatningstrykket på bestanden
fra ett av disse vassdragene er vurdert til å være bærekraftig, mens beskatningen bør reduseres
svært mye i ett vassdrag. Utover dette er det ingen selvreproduserende bestander i denne regionen.
Regionen har ingen nasjonale laksevassdrag.
I 2008 var det 52 sjølaksefiskere, som rapporterte en samlet fangst på om lag 6,3 tonn laks i denne
kystregionen. Av disse fisket 12 på kysten av Rogaland og 40 på kysten av Sogn og Fjordane.
Mesteparten av fisken som fanges er sannsynligvis hjemmehørende i fjordregionene på Vestlandet
og Agder-fylkene, men fisket beskatter også bestander hjemmehørende i Møre og Romsdal. Se
nærmere omtale av disse regionene. Det er mye rømt oppdrettslaks i området.
Gjeldende fisketidsbestemmelse
Fiskesesong 15.7 – 4.8. Unntak: Kysten av Hordaland er ikke åpnet for fiske.
Beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Sjøfisket i regionen beskatter fisk fra mange bestander som ikke når sine gytebestandsmål og
forvaltningsmål, og beskatningen bør reduseres svært mye.
Forslag fra FM
FM i Rogaland har ingen spesielle merknader til beskatningsrådet..
FM i Hordaland: Det foreslås å opprettholde gjeldende bestemmelse for kysten av Hordaland.
FM i Sogn og Fjordane: Det foreslås å opprettholde gjeldende bestemmelse. Verdien av å
redusere fisket på de resterende om lag 20 % av innsiget av storlaks og mellomlaks må vurderes
opp mot hensynet til det tradisjonsrike kilenotfisket.
DNs forslag
Det åpnes ikke for fiske på kysten fra Stad til Stavanger.
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Med grunnlag i gjeldende bestemmelse, som allerede er restriktiv, innebærer beskatningsrådet
etter vår vurdering at det ikke bør åpnes for et ordinært kilenotfiske i denne regionen.
Reguleringen vil berøre om lag 50 aktive fiskere med gjennomsnittsfangst per fisker på 120 kg,
om 2008-tallene legges til grunn. Forslaget vil få små økonomiske konsekvenser. Fisket har
imidlertid en viss kulturell og rekreasjonsmessig verdi.

Region Fjordene i Møre og Romsdal
Gytebestandsmåloppnåelse er vurdert for 27 vassdrag i regionen. Beskatningstrykket på
bestandene fra tre av disse vassdragene er vurdert til å være bærekraftig, mens beskatningen bør
reduseres moderat for bestandene fra fem vassdrag, reduseres betydlig for bastandene fra ni
vassdrag og reduseres svært mye for bestandene fra fire vassdrag. Ett vassdrag er stengt for
laksefiske. De seks siste vassdragene hadde for dårlig datagrunnlag til at måloppnåelsen kunne
beregnes. Bestandene i Rauma og Driva er infisert med lakseparasitten G. salaris, og de er ikke
vurdert. Ytterligere 29 laksevassdrag har selvreproduserende bestander, og av disse er sju
kategorisert som truet og to som reduserte. Det er fire nasjonale laksevassdrag i regionen: Surna,
Ørstaelva, Rauma og Driva. Det er høye innslag av rømt fisk i gytebestandene.
I 2008 var det 62 sjølaksefiskere som rapporterte en samlet fangst på om lag 11,5 tonn laks i
regionen.
Gjeldende fisketidsbestemmelse
Fiskesesong 1.7 – 4.8. Unntak: Romsdalsfjorden innenfor en linje fra Vågstranda til Oksestranda
er ikke åpnet for fiske.
Beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Sunnmørsfjordene: (fra Vanylvsfjorden [inklusive del i Sogn og Fjordane] i sør til Grytafjorden i
nord) Sjøfisket i dette fjordsystemet beskatter fisk fra mange bestander som ikke når sine
gytebestandsmål og forvaltningsmål, og som er sårbare, og beskatningen bør reduseres svært mye.
Romsdalsfjorden: Sjøfisket i dette fjordsystemet beskatter fisk fra flere bestander som ikke når
sine gytebestandsmål og forvaltningsmål, og som er sårbare, og beskatningen bør reduseres svært
mye.
Nordmørsfjordene: (inkludert Vinjefjorden i Sør-Trøndelag) Sjøfisket i dette fjordsystemet
beskatter fisk fra bestander som sannsynligvis ikke når sine gytebestandsmål og forvaltningsmål,
og beskatningen bør reduseres moderat.
Forslag fra FM
Det foreslås sesong 10.7 – 4.8. I Nordmørsfjordene foreslås det utsettingspåbud for sjøaure for alt
fiske med faststående redskap.
DNs forslag
Det åpnes for fiske 20.7 – 4.8 i perioden i Sunnmørsfjordene og Romsdalsfjorden (unntaket
for Vågstranda til Oksestranda opprettholdes), og 8.7 – 4.8 i Nordmørsfjordene (inkl.
Vinjefjorden i Sør-Trøndelag).
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Etter DNs vurdering innebærer beskatningsrådet at sesongen må strammes inn med om lag tre
uker i Sunnmørsfjordene og Romsdalsfjorden og en uke i Nordmørsfjordene.
Fisket ble strammet inn i 2008, og fangstene ble betydelig redusert ift perioden forut. Forslaget vil
berøre om lag 38 aktive fiskere i Sunnmørsfjordene og Romsdalsfjorden som rapporterte en
samlet fangst på 8,3 tonn (gjennomsnitt per fisker ca 220 kg i 2008). I Nordmørsfjordene berøres
24 fiskere, som rapporterte en samlet fangst på 3,2 tonn (gjennomsnitt per fisker ca 130 kg).
Forslaget vil følgelig få små til moderate økonomiske konsekvenser. Samtidig vil den foreslåtte
sesongen gi grunnlag for å opprettholde et begrenset kilenotfiske i hele fjordregionen.

Region Kysten av Møre og Romsdal
Gytebestandsmåloppnåelse er vurdert for tre vassdrag i regionen. Beskatningstrykket bør
reduseres betydelig for bestanden i ett vassdrag og reduseres svært mye for bestandene fra to
vassdrag. I tillegg er det tre selvreproduserende bestander i denne regionen, men ingen av disse er
i kategorien truet, sårbar eller redusert. Regionen har ingen nasjonale laksevassdrag. Det er mye
rømt oppdrettslaks i området.
I 2008 var det 36 sjølaksefiskere som rapporterte en samlet fangst på om lag 4,8 tonn laks i denne
kystregionen.
Mesteparten av fisken som fanges er sannsynligvis hjemmehørende i fjordregionene i Møre og
Romsdal og i Trøndelag, men også fisk fra kysten av Trøndelag og fra regionene sør til Stavanger
blir beskattet. Se nærmere omtale av disse regionene.
Gjeldende fisketidsbestemmelse
Fiskesesong 10.7 – 4.8.
Beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Sjøfisket i regionen beskatter fisk fra mange bestander som ikke når sine gytebestandsmål og
forvaltningsmål, og beskatningen bør reduseres svært mye.
Forslag fra FM
Det foreslås å ikke åpne for fiske i ordinær sesong. Subsidiært foreslås det sesong 20.7 – 4.8.
DNs forslag
Det åpnes ikke for fiske på kysten av Møre og Romsdal.
Med grunnlag i gjeldende bestemmelse, som allerede er restriktiv, innebærer beskatningsrådet
etter vår vurdering at det ikke bør åpnes for et ordinært kilenotfiske i denne regionen.
Reguleringen vil berøre om lag 36 aktive fiskere med gjennomsnittsfangst per fisker på 130 kg,
om 2008-tallene legges til grunn. Forslaget vil få små økonomiske konsekvenser. Fisket har
imidlertid en viss kulturell og rekreasjonsmessig verdi.
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Region Fjordstrøk i Trøndelag
Gytebestandsmåloppnåelse er vurdert for 21 vassdrag i regionen. Beskatningstrykket på
bestandene fra fem av disse vassdragene er vurdert til å være bærekraftig, mens beskatningen bør
reduseres moderat for bestandene fra fem vassdrag, reduseres betydlig for bastandene fra fem
vassdrag og reduseres svært mye for bestandene fra fem vassdrag. Det siste vassdraget hadde for
dårlig datagrunnlag til at måloppnåelsen kunne beregnes. Steinkjervassdraget har vært infisert
med lakseparasitten G. salaris og er ikke vurdert. Vassdraget ble ferdigbehandlet høsten 2009, og
bestanden bør ikke beskattes i gjenoppbyggingsfasen. Ytterligere 36 laksevassdrag har
selvreproduserende bestander, og av disse er en bestand kategorisert som truet, fem som sårbar og
13 som reduserte. Det er 10 nasjonale laksevassdrag i regionen: Orkla, Gaula, Nidelva,
Stjørdalselva, Verdalselva, Figga, Steinkjerelva, Stordalselva – Nordalselva, Årgårdselva og
Namsen.
I 2008 var det 121 sjølaksefiskere som rapporterte en samlet fangst på om lag 73 tonn laks i
regionen. Med unntak av Trondheimsfjorden er det til dels høye innslag av rømt oppdrettsfisk i
regionen.
I Trondheimsfjorden har fiskerettshaverne i vassdragene siden 2005 gått sammen om å etablere en
kompensasjonsordning, der sjølaksefiskere kan få betalt for ikke å fiske. Ordningen vil ikke bli
videreført i 2010.
Gjeldende fisketidsbestemmelse
Fiskesesong 20.6 – 4.8. Unntak: Fjordstrøk i Namdalen (kommunene Nærøy (øst for Abelvær,
samt Sørsalten), Høylandet, Fosnes, Namsos, Namdalseid, Flatanger (øst for Utvorda)) 15.6 – 4.8,
og Trondheimsfjorden innenfor Skarnsundbrua 1.6 – 4.8.
Beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Hemnfjorden: Sjøfisket i dette fjordsystemet beskatter fisk fra bestander som er reduserte eller
sårbare, og beskatningen bør reduseres betydelig.
Trondheimsfjorden: Sjøfisket i dette fjordsystemet beskatter fisk fra flere bestander som
sannsynligvis ikke når sine gytebestandsmål og forvaltningsmål, og beskatningen bør reduseres
moderat (rådet legger til grunn at den private kompensasjonsordningen opphører, jf
retningslinjene).
Åfjord: Sjøfisket i dette fjordsystemet beskatter fisk fra bestander som ikke når sine
gytebestandsmål og forvaltningsmål, og beskatningen bør reduseres betydelig.
Namsfjorden: (alle fjordsystemene som sokner til Namsen, nord til og med Salsnes og
Salvassdraget) Sjøfisket i dette fjordsystemet beskatter fisk fra flere bestander som sannsynligvis
ikke når sine gytebestandsmål og forvaltningsmål, og beskatningen bør reduseres moderat.
Foldafjorden (fra Kongsmoen til Salsnes): Sjøfisket i dette fjordsystemet beskatter fisk fra en
bestand som ikke når forvaltningsmålet, sårbarheten er høy, og beskatningen bør reduseres svært
mye.
Sørsalten: Den eneste laksebestanden i fjorden er kategorisert som sårbar på grunn av høyt
innslag av oppdrettsfisk samt tørke i de senere år. Et sjøfiske i fjorden kan bidra til at denne
bestanden ytterligere svekkes.
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Forslag fra FM
FM i Nord-Trøndelag:
Trondheimsfjorden:
Det vil ikke bli åpnet for laksefiske i Steinkjervassdraget og Figga for 2010, og fisket i
Verdalselva og Stjørdalselva vil bli sterkt begrenset. På denne bakgrunn anbefaler Fylkesmannen
at det ikke åpnes for sjølaksefiske i Nord-Trøndelag sin del av Trondheimsfjorden. I SørTrøndelag sin del av fjorden bør ikke kilenotfiske tillates før 7. juli, alternativt med fiskestart noe
tidligere, men med tre dagers fiske pr uke (4 dagers ukefredning).
Namsfjorden:
Det foreslås at fisketiden for kilenotfiske i fjordstrøk i Namdalen opprettholdes (15.6 – 5.8).
Sjølaksefisket ble utsatt fra 1. til 15. juni i 2009 og har kun virket en sesong. En bør minst ha ett
år til for å evaluere virkningen av denne reguleringen.
FM i Sør-Trøndelag:
Trondheimsfjorden:
Det foreslås fiskestart 4.7. Dette vil redusere antallet effektive fiskedøgn med 31 %. Det forventes
at antallet fiskere vil øke som følge av at den private kompensasjonsordningen opphører.
Åfjord:
Det foreslås fiskestart 4.7.
Hemnfjorden:
Det foreslås fiskestart 9.7.
Vinjefjorden: Det foreslås at bestemmelsene som blir fastsatt for Nordmørsfjordene skal gjelde (se
region Fjordene i Møre og Romsdal).
FM i Sør-Trøndelag foreslår at det innføres gjenutsettingsplikt for sjøørret.
DNs forslag
Hemnfjorden:
Det foreslås sesong 8.7 – 4.8.
Forslaget er etter vår vurdering i tråd med beskatningsrådet om å redusere beskatningen betydelig.
Reguleringen vil berøre åtte fiskere med gjennomsnittlig fangst på ca 230 kg i 2008. Basert på
dette blir den den økonomiske konsekvensen av forslaget moderat. Samtidig vil den foreslåtte
sesongen gi grunnlag for å opprettholde et begrenset kilenotfiske i regionen.
Trondheimsfjorden:
Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag: Åpnes ikke.
Trondheimsfjorden i Sør-Trøndelag: 8.7 – 4.8.
Fjorden utenfor Orkla og Gaula (en rett linje fra Geita til Rye): 1.7 – 4.8.
Etter DNs vurdering er vesentlige premisser som lå til grunn for beskatningsrådet som ble gitt av
det vitenskapelige rådet endret. Bestandene i Steinkjervassdragene skal bygges opp igjen etter
fullført gyrobehandling i 2009, og i følge gytefisktellinger utført høsten 2009 er
bestandssituasjonen i Verdalsvassdraget ytterligere dramatisk forverret etter flere år med for små
gytebestander.
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Etter DNs vurdering er det tilstrekkelig med en moderat reduksjon i fjorden utenfor Orkla og
Gaula, i tråd med beskatningsrådet fra det vitenskapelige rådet. Bestandene fra
Steinkjervassdragene og Verdalselva må skjermes mest mulig mot beskatning også i fjordfisket.
Kompensasjonsordningen, som har vært i funksjon i årene 2005-2009, har, i følge organisasjonen
Elvene rundt Trondheimsfjorden, omfattet 75 fiskere og ca 130 kilenøter. Evalueringsrapporten
etter første året (NINA Rapport 158) oppsummerte effekten slik: ”Våre beregninger tyder på at
oppleieordningen i 2005 førte til en betydelig økning av fangstene i elvene i Trondheimsfjorden.
Vurdert ut fra gjennomsnittet av fem ulike beregningsmetoder, ser det ut til at fangstene økte med
ca. 3700 laks (ca. 20 tonn) i forhold til hva man kunne forvente uten oppleie. Med samme
metodiske tilnærming, og med informasjon om beskatningsrater fra Orkla, anslår vi at
oppvandringen i elvene som følge av ordningen har økt med ca. 9300 laks (ca. 49 tonn), noe som
kan ha resultert i at det i gjennomsnitt har blitt gytt om lag ett ekstra egg per kvadratmeter
elvebunn i 2005.” Den prosentvise økningen ble beregnet til 24 %.
I følge de vurderingene som er gjort av det vitenskapelige rådet ville gytebestandsmålene i flere
av vassdragene ikke bli nådd uten kompensasjonsordningen. Dette betyr at de hittil gjeldende
reguleringene av fisket ikke har vært tilstrekkelige.
I 2008 var det 52 aktive fiskere som samlet rapporterte 26,7 tonn (gjennomsnittlig fangst per
fisker 510 kg). 75 fiskere var med i kompensasjonsordningen. Ordningen vil ikke bli videreført
fra og med sesongen 2010. Som følge av dette må det forventes at antallet aktive fiskere igjen vil
øke betydelig. Dette vil få to konsekvenser. Den relative andelen av lakseinnsiget til
fjordbassenget som blir fanget i fjordfisket vil øke. Samtidig vil fangsten per fisker bli relativt sett
mindre. Dette innebærer at den økonomiske verdien av fisket for enkelte fiskeren vil bli redusert
fordi samlet fangst fordeles på flere fiskere. Dette er en effekt av at ordningen faller bort og er
uavhengig av reguleringsforslaget.
Etter DNs vurdering vil de økonomiske konsekvensene som følge av de foreslåtte reguleringene i
det alt vesentlige bli moderate. Enkelte næringsfiskere vil bli sterkere berørt av forslaget.
Samtidig vil forslaget gi grunnlag for å videreføre et sjølaksefiske.
Åfjorden:
Det åpnes for fiske 8.7 – 4.8.
Reguleringen er etter vår vurdering i tråd med beskatningsrådet om å redusere beskatningen
betydelig.
Reguleringen vil berøre åtte fiskere med gjennomsnittlig fangst på ca 100 kg, om 2008-tallene
legges til grunn. Forslaget vil følgelig få små økonomiske konsekvenser. Samtidig vil den
foreslåtte sesongen gi grunnlag for å opprettholde et begrenset kilenotfiske i regionen.
Namsfjorden:
Det åpnes for fiske 22.6 – 4.8, med unntak av i fjorden utenfor Årgårdsvassdraget, der det
åpnes for fiske10.7 – 4.8.
Reguleringen er etter vår vurdering i tråd med beskatningsrådet om å redusere beskatningen
moderat.
Reguleringen vil berøre 45 fiskere med samlet fangst på 43 tonn (gjennomsnitt per fisker ca 960
kg) laks i 2008. Den økonomiske konsekvensen vil i det alt vesentlige bli moderat. Enkelte
næringsfiskere vil bli sterkere berørt av forslaget.
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Foldafjorden (fra Kongsmoen til Salsnes):
Det foreslås sesong 20.7 – 4.8.
Forslaget er etter vår vurdering i tråd med beskatningsrådet om å redusere beskatningen svært
mye.
Reguleringen vil berøre åtte fiskere med gjennomsnittlig fangst på ca 80 kg, om 2008-tallene
legges til grunn. Forslaget vil følgelig få små økonomiske konsekvenser. Samtidig vil den
foreslåtte sesongen gi grunnlag for å opprettholde et begrenset kilenotfiske i regionen.
Sørsalten:
Det åpnes ikke for fiske.
Forslaget er etter vår vurdering i tråd med beskatningsrådet. Det var ingen fiskere som rapporterte
fangst i 2008.

Region Kysten av Trøndelag
Gytebestandsmåloppnåelse er vurdert for tre vassdrag i regionen. Beskatningstrykket på
bestanden fra ett av disse vassdragene er vurdert til å være bærekraftig, mens beskatningen bør
reduseres moderat for bestanden fra ett vassdrag og betydelig for bestanden fra ett vassdrag. I
tillegg er det 18 selvreproduserende bestander i denne regionen, og av disse er en bestand i
kategorien truet og en bestand i kategorien redusert. Regionen har ingen nasjonale laksevassdrag.
I 2008 var det 56 sjølaksefiskere som rapporterte en samlet fangst på 12 tonn laks i denne
kystregionen. Det er mye rømt oppdrettsfisk i regionen.
Det fanges, i tillegg til fisk fra bestander innen regionen, også med høy sannsynlighet laks
hjemmehørende i regionene Fjordene i Møre og Romsdal og Fjordstrøk i Trøndelag, samt i
mindre grad Kysten av Møre og Romsdal og Indre Helgeland. Mesteparten av fisken som fanges i
denne regionen er således sannsynligvis hjemmehørende i fjordregionene i Møre og Romsdal og
Trøndelag. Se omtale av de nevnte regionene.
Gjeldende fisketidsbestemmelse
Fiskesesong 7.7 – 4.8.
Beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Sjøfisket i regionen beskatter fisk fra mange bestander som ikke når sine gytebestandsmål og
forvaltningsmål, og beskatningen bør reduseres betydelig.
Forslag fra FM
FM i Nord-Trøndelag: Det anbefales at gjeldende bestemmelse for kysten av Namdal
opprettholdes, og at den evalueres og vurderes på ny i 2010.
FM i Sør-Trøndelag: Det forslås fiskestart 20.7. Dette vil redusere antallet effektive fiskedøgn
med 46 %. Det forslås gjenutsettingsplikt for sjøaure.
DNs forslag
Det åpnes for fiske 20.7 – 4.8.
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Forslaget er etter vår vurdering i tråd med beskatningsrådet om å redusere beskatningen betydelig.
Reguleringen vil berøre 56 fiskere med gjennomsnittlig fangst på ca 210 kg, om 2008-tallene
legges til grunn. Forslaget vil følgelig få små økonomiske konsekvenser. Samtidig vil den
foreslåtte sesongen gi grunnlag for å opprettholde et begrenset kilenotfiske i regionen.

Region Indre Helgeland
Gytebestandsmåloppnåelse er vurdert for fire vassdrag i regionen. Beskatningstrykket på
bestanden fra ett av disse vassdragene er vurdert til å være bærekraftig, mens beskatningen bør
reduseres betydelig for bestandene fra to vassdrag og reduseres svært mye for bestandene fra ett
vassdrag. Bestandene i Drevja, Fusta og Vefsna er infisert med lakseparasitten G. salaris og er
derfor ikke vurdert. Ytterligere 11 laksevassdrag har selvreproduserende bestander, og av disse er
tre kategorisert som truet og tre som reduserte. Det er to nasjonale laksevassdrag i regionen, Rana
og Vefsna.
I 2008 var det 11 sjølaksefiskere som rapporterte en samlet fangst på om lag 1,2 tonn laks i
regionen.
Gjeldende fisketidsbestemmelse
Fiskesesong 15.7 – 4.8. Unntak: Vefsnfjorden innenfor en linje fra Sørnesskjeret til Remnes 1.6 –
4.8. Bindalsfjorden innenfor en rett linje mellom Skauvikneset og Gaupgavlen, Halsfjorden i
Vefsn innenfor en linje mellom ytterste punkt på Halsneset og ytterste punkt på Skonsengodden,
og Leirfjorden i Leirfjord innenfor Helgelandsbrua og Sundøybrua er ikke åpnet for fiske.
Beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Bindalsfjorden: Sjøfisket i dette fjordsystemet beskatter fisk fra en bestand som i hovedsak når
forvaltningsmålet, og beskatningsnivået kan opprettholdes.
Vellfjorden: Et sjøfiske i dette fjordsystemet vil beskatte fisk fra en bestand som ikke når sitt
gytebestandsmål og forvaltningsmål.
Vefsnfjorden (fra Visten i sør til og med Leirfjorden i nord): Det er ikke grunnlag for å gi råd om
sjøbeskatningen i dette fjordsystemet, og for mange av bestandene er det et mål at gytebestanden
skal være så liten som mulig i forbindelse med behandling mot G. salaris.
Ranafjorden: Sjøfisket i dette fjordsystemet beskatter fisk fra bestander som i hovedsak når sine
gytebestandsmål og forvaltningsmål, og beskatningsnivået kan opprettholdes.
Sjona: Den ene laksebestanden i fjorden framstår ikke som spesielt sårbar for sjøfiske.
Forslag fra FM
Det foreslås å opprettholde fisketiden 15.7 - 4.8, men samtidig redusere den ukentlige fisketiden
fra fire til to døgn. Videre foreslås det å ikke åpne for fiske i Vefsnfjorden eller i fjorder hvor det
ikke ble åpnet for fiske i 2008.
FM begrunner dette med at mange vassdrag med smålaksebestander ser ut til å ha hatt en kraftig
redusert lakseoppgang de siste årene. Det vises blant annet til at dykkeregistreringer av gytefisk i
høst har tilsier at gytebestandene ligger svært langt under gytebestandsmålet i mange
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smålaksvassdrag. I vassdrag med typiske stor- og mellomlaksebestander er situasjonen bedre, noe
som trolig kan tilskrives forrige regulering.
I følge FM vil det de nærmeste somrene være et betydelig antall merka sjøørret i Vefsnfjorden
som er genetisk testa. Dette er fisk som er godkjent for oppflytting ovenfor de stengte
fisketrappene, og som det er viktig å unngå å fiske på i sjøen og i vassdragene.
DNs forslag
Vefsnfjorden:
Gjeldende fisketid opprettholdes, men vurderes på nytt når Vefsna er behandlet mot G.
salaris
Bindalsfjorden, Ranafjorden og Skjona:
Gjeldende fisketid opprettholdes i Bindalsfjorden, Ranafjorden og Skjona, men ukentlig
fisketid reduseres til to døgn. Vellfjorden og områder som ikke er åpnet i gjeldende forskrift
åpnes ikke for fiske.
Det vises til Fylkesmannens begrunnelse, se ovenfor.
Reguleringen vil berøre 11 fiskere med gjennomsnittlig fangst på om lag 110 kg, om 2008-tallene
legges til grunn. Forslaget vil følgelig få små økonomiske konsekvenser. Samtidig vil den
foreslåtte sesongen gi grunnlag for å opprettholde et begrenset kilenotfiske i regionen.

Region Ofoten og Indre Salten
Gytebestandsmåloppnåelse er vurdert for seks vassdrag i regionen. Beskatningstrykket på
bestandene fra to av disse vassdragene er vurdert til å være bærekraftig, mens beskatningen bør
reduseres moderat for bestanden fra ett vassdrag, reduseres betydelig for bestanden fra to
vassdrag, og reduseres svært mye for bestanden fra ett vassdrag. Ytterligere 18 laksevassdrag har
selvreproduserende bestander, og av disse er to kategorisert som sårbare og tre som reduserte. Det
er ett nasjonalt laksevassdrag i regionen, Beiarelva. Andelen oppdrettsfisk i gytebestandene er høy
i mange vassdrag i regionen.
I 2008 var det 34 sjølaksefiskere som rapporterte en samlet fangst på om lag 3,6 tonn laks i
regionen.
Gjeldende fisketidsbestemmelse
Fiskesesong 15.7 – 4.8. Unntak: Skjerstadfjorden i Salten med sidefjorder innenfor Saltstraumen,
Tørrfjorden i Sørfolda innenfor Tørrfjordskjeret og Langvikneset, Skjomenfjorden i Narvik
innenfor E6-brua og Steinslandsfjorden i Øksnes innenfor en rett linje mellom Hundsholmen og
Ystvika er ikke åpnet for fiske.
Beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Beiarfjorden: Sjøfisket i dette fjordsystemet beskatter fisk fra en bestand som når sitt
gytebestandsmål og forvaltningsmål, og beskatningsnivået kan opprettholdes.
Skjerstadfjorden: Et sjøfiske i dette fjordsystemet vil beskatte fisk fra én bestand som ikke når sitt
gytebestandsmål og forvaltningsmål, samt én bestand som er kategorisert som redusert.
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Sørfolda: Vi har dårlig grunnlag for å gi råd om beskatning i dette fjordsystemet. Fisket beskatter
én sårbar og én redusert bestand, og beskatningen bør reduseres moderat dersom den i dag ikke
allerede er svært lav.
Vestfjorden/Ofotfjorden: Sjøfisket i dette fjordsystemet beskatter fisk fra bestander som
sannsynligvis ikke når sine gytebestandsmål og forvaltningsmål, og beskatningen bør reduseres
moderat.
Forslag fra FM
Det foreslås å opprettholde fisketiden 15.7 - 4.8, men samtidig redusere den ukentlige fisketiden
fra fire til to døgn. Det åpnes ikke for fiske i fjorder hvor det ikke ble åpnet for fiske i 2008.
FM begrunner dette med at mange vassdrag med smålaksebestander ser ut til å ha hatt en kraftig
redusert lakseoppgang de siste årene. Det vises blant annet til at dykkeregistreringer av gytefisk i
høst tilsier at gytebestandene ligger svært langt under gytebestandsmålet i mange
smålaksvassdrag. I vassdrag med typiske stor- og mellomlaksebestander er situasjonen bedre, noe
som trolig kan tilskrives forrige regulering.
DNs forslag
Det åpnes for fiske 15.7 - 4.8, men ukentlig fisketid reduseres til to døgn. I Beiarfjorden
opprettholdes gjeldende ukentlig fisketid. Det åpnes ikke for fiske i fjorder hvor det ikke ble
åpnet for fiske i 2008.
Det vises til Fylkesmannens begrunnelse, se ovenfor.
Reguleringen vil berøre 34 fiskere med gjennomsnittlig fangst på om lag 110 kg, om 2008-tallene
legges til grunn. Forslaget vil følgelig få små økonomiske konsekvenser. Samtidig vil den
foreslåtte sesongen gi grunnlag for å opprettholde et begrenset kilenotfiske i regionen.

Region Nordlandskysten sør for Vestfjorden
Gytebestandsmåloppnåelse er vurdert for tre vassdrag i regionen. Beskatningstrykket på
bestanden fra ett av disse vassdragene er vurdert til å være bærekraftig, mens beskatningen bør
reduseres betydelig for bestandene fra to vassdrag. I tillegg er det åtte selvreproduserende
bestander i denne regionen, og av disse er en bestand i kategori sårbar. Regionen har ingen
nasjonale laksevassdrag.
I 2008 var det 30 sjølaksefiskere som rapporterte en samlet fangst på 3 tonn laks i denne
kystregionen. Det er mye rømt oppdrettsfisk i regionen.
Det fanges, i tillegg til laks fra bestander innen regionen, også med høy sannsynlighet laks
hjemmehørende i regionene i Trøndelag, Møre og Romsdal og øvrige regioner i Nordland. Se
omtale av disse regionene.
Gjeldende fisketidsbestemmelse
Fiskesesong 15.7 – 4.8.
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Beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Sjøfisket i regionen beskatter fisk fra mange bestander som ikke når sine gytebestandsmål og
forvaltningsmål, og beskatningen bør reduseres svært mye.
Forslag fra FM
Det foreslås å opprettholde fisketiden 15.7 - 4.8, men samtidig redusere den ukentlige fisketiden
fra fire til to døgn. Det åpnes ikke for fiske i fjorder hvor det ikke ble åpnet for fiske i 2008.
DNs forslag
Det åpnes ikke for fiske på nordlandskysten sør for Vestfjorden.
Med grunnlag i gjeldende bestemmelse, som allerede er restriktiv, innebærer beskatningsrådet
etter vår vurdering at det ikke bør åpnes for et ordinært kilenotfiske i denne regionen.
Reguleringen vil berøre om lag 30 aktive fiskere med gjennomsnittsfangst per fisker på 100 kg,
om 2008-tallene legges til grunn. Forslaget vil få små økonomiske konsekvenser. Fisket har
imidlertid en viss kulturell og rekreasjonsmessig verdi.

Region Lofoten og Vesterålen
Gytebestandsmåloppnåelse er vurdert for sju vassdrag i regionen. Beskatningstrykket på
bestanden fra ett av disse vassdragene er vurdert til å være bærekraftig, mens beskatningen bør
reduseres moderat for bestandene fra to vassdrag, betydelig for bestanden fra ett vassdrag, og
reduseres svært mye for bestandene fra tre vassdrag. I tillegg er det 30 selvreproduserende
bestander i denne regionen, og av disse er en bestand i kategorien truet og sju bestander i
kategorien redusert. Regionen har ingen nasjonale laksevassdrag.
I 2008 var det 25 sjølaksefiskere som rapporterte en samlet fangst på 3,2 tonn laks i denne
kystregionen. Det er mye rømt oppdrettsfisk i regionen.
Det fanges, i tillegg til fisk fra bestander innen regionen, også med høy sannsynlighet laks
hjemmehørende i regionene i Troms og øvrige regioner i Nordland. Se omtale av disse regionene.
Gjeldende fisketidsbestemmelse
Fiskesesong 15.7 – 4.8.
Beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Sjøfisket i regionen beskatter fisk fra mange bestander som ikke når sine gytebestandsmål og
forvaltningsmål, og beskatningen bør reduseres svært mye.
Forslag fra FM
Det foreslås å opprettholde fisketiden 15.7 - 4.8, men samtidig redusere den ukentlige fisketiden
fra fire til to døgn.
DNs forslag
Det åpnes ikke for fiske i Lofoten og Vesterålen.
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Med grunnlag i gjeldende bestemmelse, som allerede er restriktiv, innebærer beskatningsrådet
etter vår vurdering at det ikke bør åpnes for et ordinært kilenotfiske i denne regionen.
Reguleringen vil berøre om lag 25 aktive fiskere med gjennomsnittsfangst per fisker på om lag
130 kg, om 2008-tallene legges til grunn. Forslaget vil få små økonomiske konsekvenser. Fisket
har imidlertid en viss kulturell og rekreasjonsmessig verdi.

Region Fjordstrøkene i Troms
Gytebestandsmåloppnåelse er vurdert for ni vassdrag i regionen. Beskatningstrykket på bestanden
fra ett av disse vassdragene er vurdert til å være bærekraftig, mens beskatningen bør reduseres
moderat for bestandene fra tre vassdrag, betydelig for bestandene fra to vassdrag, og reduseres
svært mye for bestandene fra to vassdrag. Laksebestanden i Skibotnelva er infisert med
lakseparasitten G. salaris og er derfor ikke vurdert. I tillegg er det 13 selvreproduserende
bestander i denne regionen, og av disse er en i kategorien truet og fire i kategorien sårbar.
Regionen har tre nasjonale laksevassdrag, Kvænangselva, Målselvvassdraget og Reisavassdraget.
I 2008 var det 60 sjølaksefiskere som rapporterte en samlet fangst på 11 tonn laks i regionen. Det
er mye rømt oppdrettsfisk i regionen.
Gjeldende fisketidsbestemmelse
Fiskesesong 10.7 – 4.8 fra mandag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00 (3 døgn per uke), med unntak av
to områder:
Område 1: Salangen, Lavangen, nordligste del av Astafjorden, Mjøsundet, Faksfjorden og
Dyrøysundet samt Solbergfjorden og Gisundet avgrenset av følgende linjer: i sør fra
Myrlandshaugen til Aspelia på Andørja og fra Årbostad på Andørja til Naustvågneset ved
Lekangen på Senja, i nord fra Rødbergodden til Vardneset ved Vang på Senja, har sesong 15.7 –
4.8. Unntak innenfor område 1: Indre del av Salangen (innenfor en linje fra Rotvik til Løksa) og i
Laksfjorden (innenfor en linje fra Klauvskjærodden til Langneset ved Silsand) som ikke er åpnet
for fiske.
Område 2: Lyngenfjorden, Rotsundet, Maursundet, Reisafjorden og indre del av Kvænangen
avgrenset av en linje fra Lyngstuva til Engenes på Skjervøya og videre til veienden ved Holmbukt
på sørsida ytterst i Jøkelfjorden har sesong 15.7 – 4.8.
Beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Astafjorden/Salangen: Sjøfisket i dette fjordsystemet beskatter fisk fra flere bestander som ikke
når sine gytebestandsmål og forvaltningsmål, bestandene har høy sårbarhet, og beskatningen bør
reduseres svært mye.
Malangen/Målselv: Sjøfisket i dette fjordsystemet beskatter i hovedsak fisk fra Målselv som når
sitt gytebestandsmål og forvaltningsmål, og beskatningsnivået kan opprettholdes.
Balsfjord: Sjøfisket i dette fjordsystemet beskatter fisk fra en bestand som ikke framstår som
spesielt hensynskrevende i forhold til sjøbeskatning, samt fra en nabofjord hvor beskatningen
framstår som bærekraftig. Beskatningsnivået kan opprettholdes.
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Lyngen/Reisafjorden: (inkluderer Rotsundet og Maursundet) Sjøfisket i dette fjordsystemet
beskatter fisk fra en bestand som først i 2008 nådde sitt gytebestandsmål, samt en sårbar bestand,
og beskatningen bør reduseres moderat.
Kvænangen: Sjøfisket i dette fjordsystemet beskatter fisk fra en bestand som først i 2007 og 2008
nådde sitt gytebestandsmål, samt en sårbar bestand, og beskatningen bør reduseres moderat.
Forslag fra FM
FM mener at de siste reguleringene har virket for kort tid til at en kan danne seg et godt bilde av
effekten, men har skissert hvordan fisket likevel kan reguleres for å imøtekomme kravene i
retningslinjene og beskatningsrådene.
Astafjorden/Salangen med mer
Det foreslås ny fisketid 20.7 – 4.8 med 3 døgn per uke, men med forbudssoner for Laksfjorden,
Finnfjorden og Reisenforden (grenselinjer: brua fra Finnsnes til Silsand og fra kommunegrensene
i sør for kommunene Lenvik og Sørreisa), hele sjøområdet i kommunene Salangen og Lavangen.
Utvidelsen av forbudssonene innebærer at laksebestandene i Laukhelle-Lakselva og Salangselva
får bedre vern og samtidig inkluderes to bestander som er kategorisert som sårbare (Skøelva og
Spansdalselva). Tap av 1 - 3 fiskedøgn (gj. sn 2,4 døgn, 26 %) i den beste fisketida anslås for
perioden å utgjøre fangstreduksjon på ca. 35 % for det området hvor det åpnes for fiske. Basert på
registreringene for 2009 vil 19 fiskere med til sammen 20 fiskeplasser berøres (inkludert de som
lå i foreslått forbudsområde). Basert på oppgitt fangsttall for 2008 (jf. vitenskapsrådets rapport)
vil gjennomsnittlig fangst per fisker utgjøre 194 kg, og gjennomsnittlig reduksjonen utenfor
forbudsområdene være 68 kg. Forutsatt en laksepris på kr 70 per kg gir dette et gjennomsnittlig
tap per fisker utenfor forbudsområdene på kr 4760.
Alternativ foreslås det å ikke åpne for fiske. Fisketiden i ordinær sesong er i utgangspunktet så
kort at når det skal reduseres svært mye kan dette i praksis være spørsmål om fiske eller ikke.
Hensyn til flere bestander i svært dårlig forfatning (trua, sårbare og redusert) vil da ivaretas bedre.
Basert på samme forutsetninger som for første forslag for dette området vil hver av fiskerne ha et
gjennomsnittlig tap på kr 13580.
Malangen og Balsfjord:
Gjeldende bestemmelser foreslås opprettholdt. Det forventes noe økte fangster pga. redusert
beskatning på kysten og i andre fjordområder, spesielt reduksjonen i tilstøtende fjordområde i
sørvest.
Lyngen/Reisafjorden:
Gjeldende bestemmelser foreslås opprettholdt. Som følge av redusert fiske i innvandringsleia på
kysten av Troms må en forvente redusert beskatning av laks som har tilhørighet til vassdragene i
dette fjordområdet. Effekten av reduksjonen på kysten ansees å bli såpass stor at den neppe blir
spist opp om nåværende fiske i ordinær sesong fortsetter i dette fjordområdet. I dette området har
en i perioden 05.08 – 19.08 kunnet fiske etter samme regler som for ordinær sesong. Det foreslås
ikke å åpne for fiske i denne perioden. Dette fisket har primært vært tillatt for å fange rømt
oppdrettslaks, men såpass tidlig fanges også en del villaks. Opphør av dette fisket bidrar dermed
til å redusere beskatningen. Moderat reduksjon kan kanskje anses oppnådd ved at dette fisket
opphører sammen med den reduksjon som innføres på kysten av Troms. Fangsttap på grunn av at
det tidlige fisket etter rømt oppdrettslaks opphører, kompenseres trolig av noe høyere fangst som
følge av større innsig i ordinær sesong når fisket på kysten reduseres. Nærmere kvantifisering av
disse forhold for å vurdere konsekvenser for fiskerne er vanskelig.
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Alternativt foreslås ny fisketid 18.07 – 04.08 med 3 døgn per uke. Tap av 0 – 2,5 fiskedøgn (gj.
sn. 1,5 døgn, 16 %) i den beste fisketida anslås for perioden å utgjøre fangstreduksjon på ca. 20 %
(dagene faller imidlertid slik at reduksjonen kommer først fra og med 2012). Basert på
registreringen for 2009 vil 12 fiskere med til sammen 12 fiskeplasser berøres. Basert på oppgitt
fangsttall for 2008 (jf. vitenskapsrådets rapport) vil gjennomsnittlig fangst per fisker utgjøre 134
kg, og gjennomsnittlig reduksjonen være 27 kg. Forutsatt en laksepris på kr 70 per kg gir dette et
gjennomsnittlig tap per fisker på kr 1890. På samme måte som for første forslag for dette området
inntrer effektene av redusert fiske på kysten og av innskrenkningene i fisket etter rømt
oppdrettslaks.
Kvænangen:
Gjeldende bestemmelser foreslås opprettholdt. Konsekvensene ansees å bli som for tilsvarende
forslag for Lyngen/Reisafjorden.
Alternativt foreslås ny fisketid 18.07 – 04.08 med 3 døgn per uke. Tap av 0 – 2,5 fiskedøgn (gj. sn
1,5 døgn, 16 %) i den beste fisketida anslås for perioden å utgjøre fangstreduksjon på ca. 20 %
(dagene faller slik at reduksjonen kommer først fra og med 2012). Basert på registreringen for
2009 vil 2 fiskere med til sammen 4 fiskeplasser berøres. Basert på oppgitt fangsttall for 2008 vil
gjennomsnittlig fangst per fisker utgjøre 470 kg, og gjennomsnittlig reduksjonen være 94 kg.
Forutsatt en laksepris på kr 70 per kg gir dette et gjennomsnittlig tap per fisker på kr 6580. På
samme måte som beskrevet for Lyngen/Reisafjorden inntrer effektene av redusert fiske på kysten
og av innskrenkningene i fisket etter rømt oppdrettslaks.
DNs forslag
Det åpnes ikke fiske i Astafjorden/Salangen med mer.
Gjeldende bestemmelse for Malangen/Målselv og Balsfjord med 3 døgn per uke
opprettholdes, med unntak av at det ikke åpnes for fiske i Austfjorden og Nordfjorden
innenfor Målselvfjorden.
Det åpnes for fiske 18.7 – 4.8 med 3 døgn per uke i Lyngen/Reisafjorden og Kvænangen.
Forslaget er etter vår vurdering i tråd med beskatningsrådene.
Forslaget vil ha små økonomiske konsekvenser. Se nærmere beskrivelse i innspillet fra
Fylkesmannen.

Region Kysten av Troms
Gytebestandsmåloppnåelse er vurdert for to vassdrag i regionen. Beskatningstrykket på
bestandene fra begge disse vassdragene bør reduseres betydelig. I tillegg er det 11 andre
selvreproduserende bestander i denne regionen, og av disse er ingen i kategorien truet, sårbar eller
redusert. Regionen har ingen nasjonale laksevassdrag.
I 2008 var det 50 sjølaksefiskere som rapporterte en samlet fangst på 9,1 tonn laks i denne
kystregionen. Det er mye rømt oppdrettsfisk i regionen.
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Det fanges, i tillegg til laks fra bestander innen regionen, også med høy sannsynlighet laks
hjemmehørende i regionene Fjordstrøkene i Troms, Kysten av Finnmark, Fjordstrøkene i VestFinnmark, Porsangerfjorden og Tanafjorden. Se omtale av disse regionene.
Gjeldende fisketidsbestemmelse
Fiskesesong 10.7 – 4.8 fra mandag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00 (3 døgn per uke), med unntak av
to områder:
Område 1: Salangen, Lavangen, nordligste del av Astafjorden, Mjøsundet, Faksfjorden og
Dyrøysundet samt Solbergfjorden og Gisundet avgrenset av følgende linjer: i sør fra
Myrlandshaugen til Aspelia på Andørja og fra Årbostad på Andørja til Naustvågneset ved
Lekangen på Senja, i nord fra Rødbergodden til Vardneset ved Vang på Senja, har sesong 15.7 –
4.8. Unntak innenfor område 1: Indre del av Salangen (innenfor en linje fra Rotvik til Løksa) og i
Laksfjorden (innenfor en linje fra Klauvskjærodden til Langneset ved Silsand) som ikke er åpnet
for fiske.
Område 2: Lyngenfjorden, Rotsundet, Maursundet, Reisafjorden og indre del av Kvænangen
avgrenset av en linje fra Lyngstuva til Engenes på Skjervøya og videre til veienden ved Holmbukt
på sørsida ytterst i Jøkelfjorden.
Beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Sjøfisket i regionen beskatter fisk fra mange bestander som ikke når sine gytebestandsmål og
forvaltningsmål, og beskatningen bør reduseres betydelig.
Forslag fra FM
FM mener at de siste reguleringene har virket for kort tid til at en kan danne seg et godt bilde av
effekten. FM har skissert hvordan fisket likevel kan reguleres for å imøtekomme kravene i
retningslinjene og beskatningsrådene.
Det foreslås ny fisketid 15.7 – 4.8 med 3 døgn per uke. Tap av 1 - 3 fiskedøgn (gj. sn 2,1 døgn og
19 %) i den beste fisketida anslås for perioden å utgjøre fangstreduksjon på ca. 25 %. Basert på
registreringene for 2009 vil 64 fiskere med til sammen 82 fiskeplasser berøres. Basert på oppgitt
fangsttall for 2008 (jf. vitenskapsrådets rapport) vil gjennomsnittlig fangst per fisker utgjøre 142
kg, og gjennomsnittlig reduksjonen være 36 kg. Forutsatt en laksepris på kr 70 per kg gir dette et
gjennomsnittlig tap per fisker på kr 2520.
Alternativt foreslås ny fisketid 20.07 – 04.08 med 3 døgn per uke. Tap av 3-5 fiskedøgn (gj. sn 4,3
døgn og 39 %) i den beste fisketida anslås for perioden å utgjøre en fangstreduksjon på ca. 50 %.
Tilsvarende beregning som for første forslag vil gi en gjennomsnittlig fangstreduksjon på 71 kg
og et gjennomsnittlig tap per fisker på kr 4970.
DNs forslag
Det foreslås å åpne for fiske 20.7 – 4.8 med 3 døgn per uke.
Reguleringen er etter vår vurdering i tråd med beskatningsrådet.
Forslaget vil ha små økonomiske konsekvenser. Se nærmere omtale i innspillet fra Fylkesmannen.
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Region Fjordene i Vest-Finnmark
Gytebestandsmåloppnåelse er vurdert for tre vassdrag i regionen. Beskatningstrykket på
bestanden fra to av disse vassdragene er vurdert til å være bærekraftig, mens beskatningen bør
reduseres svært mye for bestanden fra ett vassdrag. Ytterligere fire laksevassdrag har
selvreproduserende bestander, og av disse er ingen i kategoriene truet, sårbar eller redusert. Det er
to nasjonale laksevassdrag i regionen: Altaelva og Repparfjordelva.
I 2008 var det 90 sjølaksefiskere som rapporterte en samlet fangst på om lag 50 tonn laks i
regionen. Det er episoder med høye innslag av rømt oppdrettsfisk i regionen.
Gjeldende fisketidsbestemmelse
Kilenot: 1.6 – 4.8. I tiden fra og med 1.6 til og med 15.6 er det tillatt å fiske fra mandag kl. 18.00
til torsdag kl. 18.00 (3 ukedager).
Krokgarn: 1.6 – 15.7 mandag kl. 18 til torsdag kl. 18 (3 døgn).
Beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Sjøfisket i denne fjordregionen beskatter fisk fra bestander som i hovedsak når sine
gytebestandsmål og forvaltningsmål, og beskatningsnivået kan opprettholdes.
Forslag fra FM
Det foreslås at fisket i fjordene i Vest-Finnmark åpnes 1.6 - 20.9.
DNs forslag
Gjeldende bestemmelse opprettholdes.
FMs forslag om å forlenge sesongen til 20.9 blir drøftet nedenfor (utvidet fiske etter rømt fisk).

Region Porsangerfjord
Gytebestandsmåloppnåelse er vurdert for tre vassdrag i regionen. Beskatningstrykket på
bestanden fra ett av disse vassdragene er vurdert til å være bærekraftig, mens beskatningen bør
reduseres betydelig for bestanden fra ett vassdrag og svært mye for bestanden fra ett vassdrag.
Ytterligere to laksevassdrag har selvreproduserende bestander. Det er tre nasjonale laksevassdrag
i regionen: Lakselva, Stabburselva og Børselva.
I 2008 var det 42 fiskere som rapporterte en samlet fangst på 10,8 tonn laks i regionen.
Gjeldende fisketidsbestemmelse
Kilenot: 1.6 – 4.8. I tiden fra og med 1.6 til og med 15.6 er det tillatt å fiske fra mandag kl. 18.00
til torsdag kl. 18.00 (3 ukedager).
Krokgarn: 1.6 – 15.7 mandag kl. 18 til torsdag kl. 18 (3 døgn).
Beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Sjøfisket i denne fjordregionen beskatter fisk fra to bestander som sannsynligvis ikke når sine
gytebestandsmål og forvaltningsmål, og beskatningen bør reduseres moderat.
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Forslag fra FM
Det foreslås at fisket i Porsangerfjorden åpnes 10.6 - 20.9. Se også forslag for Tanafjorden.
DNs forslag
Kilenot: 15.6 – 4.8.
Krokgarn: 15.6 – 15.7 mandag kl. 18 til torsdag kl. 18 (3 døgn).
Reduksjonen er etter vår vurdering nødvendig for å følge beskatningsrådet om å redusere
beskatningen moderat.
Basert på tall fra 2008 vil forslaget berøre 42 fiskere med en gjennomsnittsfangst per fisker på ca
260 kg. Reguleringen vil innebære en moderat fangstreduksjon per fisker, og de økonomiske
konsekvensene vil bli små. Samtidig vil fiskesesongen være lenger enn i de fleste andre områdene
av landet og vil gi grunnlag for å videreføre sjølaksefisket, og dermed ivareta kulturelle verdier.
FMs forslag om å forlenge sesongen til 20.9 blir drøftet nedenfor (utvidet fiske etter rømt fisk).

Region Tanafjorden
Gytebestandsmåloppnåelse er vurdert for to vassdrag i regionen. Beskatningstrykket på
bestandene fra begge disse vassdragene bør reduseres svært mye. Tana er i denne sammenhengen
regnet som ett vassdrag, men vassdraget har av en rekke laksebestander. Det er to nasjonale
laksevassdrag i regionen: Tanavassdraget og Langfjordelva.
I 2008 var det 61 sjølaksefiskere som rapporterte en samlet fangst på 20 tonn laks i regionen. Det
er lite rømt oppdrettsfisk i regionen.
Tanavassdraget, som er det viktigste laksevassdraget i Norge, har mange selvreproduserende
laksebestander. Flere av disse er etter all sannsynlighet truet av utryddelse eller spesielt sårbare.
Store strekninger i øvre deler av vassdraget har i dag svært lav tetthet av lakseyngel.
Gjeldende fisketidsbestemmelse
Kilenot: 1.6 – 4.8. I tiden fra og med 1.6 til og med 15.6 er det tillatt å fiske fra mandag kl. 18.00
til torsdag kl. 18.00 (3 ukedager).
Krokgarn: 1.6 – 15.7 mandag kl. 18 til torsdag kl. 18 (3 døgn).
Beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Sjøfisket i dette fjordsystemet beskatter fisk fra bestander som ikke når sine gytebestandsmål og
forvaltningsmål. Flere av bestandene på norsk side av Tana som vi har oversikt over ligger også
svært langt unna å nå forvaltningsmålet, og beskatningen bør reduseres svært mye.
Forslag fra FM
Det gis råd om at fisket blir redusert både i sjøen og i Tanavassdraget, inkludert det fisket FM
ikke har myndighet til å regulere. Grunnlaget for et slikt råd er at mer enn halvparten av laksen
som fanges i sjøen hører hjemme i Tanavassdraget. Fylkesmannen mener at det vil virke mot sin
hensikt å redusere beskatningen i sjøen uten at den samtidig blir redusert i Tanavassdraget, fordi

Notat

Side 31 av 40

så mye som opptil ni av ti laks som blir spart i sjøen blir fanget når den kommer opp i vassdraget.
Fylkesmannen legger til grunn for forslaget at alle grupper må bidra noenlunde likt i reguleringen.
Fylkesmannen tilrår også at fisket i Tanafjorden åpnes 20. juni og stenges 20. september. For
Tana foreslås det også at drivgarnfisket stanser 10. juni og når vannføringen har sunket til 350
m3/s. Det foreslås også at det opprettes fredningssoner knyttet til Seidastryket, Storfossen og
Ailestrykene der det ikke skal være tillatt å fiske. Videre foreslås det at fredningssonene ved
elvemunningene blir utvidet vesentlig og omfatter alt fiske, at alt fiske etter laks stanser 1. august,
og at settegarn for fiske etter laks blir forbudt i Tanavassdraget.
DNs forslag
Kilenot: Det åpes for fiske 1.7 – 4.8.
Krokgarn: Det åpnes for fiske 1.7 – 15.7 mandag kl. 18 til torsdag kl. 18 (3 døgn).
På grunn av den kritiske situasjonen for flere av bestandene i Tana må fisket reduseres svært mye.
Samtidig er det viktige sosioøkonomiske forhold som skal ivaretas. DN har tatt hensyn til de store
interessene for å opprettholde et relativt omfattende fiske. Det er imidlertid nødvendig å redusere
fisket tilstrekkelig til at bestandene kan bygge seg opp igjen.
Basert på tall fra 2008 vil forslaget berøre 61 fiskere med gjennomsnittsfangst per fisker på 330
kg. De økonomiske konsekvensene for den enkelte fiskeren vil i gjennomsnitt bli moderate, men
enkelte næringsfiskere vil bli sterkere berørt av forslaget. Samtidig vil forslaget gi grunnlag for å
videreføre et sjølaksefiske og dermed ivareta kulturelle verdier.
FMs forslag om å forlenge sesongen til 20.9 blir drøftet nedenfor (fiske etter rømt fisk).

Region Indre Varangerfjord
Gytebestandsmåloppnåelse er vurdert for fire vassdrag i regionen. Beskatningstrykket bør
reduseres moderat på bestandene fra fra to av disse vassdragene, og reduseres betydelig for
bestanden fra ett vassdrag og svært mye for bestanden fra ett vassdrag. Ytterligere tre
laksevassdrag har selvreproduserende bestander, og av disse er ingen i kategoriene truet, sårbar
eller redusert. Det er ett nasjonalt laksevassdrag i regionen, Neidenelva.
I 2008 var det 98 sjølaksefiskere som rapporterte en samlet fangst på 18 tonn laks i regionen.
Gjeldende fisketidsbestemmelse
Kilenot: 1.6 – 4.8. I tiden fra og med 1.6 til og med 15.6 er det tillatt å fiske fra mandag kl. 18.00
til torsdag kl. 18.00 (3 ukedager).
Krokgarn: 1.6 – 15.7 mandag kl. 18 til torsdag kl. 18 (3 døgn).
Beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Karlebotn: Sjøfisket i dette fjordsystemet beskatter fisk fra én bestand som når sitt
gytebestandsmål og er i positiv utvikling, og beskatningsnivået kan opprettholdes.
Kjøfjord/Bøkfjord: Sjøfisket i dette fjordsystemet beskatter fisk fra to bestander som sannsynligvis
ikke når sine gytebestandsmål og forvaltningsmål, og beskatningen bør reduseres moderat.
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Jarfjorden: Sjøfisket i dette fjordsystemet beskatter fisk fra en bestand (i Karpelva) som ikke har
nådd sitt gytebestandsmål og forvaltningsmål. Dette er en liten bestand som i moderat grad er
utsatt i sjøfisket, og som mangler lite fisk for å nå målet, selv om det prosentvise avviket er stort. I
den grad det foregår sjøfiske inne i selve fjorden bør dette reduseres moderat for å bidra til
måloppnåelse i Karpelva.
Forslag fra FM
Karlebotn:
Det foreslås sesong 1.6 – 20.9.
Kjøfjorden, Bøkfjorden og Jarfjorden:
Det foreslås sesong 10.6 – 20.9.
DNs forslag
Karlebotn:
Gjeldende bestemmelse opprettholdes.
Kjøfjorden, Bøkfjorden og Jarfjorden:
Kilenot: Det åpnes for fiske 10.6 – 4.8. I tiden fra og med 10.6 til og med 15.6 er det tillatt å
fiske fra mandag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00 (3 ukedager).
Krokgarn: Det åpnes for fiske 10.6 – 15.7 mandag kl. 18 til torsdag kl. 18 (3 døgn).
Forslaget er etter vår vurdering i tråd med beskatningsrådet om å redusere beskatningen moderat.
Basert på tall fra 2008 vil forslaget berøre 85 fiskere med en gjennomsnittsfangst per fisker på ca
170 kg. Reguleringen vil innebære en moderat fangstreduksjon per fisker, og de økonomiske
konsekvensene vil bli små.
FMs forslag om å forlenge sesongen til 20.9 blir drøftet nedenfor (fiske etter rømt fisk).

Region Kysten av Finnmark
Gytebestandsmåloppnåelse er vurdert for ni vassdrag i regionen. Beskatningstrykket på
bestandene fra tre av disse vassdragene er vurdert til å være bærekraftig, mens beskatningen bør
reduseres moderat for bestandene fra fire vassdrag og betydelig for bestandene fra to vassdrag. I
tillegg er det fire selvreproduserende bestander i denne regionen, og av disse er en bestand i
kategorien truet. Regionen har tre nasjonale laksevassdrag: Kongsfjordelva, Komagelva og Vestre
Jakobselv. Ett av disse er i kategori truet/sårbar/redusert.
I 2008 var det 300 sjølaksefiskere som rapporterte en samlet fangst på 112,5 tonn laks i denne
kystregionen. Det er stort sett lite oppdrettsfisk i regionen, men det har vært episoder med høye
innslag i enkelte vassdrag.
Det meste av fisken som fanges er sannsynligvis hjemmehørende i elver i fjordregionene i
Finnmark (Tanafjorden, Porsangerfjorden, Indre Varangerfjord og fjordene i Vest-Finnmark) og i
russiske elver. I tillegg fanges fisk fra vassdrag i Troms. Se omtale av disse regionene. Mange av
bestandene som beskattes ligger under forvaltningsmålet, og flere av bestandene i Tana er truet
eller sårbare.
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Gjeldende fisketidsbestemmelse
Kilenot: 1.6 – 4.8. I tiden fra og med 1.6 til og med 15.6 er det tillatt å fiske fra mandag kl. 18.00
til torsdag kl. 18.00 (3 ukedager).
Krokgarn: 1.6 – 15.7 mandag kl. 18 til torsdag kl. 18 (3 døgn).
Beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Sjøfisket i regionen beskatter fisk fra mange bestander som ikke når sine gytebestandsmål og
forvaltningsmål, og beskatningen bør reduseres svært mye.
Forslag fra FM
Fylkesmannen tilrår at fisket på kysten av Finnmark åpnes i perioden 20.6 – 20.9. Se også forslag
for Tanafjorden.
DNs forslag
Kilenot: Det åpnes for fiske 1.7 – 4.8.
Krokgarn: Det åpnes for fiske 1.7 – 15.7 mandag kl. 18 til torsdag kl. 18 (3 døgn).
Basert på beskatningsrådet og den kritiske situasjonen for flere av bestandene i Tana må fisket
reduseres svært mye. Samtidig er det viktige sosioøkonomiske forhold som skal ivaretas. DN har
tatt hensyn til de store interessene for å opprettholde et relativt omfattende fiske. Det er imidlertid
nødvendig å redusere fisket tilstrekkelig til at bestandene kan bygge seg opp igjen.
Det er også lagt vekt på et innspill fra russiske myndigheter, som tar opp igjen at kystfisket etter
atlantisk laks i Norge, spesielt i de områdene der laks av russisk opprinnelse blir beskattet, må
reguleres etter mer restriktive mål. Dette inkluderer forbud mot krokgarn, videre reduksjon i
fiskesesong og antall fiskedager, og stenging av alt laksefiske i Varangerfjorden. I følge russiske
myndigheter når flere av elvene i Murmanskregionen ikke gytebestandsmålene. Det er i dag ikke
noe ordinært sjølaksefiske i regionen og i mange elver blir en stor andel av fanget laks gjenutsatt.
Merke- og gjenfangstforsøk viser at innslaget av laks fra russiske elver i sjølaksefisket på
finnmarkskysten er betydelig. I samarbeid med russiske myndigheter er det igangsatt nye FoUprosjekt med sikte på å styrke kunnskapsgrunnlaget omkring disse forholdene ytterligere.
Basert på tallene fra 2008 vil forslaget berøre 300 fiskere med gjennomsnittlig fangst per fisker på
370 kg. Reguleringen vil innebære en betydelig fangstreduksjon, og fordi det er så mange fiskere i
regionen vil de samlede økonomiske konsekvensene bli forholdsvis store. De økonomiske
konsekvensene for den enkelte fiskeren vil i gjennomsnitt bli moderate, men enkelte
næringsfiskere vil bli sterkere berørt av forslaget. Samtidig vil forslaget gi grunnlag for å
videreføre et sjølaksefiske og dermed ivareta kulturelle verdier.
FMs forslag om å forlenge sesongen til 20.9 blir drøftet nedenfor (fiske etter rømt fisk).
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Fiske etter rømt oppdrettsfisk
De senere årene har det vært åpnet for et fiske etter rømt fisk etter den ordinære sesongen i mange
fylker. I noen områder har det vært åpnet for et slikt fiske allerede fra 5.8, uten opphold etter den
ordinære sesongen for fiske etter laks.
Det vitenskapelige rådet har vurdert smålaksbestandene til å være mer utsatt for beskatning i
sjølaksefisket enn tidligere på grunn av endringer i vekst, livshistorie og tidspunkt for innvandring
I retningslinjene er det satt krav om at andelen rømt oppdrettslaks i fangsten normalt skal ligge på
minst 90 % før det åpnes for et fiske etter rømt oppdrettslaks i områder der gytebestandsmål ikke
oppfylles. Videre må det tas spesielt hensyn til bestandssituasjonen for sjøaure og sjørøye i
området, dersom det er fare for at disse bestandene blir beskattet i det utvidede fisket.
Etter DNs vurdering tilsier dette at det generelt er behov for å utsette starten på fisket etter rømt
fisk i mange områder.
Gjeldende bestemmelse
Se tabell nedenfor.
I enkelte regioner er det tillatt å fiske med oter og andre dorgeredskaper enn stang og håndsnøre.
Innspill fra FM
FM i Rogaland: Det må tas hensyn til at det i flere vassdrag meldes det om stadig seinere
oppgang av villfisk (jf retningslinjene). Ved fiske etter rømt oppdrettslaks er det viktig at datoene
for når det er tillatt å fiske med kilenot og krokgarn er den samme (dette er ikke tilfelle i dag).
FM i Hordaland: Det foreslås å videreføre gjeldende regelverk for fiske etter rømt fisk. FM
mener fisketiden og maskevidde tar hensyn til smålaks og sjøaure.
FM i Sogn og Fjordane: Det foreslås at fisket etter rømt fisk skal fortsette som før.
Møre og Romsdal fylke: Det foreslås å åpne for fiske etter rømt oppdrettsfisk med krokgarn og
settegarn i perioden 20.8 – 28.2 i region Kysten av Møre og Romsdal. I region Fjordene i Møre og
Romsdal foreslås det å åpne for fiske etter rømt oppdrettsfisk med krokgarn og settegarn i
perioden 15.9 – 28.2, med utsettingspåbud for sjøaure i Nordmørsfjordene.
FM i Sør-Trøndelag: Det foreslås at start for fiske med settegarn (unntatt Trondheimsfjorden) i
utvidet fiskesesong settes til 15.9, og at det innføres gjenutsettingsplikt for sjøørret.
FM i Nordland: Det foreslås å utsette starten for utvidet fiske med kilenot og krokgarn etter rømt
oppdrettslaks til tidligst 1.9. Det foreslås videre å ikke åpne for fiske i fjorder som ikke er åpnet i
ordinær sesong, samt i Ranafjorden.
FM i Troms: Det foreslås at startdato for utvidet fiske utsettes til 5. september i hele fylket.
FM i Finnmark: Det foreslås at det åpnes for utvidet fiske etter rømt fisk 5.8 – 20.9 (uten opphold
ift ordinær sesong).
DNs vurdering
Etter DNs vurdering er det generelt behov for å utsette starten på fisket etter rømt fisk i mange
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områder. Fiskesesongen bør så langt som råd harmoniseres for områder med like forhold, men
det skal også legges vekt på spesielle forhold. Ut over dette vil vi kort kommentere to fylker.
Tidlig fiskestart bør opprettholdes for utvidet fiske i Hordaland fordi problemet med rømt fisk er
spesielt stort, og i nærheten av 90 % innslag ved start på utvidet fiske.
Fiske med oter og andre dorgeredskaper enn stang og håndsnøre er ikke spesielt rettet mot rømt
oppdrettslaks, men fanger i stor grad sjøaure. Av hensyn til dette bør det ikke åpnes for fiske med
oter og andre dorgeredskaper.
Det er ikke grunnlag for å åpne for et fiske etter rømt fisk i Finnmark.
Gjeldende bestemmelser og DNs forslag
Det åpnes ikke for fiske med oter og andre dorgeredskaper enn stang og håndsnøre.
I fisket etter rømt fisk er det tillatt å fiske alle dager dersom ikke annet er angitt under det enkelte
område.
Fiske med kilenot og lakseverp er tillatt i følgende områder til fastsatt fisketid:

Fylker og avgrensninger

Gjeldende
bestemmelse

DNs forslag

Rogaland

01.10-28.02

15.10-28.02

Hordaland

05.08-28.02

05.08-28.02

Unntak:
Hardangerfjorden innenfor en linje mellom Bleiknes ved Husnes til 15.08-28.02
Ystadnes ved Ølve i Kvinnherad kommune, og i Fjordsystemet rundt
Osterøy innenfor Nordhordlandsbroen.

15.08-28.02

I perioden 15.08-31.08 er det kun tillatt å fiske fra mandag kl. 18.00
til fredag kl. 18.00. F.o.m. 01.09 er det tillatt å fiske alle dager.
Sogn og Fjordane
Kysten av Sogn og Fjordane

05.08-28.02

20.08-28.02

Sognefjorden og Region Indre del av Fjordane

05.08-28.02

15.09-28.2

Unntak:
Ikke åpnet
I Sognefjorden innenfor en linje fra Ortmark til Nessane, Eidsfjorden
innenfor en linje fra Hamneneset til Høynes, Nordfjord innenfor en
linje fra Hyeneset til Lotsstrandebøen og Førdefjorden innenfor en
linje fra kommunegrensen mellom Førde og Naustdal til Hauganeset.
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Møre og Romsdal
Kysten av Møre og Romsdal

20.08-28.02

20.08-28.02

Region Fjordene i Møre og Romsdal

15.09-28.02

15.09-28.2

Unntak:
Romsdalsfjorden innenfor en linje fra Vågstranda til Oksestranda.

01.10-28.02

01.10-28.02

Kysten av Trønderlag

01.09-28.02

01.09-28.02

Fjordstrøk i Namdalen

01.09-28.02

01.09-28.02

Trondheimsfjorden

Ikke åpnet

Åpnes ikke

Unntak:
Trondheimsfjorden innenfor Skarnsundbrua.

05.08-28.02

Åpnes ikke

Nordland

20.08-28.02

01.09-28.02

Unntak:
Vefsnfjorden innenfor en linje fra Sørnesskjeret til Remnes.

05.08-28.02

05.08-28.02

Sør- og Nord-Trøndelag

Ranafjorden innenfor en linje fra Hamarøyfjellet til Neppelen
Ikke åpnet
Bindalsfjorden innenfor en rett linje mellom Skauvikneset og
Gaupgavlen, Halsfjorden i Vefsn innenfor en linje mellom ytterste
punkt på Halsneset og ytterste punkt på Skonsengodden, Leirfjorden
i Leirfjord innenfor Helgelandsbrua og Sundøybrua, Skjerstadfjorden
i Salten med sidefjorder innenfor Saltstraumen, Tørrfjorden i
Sørfolda innenfor Tørrfjordskjeret og Langvikneset, Skjomenfjorden
i Narvik innenfor E6-brua og Steinslandsfjorden i Øksnes innenfor
en rett linje mellom Hundsholmen og Ystvika.

Åpnes ikke

Troms

05.09-28.02

20.08-28.02

Unntak:
Salangen, Lavangen, nordligste del av Astafjorden, Mjøsundet,
05.08-28.02
Faksfjorden og Dyrøysundet samt Solbergfjorden og Gisundet. I
perioden fram til 19.08 er det kun tillatt å fiske fra mandag kl. 18.00
til torsdag kl. 18.00 (gjeldelde bestemmelse).
Indre del av Salangen og i Laksfjorden.
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Lyngenfjorden, Rotsundet, Maursundet, Reisafjorden og indre del av 05.08-28.02
Kvænangen. I perioden fram til 19.08 er det kun tillatt å fiske fra
mandag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00 (gjeldelde bestemmelse).

05.09-28.02

Fiske med krokgarn er tillatt i følgende områder til fastsatt fisketid:
Fylker og avgrensninger

Gjeldende
bestemmelse

DNs forslag

Rogaland

15.10-28.02

15.10-28.02

Hordaland

01.09-28.02

01.09-28.02

Unntak:
Kommunene Fedje, Austrheim, Øygarden, Fjell, Sund, Austevoll,
05.08-28.02
Bømlo, Fitjar og på vestkysten av Radøy kommune fra Toska til
Rossnes. I perioden 05.08-31.08 er det kun tillatt å fiske fra mandag
kl. 18.00 til fredag kl. 18.00 (gjeldende bestemmelse).
Sogn og Fjordane

15.09-28.02

15.09-28.02

Unntak:
Ikke åpnet
Sognefjorden innenfor en linje fra Ortmark til Nessane, Eidsfjorden
innenfor en linje fra Hamnneset til Høynes, Nordfjord innenfor en
linje fra Hyeneset til Lotsstrandebøen, og Førdefjorden innenfor en
linje fra kommunegrensen mellom Førde og Naustdal til Hauganeset.

Åpnes ikke

Møre og Romsdal

01.10-28.02

01.10-28.02

Sør- og Nord-Trøndelag

20.08-28.02

15.09-28.02

Unntak:
Trondheimsfjorden.

Ikke åpnet

Åpnes ikke

Nordland

20.08-28.02

15.09-28.02

Unntak:
Ikke åpnet
I Bindalsfjorden innenfor en rett linje mellom Skauvikneset og
Gaupgavlen, Halsfjorden i Vefsn innenfor en linje mellom ytterste
punkt på Halsneset og ytterste punkt på Skonsengodden, Leirfjorden
i Leirfjord innenfor Helgelandsbrua og Sundøybrua, Skjerstadfjorden
i Salten med sidefjorder innenfor Saltstraumen, Tørrfjorden i
Sørfolda innenfor Tørrfjordskjeret og Langvikneset, Skjomenfjorden
i Narvik innenfor E6-brua, Ranafjorden innenfor ei linje fra
Hamarøyfjellet til Neppelen og Steinslandsfjorden i Øksnes innenfor
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en rett linje mellom Hundsholmen og Ystvika åpnes det ikke for
fiske.
Troms

05.09-28.02

15.09-28.02

Fiske med settegarn med maskevidde 58 mm eller mer og fiske med andre dorgeredskaper enn
stang og håndsnøre er tillatt i følgende områder til fastsatt fisketid:

Fylker og avgrensninger

Gjeldende
bestemmelse

DNs forslag

Rogaland

Ikke åpnet

15.10-28.02

Hordaland 1

01.10-28.02

01.10-28.02

Unntak:
Hogsværfjorden og Matresfjorden i Masfjorden kommune og
Åkrafjorden i Etne kommune.

15.10-28.02

15.10-28.02

Sørfjorden i Hardanger innenfor en linje fra Trones til Kyrkjenes Ikke åpnet
åpnes ikke for fiske.
Sogn og Fjordane

Åpnes ikke

01.10-28.02

Unntak:
Ikke åpnet

Åpnes ikke

Sør-Trøndelag unntatt Trondheimsfjorden

01.10-28.02

01.10-28.02

Nord-Trøndelag

01.10-28.02

01.10-28.02

Nordland

01.10-28.02

01.10-28.02

01.10-28.02

01.10-28.02

Sognefjorden innenfor en linje fra Ortmark til Nessane,
Eidsfjorden innenfor en linje fra Hamnneset til Høynes,
Nordfjord innenfor en linje fra Hyeneset til Lotsstrandebøen, og
Førdefjorden innenfor en linje fra kommunegrensen mellom
Førde og Naustdal til Hauganeset.

Unntak:
Ranafjorden innenfor en linje fra Hamarøyfjellet til Neppelen
hvor det ikke åpnes for fiske.
Troms
1

Notat
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Stang og håndsnøre, dorg og oter
Bestandsutviklingen for sjøaure tilsier at beskatningstrykket må vurderes spesielt for bestandene
på strekningene fra og med Vest-Agder til og med Nord-Trøndelag.
Forslag fra FM
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag foreslår at det innføres utsettingsplikt for sjøaure ved dorgefiske
med stang og håndsnøre i kystregionen og forbud mot dorging i fjordregionen. Det foreslås også
at fisket med oter må opphøre. Forslagene begrunnnes med bestandssituasjonen og at sjøauren er
mer fangbar ved oterfiske enn rømt oppdrettslaks, som dette fisket primært skal være rettet mot.
Møre og Romsdal fylke foreslår forbud mot å fiske med stang og håndsnøre fra båt i bevegelse i
fjordområdet Sunndal/Tingvollfjord til Krifast og i fjordområdet Surnadal/Halsafjord til
Korsnesfjord.
DNs forslag
I fjordområder utenfor vassdrag som ikke blir åpnet for fiske etter sjøaure, er det aktuelt å innføre
reguleringer også på fisket etter sjøaure i sjøen. Dette kan dreie seg om totalforbud/gjenutsetting
av all sjøaure, sesonginnskrenkinger eller lignende.
Det har de senere år vært åpnet for fiske med oter den tiden det har vært åpnet for fiske etter
oppdrettsfisk med settegarn. Oter er etter vår vurdering ikke spesielt rettet mot rømt oppdrettslaks,
da oterfiske er en minst like egnet metode for fiske etter sjøaure. Vi foreslår derfor å ikke åpne for
fiske med oter i sjøen. Med samme begrunnelse foreslår vi at det ikke åpnes for fiske med andre
dorgeredskaper enn stang og håndsnøre i områder som er viktig for sjøaure.
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