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Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 
2012 - oppsummering av høring 
 

Direktoratet for naturforvaltning sendte 6. desember 2011 på høring et forslag til nye 
reguleringer av fisket etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag og sjø fra 2012. Høringsfristen var 
20. januar 2012. Dette notatet oppsummerer innkomne høringsuttalelser.  
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Generelle uttalelser 

 
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL): FHL er opptatt av at beslutninger om 
beskatning må være kunnskapsbasert. Alle trusselfaktorer må håndteres på best mulig måte, 
hvor havbruk skal ta sin del av ansvaret. Det må etterstrebes å balansere byrdefordeling mellom 
sjø og elv hvis eventuelle reduksjoner i fiske skal iverksettes. FHL registrerer at det er usikkerhet 
knyttet til de forvaltningsverktøy som brukes i dag og etterlyser en gjennomgang av hvilke type 
verktøy som kan være med å gi gode estimat på bestandsutvikling av vill laks og sjøørret. Videre 
mener FHL at det er viktig at vi får en best mulig balansert og reell fremstilling av status og hva 
som er med på å påvirke de ulike bestandene. 

 
Havforskningsinstituttet (HI): HI anbefaler på bakgrunn av rådene fra ICES WGNAS og 
vitenskapsrådet at man fortsatt søker å avpasse beskatningsnivået til bestandenes tilstand med 
hensyn på oppnåelse av gytebestandsmål. Det generelle inntrykket av reguleringsforslaget er at 
man søker å gjøre nettopp dette, gjennom å ta hensyn til både vurderinger fra vitenskapsrådet, 
og råd fra Fylkesmannen og andre lokale aktører. Det er, selv med bedret sjøoverlevelse, fortsatt 
behov for å styrke mange bestander slik at elvenes produksjonspotensial utnyttes bedre. Det er 
videre viktig at ikke gevinsten av en bedret tilbakevandring til elvene ett år umiddelbart fører til 
økt beskatningstrykk før det er klart om det er en varig endring i positiv retning. HI anser det 
også som viktig at reguleringene av sjøfisket målrettes slik at svake bestander ikke utsettes for 
hard beskatning. Instituttet har tidligere henvist til at det nå er utviklet DNA-baserte metoder 
som med fordel kan benyttes i vurderingen av sammensetningen av et blandet fiske, både i elv 
og sjø. Strengere reguleringer i sjø og elv de siste år ser foreløpig ikke ut til å ha resultert i noen 
markant bedring av bestandssituasjonen for landet som helhet, selv om det er en positiv 
utvikling i flere regioner, og HI mener det fortsatt er grunn til å utvise varsomhet i uttaket av 
villaks inntil man ser klare tegn på bedring i situasjonen. Særlig vil endringer i sjøoverlevelse i 
positiv retning kunne gi større høstbare overskudd og åpne for mindre restriktive reguleringer. 
Samtidig bør det arbeides videre med tiltak som kan begrense negative bestandsregulerende 
effekter av menneskelig aktivitet. HI nevner spesielt den ustabile situasjonen med hensyn på 
lakselusas påvirkning på bestandene, samt fortsatt høye rapporterte rømmingstall fra 
havbruksnæringen (370.000 i 2011) øker betydningen av å opprettholde og styrke 
laksebestandene gjennom tilpasset beskatning slik at de blir mindre sårbare for menneskelige 
påvirkningsfaktorer. Videre mener HI det er fornuftig at fisketrykket på sjøørret begrenses i lys 
av at sjøørret synes å være særlig negativt påvirket av lakselus i mange regioner, og utviklingen 
er bekymringsfull. HI er likevel noe usikre på om påbudet om utsetting av sjøørret fanget i 
faststående redskap i sjøen er riktig, da det er betydelig risiko for at fisken ikke overlever.  

 
Mattilsynet: Mattilsynet viser til forslaget om at sjøørret fanget i kilenøter skal gjenutsettes. 
Gjenutsetting av fisk kan innebære dyrevelferdsmessige utfordringer, særlig i perioder med høy 
vanntemperatur, jf dyrevelferdsloven § 3 forarbeidene til dyrevelferdsloven, Ot. Prp. 15 2008-
2009. Tilsynet understreker at forsvarlig gjenutsetting av sjøørret forutsetter at fiskemetoden og 
håndteringen av fisken forebygger unødige skader eller lidelser både under og etter 
gjenutsettingen, og at fisken har gode muligheter for å overleve. Tilsynet foreslår at det fremgår 
av påbudet at åpenbar skadd eller utmattet fisk skal avlives. Risikoen for at samme fisk fanges og 
gjenutsettes flere ganger, bør også være liten. Hvis fangsten i hovedsak består av sjøørret, og 
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fisket skjer med bruk av fiskeredskap som påfører en stor andel av fisken skader, mener 
Mattilsynet at et krav om gjenutsetting av all sjøørret ikke er forenlig med ivaretakelse av 
forsvarlig dyrevelferd. Bevaring av fiskestammen bør i slike tilfeller heller gjennomføres ved å 
nedlegge forbud mot fiske av sjøørret i det aktuelle området. Hvis andelen sjøørret som fanges 
er liten, og sjøørreten som gjenutsettes ikke er skadet eller utmattet, har tilsynet ingen 
innvendinger til forslaget om pålagt gjenutsetting.  

 
Norges Bondelag: Norges Bondelag viser til at sportsfiske i laksevassdrag bidrar til over 1 Mrd 
kroner per år i lokal omsetning. De er enige i at høstingen av villaks må tilpasses det høstbare 
overskuddet hver enkelt bestand gir, men forutsetter at miljømyndighetene stiller adekvate 
miljøkrav til næringer som påvirker villaksens overlevelse. Under forutsetning av at antall 
fiskedager ikke øker og at starten på fisket i sjøen ikke fremskyndes, har Norges Bondelag ingen 
innvendinger mot at reguleringen av sjølaksefisket knyttes til ukenummer i stedet for en 
fastdato. Videre mener de at det ved fastsettelse av fisketider for sjølaksefisket må tas hensyn til 
at det ikke er etablert ording for midtsesongsevaluering som kunne bidratt til å justere 
beskatningen i sesongen. Norges Bondelag går i mot at fisketiden for sjølaksefiske utvides i Nord-
Troms og Finnmark, og begrunner dette med beskatningsrådene fra vitenskapsrådet. 

 
Norges Fiskarlag: Norges Fiskarlag legger vekt på at sjølaksefisket må reguleres med tanke på 
næringsvirksomhet, og i den sammenheng også som kystkulturbærer, ikke bare i sjøsamiske 
områder langs kysten av Nord-Troms og Finnmark, men langs hele kysten. Utviklingen så langt 
har bare bidratt til å gjøre sjølaksefisket mindre lønnsomt, noe som fører til at den aktive 
kulturen er i ferd med å forsvinne. Laget mener at yrkesfiske og biyrkesfiske må prioriteres ved 
reguleringen av sjølaksefiske, og at det er viktig å opprettholde akseptabel fisketid gjennom 
forholdsvis langsiktige oppbyggingsperioder for laksestammene. Fisketiden bør konsentreres til 
flere fiskedager i erfaringsmessig gode fiskeuker, fremfor spredning av fisket over mange uker. 
Norges Fiskarlag forventer at i de områder hvor gytebestandsmål er nådd, og hvor det er positiv 
utvikling i bestandene, samt at det er tradisjon for å drive sjølaksefiske, gis anledning til å 
opprettholde denne tradisjonen. Det vises for øvrig til tidligere høringsuttalelser, som er vedlagt 
og fortsatt står ved lag. 

 
Norges grunneigar- og sjølaksefiskarlag (NGSL): NGSL mener at reguleringsforslaget i stor grad 
viderefører de strenge reguleringene som ble innført i 2008, og at forslaget tar lite/ikke hensyn 
til at reguleringene skulle gi bedre samsvar mellom elv og sjø. Det vises til at samlet sjøfangst ble 
redusert med ca 40 % fra 2008 til 2010, mens samlet elvefangst økte med ca 30 %. NGSL krever 
at reguleringene må tilbake til det de var før St.prp.32. forelå (2007). Behovet for reguleringer 
må dokumenteres, og forventet effekt av reguleringene må dokumenteres. Laksen må forvaltes, 
ikke fordeles. Fra 2008 har myndighetene økt uttak av laks i elvene, og innført reguleringer som 
har ført til dramatisk reduksjon i sjølaksefisket, dette til tross for at det skulle være 
byrdefordeling mellom elv og sjø. Videre mener NGSL at forvaltning og forskning må fremstå 
som objektiv og rettferdig. NGSL krever forutsigbarhet i fisketid slik at rettighetshaverne kan 
drive næring og utvikle sine produkter. Byrdefordelingsprinsippet må defineres og 
kunnskapsgrunnlaget styrkes og kvalitetssikres. Videre må begrepet fiske på blandede bestander 
defineres, da fiske på blandede bestander er mye brukt som argument for regulering av 
sjølaksefiske. NGSL krever som før fisketid fra dato, ikke uke. 
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Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): NJFF mener det er mest hensiktsmessig å fortsette med 
datoangivelse i fisketidsbestemmelsene. Organisasjonen støtter forslaget om utkastingsplikt for 
sjøørret i regioner hvor bestandsstatus tilsier et slikt pålegg. NJFF er kritisk til forslagene om 
begrensninger i fritidsfiske etter sjøørret, og mener det er nødvendig med en mer lokal 
vurdering av enkeltbestander slik at tiltakene kan begrenses til områder hvor bestandstilstanden 
gjør det nødvendig. Organisasjonen påpeker at fredning i april/mai er et svært stort inngrep i 
sjøørretfiske, og ber DN vurdere spesielt om et forbud mot fiske fra land er rett løsning på de 
utfordringene situasjonen for sjøørret gir. NJFF støtter DNs forslag til fisketider i vassdragene på 
strekningen Østfold-Telemark og har ingen kommentarer til forslaget om å videreføre gjeldende 
fisketid i sjøen på samme strekning. Organisasjonen støtter imidlertid Fylkesmannens forslag om 
at det innføres kvoter for alt kulturhistorisk fiske i Numedalslågen. NJFF støtter FMs forslag til 
regulering i vassdrag i Aust-Agder og DNs forslag til regulering av vassdragene i Vest-Agder, men 
mener det bør kunne vurderes om Otra kan beholde gjeldende fisketid forutsatt at 
midtsesongevalueringen tilsier det. Når det gjelder sjøfisket, viser organisasjonen til den 
betydelige kalkingsvirksomheten i disse fylkene, og mener at fisketiden bør reduseres med minst 
en uke. NJFF støtter DNs forslag til regulering av elvefisket i Rogaland, men mener det ikke er 
rom for økning i sjølaksefisket og ber om at dagens reguleringsbestemmelser opprettholdes. 
NJFF støtter videre DNs forslag til reguleringsbestemmelser i vassdrag i Hordaland, men har 
spesielle kommentarer knyttet til Vosso: Forbundet krever at alt fiske etter laks på hele 
lakseførende strekning i Vossovassdraget stanses fra og med sesongen 2012. Dersom DN vedtar 
å åpne for laksefiske etter alternativ 1 i Vosso og i Bolstad krever NJFF at fisket blir helt åpent for 
allmenheten, på alle elvestrekninger som det åpnes for fiske på. NJFF ønsker at det ikke åpnes 
for fiske etter laks i Vosso, og går derfor i mot åpning av fiske etter laks i sjøen i Hordaland fylke. 
NJFF støtter FMs forslag til reguleringsbestemmelser i vassdragene i Sogn og Fjordane, med 
unntak av forslaget fra Jostedøla, hvor organisasjonen viser til uttalelsen fra lokallaget som 
oppfordrer DN til å videreføre bestemmelsene fra 2011. NJFF støtter DNs forslag til fisketider i 
sjøen i Sogn og Fjordane. NJFF støtter videre i hovedsak DNs forslag til fisketider i elv og sjø i 
Møre og Romsdal, men viser til lokallagets innspill når det gjelder fisket i Sunndalsfjorden. 
Lokallaget går sterkt i mot at det åpnes for fiske fra 1. juni, og anbefaler sterkt at fisket blir tillatt 
maksimalt  tre døgn pr. uke dersom det likevel åpnes for fiske i den foreslåtte tiden (se 
begrunnelse fra lokallaget). NJFF støtter også DNs forslag til reguleringsbestemmelser i 
vassdragene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Når det gjelder sjøfisket i disse fylkene, foreslår 
organisasjonen at gjeldende reguleringsbestemmelser videreføres, med unntak av at det 
innføres en innskrenkning på en uke i starten av sesongen i Hemnefjorden. NJFF støtter DNs 
forslag til reguleringsbestemmelser i vassdrag i Nordland. Forbundet støtter også forslagene for 
sjølaksefisket med unntak av forslaget for Beiarfjorden, hvor NJFF støtter Fylkesmannens forslag 
om å innføre samme fisketidsbestemmelser i Beiarfjorden som i resten av regionen. NJFF støtter 
FMs forslag til reguleringsbestemmelser i vassdrag og i sjøen i Troms. Når det gjelder Nord-
Troms og Finnmark viser NJFF til innspill fra NJFF-Finnmark og støtter dette.  

 

Norges kystfiskarlag: Norges Kystfiskarlag er kritisk til at det er innført strenge begrensninger i 
fisket etter anadrome laksefisk i sjøen. Sjølaksefisket har lange tradisjoner langs kysten og det 
har vært en viktig del av næringsgrunnlaget. Laget foreslår at det åpnes for samme rettigheter 
langs kysten med en fisketid fra 1. juni – 5. august, og at fisket etter rømt oppdrettsfisk ikke 
åpnes før 1. september.  
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Norske lakseelver (NL): NL mener at det ikke er forhold som tilsier at det er grunnlag for å øke 
omfanget av sjølaksefiske i Norge. Tvert i mot er det flere forhold som tilsier at omfanget av 
sjølaksefiske i flere områder heller bør reduseres for å styrke villaksbestandene. Presset på 
norske laksebestander er økende både fra oppdrett og gruvedrift, og det er viktig med en 
skånsom og beskjeden høstingsstrategi for å styrke norske laksebestander. Sjøfisket i Finnmark 
høster også på russisk laks, og dette må få konsekvenser for utformingen av fiskereglene (jfr. 
NASCOs retningslinjer og FNs havrett, artikkel 66). Norske Lakseelver støtter derfor ikke 
utvidelsene av laksefiske i sjø som er ute på høring. Organisasjonen mener at det heller er 
grunnlag for en innstramming av sjølaksefiske i enkelte regioner, deriblant Finnmark. Her bør 
også forbud mot krokgarnfiske innføres, på lik linje med redskapsreglene i Norge for øvrig. 
Organisasjonen viser til at sjølaksefisket beskatter blandede bestander, og mener at dette tilsier 
generelt strengere reguleringer i sjø enn i vassdrag fordi det ikke er mulig å iverksette presise 
tiltak for å ivareta truede bestander i sjøen slik en kan i vassdragene. NL viser videre til at det er 
atskillig færre sjølaksefiskere enn rettighetshavere i elv, i Trondheimsfjorden er forholdet ca 
1:50, mens fangstfordelingen elv/sjø ligger rundt 50/50. Flere sjølaksefiskere har fisket over to 
tonn i løpet av sesongen 2011. Dette er en urimelig fordeling av ressursene, som prioriterer 
sjøfiske framfor et kontrollerbart og skånsomt elvefiske. NL påpeker at reguleringene over tid 
har ført til betydelige innskrenkninger i fiske og rettigheter til fiske i elv, bl.a. gjennom 
redskapsbegrensninger. Dette har i mange tilfeller rammet eiendommer som ikke er egnet til 
sportsfiske i vassdrag og påført disse eiendommene betydelige inntektstap. Det er altså ingen 
automatikk i at man har krav på å videreføre et fiske basert på en bestemt redskapstype i et 
bestemt omfang. Dette må også gjelde for sjølaksefisket. Organisasjonen viser ellers til det 
omfattende arbeidet rettighetshaverne i vassdragene har lagt ned gjennom de siste 10-15 årene 
for å øke gytebestandene, og mener det vil være et galt og uheldig signal at styrkede 
laksebestander fører til økt sjøfiske. NL mener at sjølaksefisket er hovedansvarlig for skjev 
beskatning av bestandene, og at det er et paradoks at elveforvalterne må innføre 
maksimalstørrelse eller oppfordre til gjenutsetting for å kompensere for dette. NL viser også til 
en rekke andre forhold som etter organisasjonens mening innebærer at det ikke er tilrådelig å 
øke fisketiden for sjølaksefisket. De peker på forhold som midtsesongevaluering, som bare skjer i 
vassdrag, muligheten for å drive rettet fiske i vassdrag, samt sosioøkonomiske forhold som etter 
organisasjonens mening viser at laksen er har betydelig større verdi når den fiskes i vassdrag i 
forhold til når den fiskes i sjøen. NL viser videre til at våravlusningen i oppdrettsanleggene i følge 
Havforskningsinstituttets rapport var mislykket i flere områder, særlig gjaldt dette 
Trondheimsfjorden, Sognefjorden, Hardangerfjorden og Ryfylke, hvor det var dødelige 
konsentrasjoner av lakselus på villsmolt. Etter organisasjonens mening er dette forhold som gjør 
at det ikke er riktig å åpne/øke sjølaksefisket i disse områdene. NL oppfordrer videre DN til å 
legge betydelig vekt på høringsinnspill fra lokale elveeierlag, samt foreninger med 
forvalteransvar i Finnmark. Dette er svært viktig for å opprettholde lokalt engasjement, og i tråd 
med uttalte mål fra myndighetene. 

 

Norske sjømatbedrifters landsforening: NSL har ingen kommentarer til de konkrete 
reguleringsforslagene. 

 
SalmonCamera: SalmonCamera deler de fleste av synspunktene som presenteres i 
reguleringsforslaget, men anmerker at det ikke bør åpnes for utvidelser av fisket, verken i elv 
eller sjø, med unntak av i områdene fra og med Jæren og østover der det kan finnes eksempler 
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hvor det er grunnlag for en forsiktig fangstøkning. Det nevnes spesielt at det pga 
lakselussituasjonen i 2011 ikke kan forsvares å utvide fisket i Trondheimsfjorden, og at det er feil 
å åpne for fiske på laks fra Vosso midt i redningsaksjonen for denne bestanden. Det foreslås å 
utvikle en beslutningsplattform som også tar lus og sykdomsutbrudd med i betraktning når 
fiskeregler og eventuelt kvoter skal fastsettes. SalmonCamera mener at krokgarnfisket bør 
opphøre langs hele norskekysten.  

 
Stiftelsen Nordatlantisk villaksfond Norge: Stiftelsen mener høringsforslaget ikke bidrar vesentlig 
til å styrke villaksen i Norge, og at det er i strid med overordnede målsettinger om føre-var-
politikk i naturmangfoldloven, Finnmarksloven og St.prp. 32 (2006-2007). Det vises også til en 
fellesuttalelse fra flere organisasjoner om Finnmark. Stiftelsen ønsker at sjølaksefisket 
innskrenkes sterkt, og at det fases ut mot at rettighetshaverne kompenseres. Videre ønskes det 
strenge kvoter i elvene. Stiftelsen mener dorgefiske etter laks og sjøørret i sjøen må stoppes 
eller pålegges sterke restriksjoner. Det kommenteres videre lokale forhold i flere fylker; bl a at 
sjølaksefisket bør stoppes i flere kystområder, og at fisket bør utsettes i flere fjordområder. Når 
det gjelder forslaget om å åpne for fiske i Vosso, mener stiftelsen at det må stilles krav om at all 
hunnlaks skal gjenutsettes. Det vises også til en fellesuttalelse fra flere organisasjoner som er 
sendt til Miljøvernministeren. I denne uttalelsen krever Norges jeger- og fiskerforbund, Norske 
lakseelver, WWF, Norges skogeierforbund, Greenpeace, Friluftslivets fellesorganisasjon, Bellona 
og Stiftelsen Nordatlantisk villaksfond stopp i krokgarnfisket og sterk reduksjon av sjølaksefisket i 
Finnmark. 
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Lokale og regionale uttalelser 
 
 
Lokale og regionale høringsuttalelser er oppsummert fylkesvis. 
 

 

Østfold 

 
Det er ikke mottatt merknader til høringsforslaget.  
 
 

 

Oslo og Akershus 

 
NJFF Oslo: Laget er enig i det ikke bør åpnes for fiske i Akerselva i kommende reguleringsperiode, 
og støtter også forslaget om å åpne for fiske i Ljanselva og Lysakerelva.  

 
Oslo kommune: Kommunen stiller spørsmål ved Ljanselvas status og potensial som 
sportsfiskeelv. De mener elva på sikt bør forvaltes som rekrutteringselv for sjøørret i Indre 
Oslofjord/Bunnefjorden, og at en fremover vurderer prioritere høsting av sjøørret i sjøen. Dette 
begrunnes med at sjøfiske etter sjøørret de seneste årene har fått økende popularitet. 

 

Buskerud 

 
Drammensfjorden laksefiskeforening: Drammensfjorden laksefiskeforening støtter forslaget om 
å opprettholde gjeldene fisketider for fiske med kilenot i Drammensfjorden. 

 
Lakseinteressene til Drammenselva: Lakseinteressene til Drammenselva (Østsiden jeger- og 
Fiskerforening, Hellefossen Elveeierlag, Nedre Eiker laksegruppe, Nedre Eiker Elveeierlag) støtter 
videreføring av fisketidene, men ønsker som i tidligere uttalelse, samme regler for fiske fra båt i 
elv som i sjøen. Det vil si at det blir tillatt med to stenger per båt uavhengig om det er en eller 
flere fiskere i båten. I dag er det kun tillatt med en stang per fisker, og totalt to stenger per båt. 
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Vestfold 

 
Flåtefiskerenes Interesseorganisasjon: Organisasjonen støtter DNs forlag til fiskebestemmelser 
for Numedalslågen. De mener likevel på prinsipielt grunnlag at DN på sikt må legge forholdene til 
rette for at de kulturhistoriske fiskene må kunne starte senest 15. juni og slutte tilsvarende 
tidligere, blant annet for å spare den mer gyteferdige laksen. 

 
Kjerra Laxefiske, Grinigipen, Rauberggipene, Kongsgipene og Mælkastet: De støtter 
høringsuttalelsen fra Lågens Framtid som gjelder Numedalslågen. 

 
Laksegruppa Sandefjord JFF: Laget støtter høringsuttalelsen fra Lågens Framtid som gjelder 
Numedalslågen. 

 
Lågens Fremtid: Laget mener det bør være lik fisketid for sportsfiske i hele Numedalslågen, 1. 
juni – 31. august. Videre mener de det bør være kvoter på sportsfiske; to laks i døgnet og maks. 
ti laks i sesongen, men dette betinger at alle andre fiskemetoder/redskaper også får kvoter. 
Laget mener også at beregningsgrunnlag og beskatningsrater for gytebestandsmåloppnåelse i 
Numedalslågen må tilpasses lokale forhold. 

 
NJFF Vestfold: Laget støtter høringsuttalelsen fra Lågens Framtid som gjelder Numedalslågen. 

 
Numedalslågens forvaltningslag: Forvaltningslaget mener det må være like bestemmelser for 
hele den lakseførende strekningen i Numedalslågen (Vestfold og Buskerud fylke). Videre mener 
laget det må innføres kvote (500 kg) på de kulturhistoriske fiskeredskaper som i dag ikke har 
kvotebegrensning. 

 
Sande kommune: Kommunen ber om at gjeldende bestemmelser om fiske etter innlandsfisk i 
Sandevassdraget videreføres. 

 
Norges fritids- og småfiskerforbund: Forbundet har ingen kommentarer til høringsforslaget. 

 

 

Telemark 

 

Det er ikke mottatt merknader til høringsforslaget.  
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Aust-Agder 

 
Fiskeridirektoratet, region sør: Direktoratet har ingen merknader til reguleringsforslaget. 

 
Froland kommune: Kommunen påpeker at Nidelva kan deles i tre delstrekninger med svært ulike 
gytemuligheter, og at strekningen med størst potensial, oppstrøms Eivindstad dam, ikke er 
tilgjengelig før effektiv vandringsvei er etablert forbi dammen. Dermed er gytebestandsmålet 
satt for høyt, inntil laksen kan komme til og utnytte den øverste sonen. Gytebestandsmålet bør 
beregnes separat for de tre delstrekningene. Uansett er gjeldende gytebestandsmål oppnådd i 
2011, med ca 2800 kg hunnlaks passert Rygene dam (gytebestandsmålet er 1663 kg). 
Kommunen forslår at det åpnes for fiske i Nidelva 1. juni – 1. oktober. Videre mener kommunen 
Fylkesmannen må ha adgang til dispensasjon fra forskriften for å få i stand tiltak som reduserer 
gjeddebestanden i elva. 

 
Nedre Nidelv elveeierlag: Laget ønsker fisketid fram til 15. september i hele elvestrekningen i 
Nidelva som åpnes for fiske. Midtsesongevaluering foreslås satt til 10. august. Fisketid kan 
avkortes til 31. august, dersom midtsesongevalueringen gjør det sannsynlig at 
gytebestandsmålet ikke oppnås (forhåndsavtalt vilkår). 

 
NJFF Aust-Agder: Laget støtter forslaget for Storelva (Vegårvassdraget). For Nidelva anbefaler 
laget Fylkesmannens forslag, dvs. fisketid fram til 15. september og døgnkvote på to anadrome 
laksefisk. 

 
Storelva elveeierlag: Laget støtter forslaget for Storelva (Vegårvassdraget). Dersom det viser seg 
at laksestammen er større en hittil antatt ønsker laget en revurdering av regelverket. 
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Vest-Agder 

 

Fiskeridirektoratet region Sør: Direktoratet har ingen merknader.  

 
Kosåna fiskeadministrasjon: Laget vil at fiskesesongen i øvre deler av Mandalselva skal vare til 
15.9. De mener at fangstene her oppe er så små, kun 3 % av totalfangsten i elva, at uttaket har 
minimal betydning for gytebestanden. Fisken kommer vanligvis ikke opp før i midten av august 
sånn at septemberfisket har stor betydning for allmennheten og arbeidet for laksen øverst i elva.  

 
Kristian Moen: Moen har fisket i Sireåna i 28 år. Før reguleringen varte fisket fra siste halvdel av 
juli og ut september siden laksen kom veldig seint opp. Han ønsker at fisketida blir 15.7.-20.9. 
med døgnkvote på 2-3 laks pr. stang. Å kunne fiske ut i september vil kunne begrense det 
ulovlige garnfisket på høsten. Han observerer like mye laks nå som for 28 år siden. 

 
Kristiansand jeger- og fiskerforening (Otra, sjøaure i alle vassdrag, sjølaksefiske i Vest-Agder): 
Foreninga mener at fisketida i Otra bør opprettholdes til 15.9. og heller kortes inn med to uker 
etter midtsesongsevalueringen hvis det skulle bli behov for det. Dette er mer logisk ut fra rådene 
til vitenskapsrådet, som har sagt at bestanden sannsynligvis tåler høyere beskatning. I tillegg sier 
DN i sitt notat side 8 (Utvikling av fiske) at ”… er det viktigere å kunne tilby et attraktivt fiske over 
en lengre sesong, enn å ta ut mest mulig fisk på kortest mulig tid.” Foreninga opplyser at det ikke 
er riktig at de stiller seg bak innspillet som kom fra Otra Laxefiskelag før høringa (brev datert 
21.9.2011). Det stemmer at det var et møte om saken, men da var innspillet fra laxefiskelaget 
allerede vedtatt av styret i laget. Foreninga mener videre at det bør åpnes for sjøaurefiske siden 
bestanden på Sørlandskysten er sterk. Videre foreslår foreninga at sjølaksefisket reguleres 
strengere, for eksempel at det bare kan utøves av yrkesfiskere. Sjølaksefisket beskatter 
ukontrollert på blanda bestander og kan dermed ha større innvirkning på lokale bestander enn 
reguleringene i vassdragene. I DN notatet (side 6) vises det til at sjølaksefisket har fått større 
betydning som kulturbærer. Et stort uttak av laks burde ikke være nødvendig for å ta vare på 
kulturen. 

 
Kvina elveeierlag: Laget er enig i DN sitt forslag til fisketid og kvoter, men er imot et generelt 
utsettingspåbud for laks > 7 kg. Temperaturen i elva kommer ofte over 20 grader om sommeren, 
og da bør det ikke være pålegg om å sette ut fisk. De foreslår isteden å vurdere å sette ut 
hunnlaks på slutten av sesongen som et av tiltakene etter midtsesongsevalueringa. De vil 
fortsette med den lokale regelen om sesongkvote på 10 laks der maks 5 kan veie > 5 kg.  

 
Kvina laksefiskerier: Laget har ingen merknader til forslaget fra DN.  

 
Mandalselva elveeigarlag: Laget er enig med Kosåna fiskeadministrasjon i at fisket øverst i 
Mandalselva (oppstrøms Laudal) bør vare til 15.9, dvs. sesong 1.6.-31.8. i sone 1, 2 og 3, og 1.6.-
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15.9. i sone 4. Konsekvensene for gytebestanden vil være liten, selv i 2011 ble det bare tatt 75 kg 
laks i septemberfisket. De 14 dagene kan imidlertid ha stor næringsverdi. Dersom 
gytebestandsmålet ikke nås vil restriksjoner bli satt inn. De ønsker videre døgnkvote på to laks 
og to sjøaure pr. fisker; sesongkvote på 50 kg laks og 50 kg sjøaure pr. fisker. Når det gjelder 
sjøaure så har Havforskningsinstituttet ved stasjonen i Flødevigen dokumentert at bestanden på 
Agderkysten aldri har vært høyere. Laget ønsker derfor å åpne for sjøaurefiske i hele elva.  

 
Naturvernforbundet i Vest-Agder: Forbundet mener at lakse- og sjøaurefisket med kilenot i sjøen 
bør begrenses for å styrke bestandene. Langt flere fritidsfiskere enn yrkesfiskere fisker med 
kilenot, og forbundet mener fisket bør forbeholdes yrkesfiskere.  

 
Nedre Tovdal fiskelag: Laget er enig i at laksebestanden bør styrkes og at uttaket bør holdes 
relativt lavt i en periode. Men de ønsker ikke at det innføres en fiskefri dag i uka. Beskatningen 
er allerede lav, og de opplever dette som at reglene strammes inn til tross for at Fylkesmannen 
har ment at det ikke er behov for å redusere uttaket. Fredningsdagen vil være negativ for 
næringsutviklinga. De foreslår videre å sette døgnkvota til to laks pr. fisker og innføre 
sesongkvote på 20 laks pr. fisker. Fiskerne vil bli oppfordre til å gjenutsette laks > 7 kg. Samtidig 
vil laget holde kontroll på uttaket ved at fangsten oppstrøms Boenfossen skal være maks 20 % av 
antall laks som blir registrert i fisketrappa, og døgnkvoten skal reguleres etter dette. De vil 
innstallere en ny og bedre fisketeller og ha daglig ettersyn gjennom sesongen. De har innført 
flere lokale regler som reduserer uttaket, bl.a. fiskefrie soner nedstrøms og oppstrøms 
Boenfossen og Teinefossen, begrensninger i kortsalg i enkelte gode soner og kun fluefiske i sone 
2 (nedenfor Boenfossen) i juli og august. Laget har lagt ved dokumentasjon på at dette har 
redusert fangstene. I tillegg settes det ut mye laks, i 2011 var tallet 20 %. Sjøaurebestandene på 
Agderkysten er på et historisk høyt nivå i følge Havforskningsinstituttet ved stasjonen i 
Flødevigen, og det samme gjelder i Topdalsfjorden, jf. dokumentasjon i høringsuttalelsen. Laget 
mener det er rom for å fiske mer sjøaure i elva og foreslår en døgnkvote på 3 stk. Dersom 
gytebestandsmålet ikke nås vil restriksjoner bli satt inn.  

 
NJFF Vest-Agder: Forbundet mener det er unødvendig med kortere fiskesesong i Otra med 
bakgrunn i rådene fra Vitenskapsrådet, og mener sesongen bør vare til 15.9. Forbundet synes 
det er fornuftig å sette ut laks > 90 cm. De har lagt ved høringsuttalelsene fra Vennesla jeger- og 
sportsfiskerforening og Kristiansand jeger- og fiskerforening (gjengitt andre steder i notatet).  

 
Sira–Åna elveeierlag: Laget mener det er veldig positivt at sesongen i Sireåna kan forlenges til 
20.9. Ønsket om økt døgnkvote kan komme senere.  

 
Stiftelsen nordatlantisk villaksfond Norge: Stiftelsen mener fisket med kilenot må starte tidligst 
10.7 slik at mer mellomlaks spares. Ellers gjelder uttalelsen generelle innspill eller andre fylker, 
og blir omtalt andre steder i notatet. 

 
Terje Bomann-Larsen: Bomann-Larsen har fisket i Lygna i 15 sesonger og mener at 
laksebestanden har hatt ei meget god utvikling, særlig de tre siste sesongene har vært 
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formidable. Han mener fangststatistikken i årene 2005-2008 er mangelfull og at dette har slått 
dårlig ut for elva i beregningene som vitenskapsrådet har gjort. Bomann-Larsen ønsker at 
sesongen i Lygna forlenges til 1.6.-31.8. I starten av sesongen bør storlaksen settes ut. 
Forlengelsen til 31.8. begrunnes med at smålaksen kommer seint opp i elva. For å sikre 
gytebestanden foreslår han å sette ut all hunnlaks > 65 cm etter 15.8. Han foreslår å redusere til 
en fredningsdag og legge denne til samme dag som i Audna. Det vil gi like god effekt som å frede 
på forskjellige dager siden de gode fiskerne, som tar mest laks, flytter seg mellom elvene. Han 
støtter kvoteforslaget i Lygna. Bomann-Larsen foreslår å bruke lengde og ikke vekt for å skille 
mellom ulike kategorier av fisk i kvotene. På elvebredden er det enklere å måle lengde enn å 
veie fisken. I andre elver er det vanlig å sette skillet mellom små- og mellomlaks ved 65 cm, og 
han foreslår at dette målet brukes i alle elvene i Agder. Han støtter videre at det åpnes for kvote 
på sjøaure. De som dorger i fjordene opplever store fangster, og dermed bør det være lov til å ta 
sjøaure i elvene også. Fjord- og elvefisket bør ses mer i sammenheng og ha mer samsvar i 
reglene.  

 
Vennesla jeger- og sportsfiskerforening: Foreninga er enig i å stoppe fisket i Otra den 31.8., men 
de er imot å sette ut laks > 7 kg. Foreninga har sett av fangststatistikken at det blir tatt opp mot 
20 % storlaks i september og denne blir spart hvis fisket stopper 31.8. Foreninga observerer mye 
storlaks i elva på høsten og vinteren som viser at det er mange igjen etter fiskesesongen. Videre 
mener foreninga at ungdommene er skeptiske til alle reglene og det blir ikke bedre med pålegg 
om å sette ut storlaks. Vanntemperaturen er høy om sommeren, ofte over 20 grader, og dette 
taler mot utsetting og de mener det er i konflikt med lover og regler om dyrevern. Generelt 
kommer fisken seint opp i Otra og ved å stoppe fisket 31.8. blir det spart nok storlaks. For øvrig 
reagerer foreninga på Otra Laxefiskelag sitt innspill i forkant av høringa (brev datert 21.9.2011) 
der de skriver at forslaget er gjennomgått med de lokale jeger- og fiskerforeningene. Foreninga 
stiller seg ikke bak forslaget til Laxefiskelaget. De er også imot at grunneierlaget legger opp til 
mer salg av døgnkort på bekostning av årskort.  

 
Vest-Agder grunneier- og sjølaksefiskarlag: Fylkeslaget er positive til DN sitt forslag, men foreslår 
at sesongen for fisket med kilenot forlenges med to dager, til 20.6.-20.7. Bakgrunnen er 2011-
sesongen som hadde jevnt og godt innsig av laks i hele perioden.  
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Rogaland 

 
Erik J. Varhaug, kontaktperson for Varhaugselvene: Han støtter foreslått fisketid og kvote for 
Nordre- og Søndre Varhausgelv. Når det gjelder forslag om krav til midtsesongsevaluering i 
Nordre Varhaugselv, så blir dette vanskelig å gjennomføre. Varhaugselvene er flomelver hvor 
oppgang av fisk bare skjer ved flom. Enkelte år er første flom ca. 1. september. Det foreslås i 
stedet å evaluere etter sesongen, og at tiltak da bør bli for sesongen 2013. Det er viktig at 
fiskereglene er slik at en også beskatter de seine laksestammene (oppgang september og 
oktober), og heller prøver å styrke de tidlige bestandene. I reglene bør det presiseres at brun 
laks skal gjenutsettes.   

 
Erlend A. Lorentzen: Han foreslår å åpne for fiske etter sjøaure i sjøen i Rogaland, og at det 
innføres en ukekvote på for eksempel to fisk og obligatorisk fangstrapportering. 
Fangstrapportering i sjø er en ubrukt ressurs som bør innføres, jf. føre-var-prinsippet. Han mener 
det er viktig at direktoratet formidler de nye reguleringene tydelig, blant annet bør en benytte 
lokalaviser for å sikre at en når alle aldersgrupper. 

 
Fiskarlaget vest: Laget registrerer at det fanges betydelig mer fisk i elvene enn i sjøen i Rogaland. 
Slik de ser det blir det feil å regulere sjøfiske strengere for at en i elv skal få mer å fiske på. I 
sjøen er det i tillegg yrkesfiskere som fisker, mens det i elvene er turister som har dette som 
fritidssyssel. Laget har fått tilbakemelding fra fiskere som mener at fisket heller bør reguleres på 
uke enn dato. Dette for å unngå oppstart av fiske i slutten av en uke, eller at en må avslutte 
fisket i begynnelsen av en uke. Laget ser positivt på at en foreslår å utvide fiske i sjøen i region 
Jæren i forhold til 2011. De mener at fisketiden på strekningen Stad (grensa til Hordaland) til 
Stavanger ikke bør avgrenses til kun fiske mandag til onsdag. Her bør det være likt som for 
region indre Rogaland. 

 
Helge Torkelsen og Arild Wolles: Har innspill til fiske etter sjøørret i sjøen i Skjoldafjorden og 
områdene innenfor (region indre Rogaland). På bakgrunn av gode sjøørretfangster i dette 
område foreslår de å åpne for sjøørretfiske i denne delen av indre Rogaland. Selv om de ser at 
det er enklest å ta alle områdene under ett, mener de at det bør være grunnlag for 
differensiering.   

 
Pål Martens: Har innspill til fiske i Åmselven i Nedre Vats, Vindafjord kommune. Han viser til at 
det etter at vassdraget ble stengt for fiske har pågått et betydelig ulovlig fiske i Vatsvannet og 
elvene ovenfor. Dersom det ikke blir åpnet for fiske er det viktig at det blir ryddet opp i dette.  

 
Rogaland grunneigar- og sjølaksefiskarlag: Laget mener at det er en urettferdig fordeling mellom 
fisket i sjø og elv. Fangstene i Rogaland viser at sjølaksefangstene er sterkt nedadgående i 
forhold til elvefangstene. Videre kan en ikke se at det er nødvendig med streng regulering i sjø 
når gytebestandsmål blir oppnådd samt at elvefiske opprettholdes. En del av argumentasjonen 
som blir benyttet for å regulere sjølaksefiske mener laget blir ilagt for stor vekt (mangel på 
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statistikk og forsøk). Laget er innforstått med føre-var-prinsippet, men mener det også er viktig å 
tilrettelegge slik at man får bygget opp vitenskapelige tall for faktiske forhold. 

 
Sauda jeger- og fiskerforening: Foreningen har innspill til fisketider i Nordelva og Storelva i Sauda 
kommune. De ønsker fisketid fra 1. juli til 15. august i begge disse vassdragene. Videre foreslår 
de en sesongkvote på tre laks per fisker. I Nordelva foreslår de kun å åpne for fiske i hølen 
nedenfor Høllandsfossen(vandringshinder). I Storelva foreslår de å åpne for fiske nedenfor 
Kastfoss. Fisket organiseres og kontrolleres av Sauda jeger- og fiskerforening. Begrunnelsen for å 
åpne for fiske er ønske om å opprettholde fiskeinteressen (særlig blant ungdommen). Videre ble 
det sesongen 2011 observert langt flere laks enn tidligere år. I Høllandsfossen ble for eksempel 
70-80 laks observert på en gang i oktober.    

 
Stavanger og Rogaland jeger- og fiskeforening: Foreningen støtter DN sitt forslag til regulering av 
fiske i Hålandselva, Ullaelva, Frafjordelva, Lyseelva og Figgjo. Når det gjelder sjølaksefiske mener 
foreningen at det må være begrensninger for hvor mye fisk en sjølaksefisker kan fiske opp. De 
viser til et eksempel hvor en enkelt laksenot tok opp ca 140 laks på ett døgn. For å unngå dette 
ber foreningen om at det innføres en sesongkvote på maks 200 – 300 kg per konsesjon. De viser 
til at reguleringene i elvene har blitt veldig strenge, og de ber om at det også blir satt inn 
begrensinger i sjøfiske etter laks. Slik foreningen ser det tilsier føre-var-prinsippet at der det er 
risiko for at en kan fiske på blanda bestander skal det ikke gis tillatelse til fiske etter laks i sjøen.  

 
Suldalslågens forvaltningslag: På grunn av tekniske problemer med å lese diskene med 
videoopptak av oppgangen av laks og sjøørret i trappen på sørsiden av Sandsfossen, var ikke 
Suldalslågens forvaltningslag i stand til å komme med et vedtak innen høringsfristens utløp 20. 
januar. Forvaltningslaget vil ta beslutning om fiskeregler så snart dataene foreligger. 

 
Vindafjord jakt- og fiskelag: Laget har innspill til foreslått fisketid i Rødneelva i Vindafjord 
kommune. De foreslår å åpne for fiske i august måned da det normalt er mer nedbør i denne 
måneden. De er ikke enig med elveeierlaget, som ønsker samme fiskeperiode som Vikedalselva. 
De mener det er to forskjellige elver med to forskjellige fiskegrupper. Med fiske kun tre dager i 
uken, og med en kvote på tre fisk per døgn frykter de ikke at fisketrykket blir for stort.   

 
Vindafjord kommune: Kommunen støtter DN sitt høringsforslag og mener forslaget for 
vassdragene med anadrom laksefisk i Vindafjord er godt forankra i det tilgjengelige 
kunnskapsgrunnlaget. Videre har kommunen ingen merknader til DN sitt framlegg om regulering 
av sjølaksefiske i Rogaland.   
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Hordaland 

 

Bolstadelva grunneigarlag:  Laget forvaltar Bolstadelva i Vossovassdraget, og ønskjer alternativ 1, 
opning av fiske. Eit endeleg vedtak om fiske 2012 vil bli gjort på årsmøtet i grunneigarlaget 19. 
mars. Ein føresetnad for å gå inn for opning er at laget innan årsmøtet har fått på plass 1-2 
personar som kan ta seg av kortsal, fangstrapportering, guiding og oppsyn. Bolstadelva 
grunneigarlag ser det som positivt at eit fiske kan bidra til å innhente snutemerker. Ei eventuell 
opning må sjåast i samanheng med resten av det lakseførande vassdraget. 

 

Bulken – Evanger elveeigarlag: Laget forvaltar deler av Vosso. Styret i laget går inn for eit 
avgrensa fiske på sjøaure og laks i 2012, alternativ 1 i framlegget. Det er ein føresetnad at det 
vert likt fiske i heile vassdraget. Om det ikkje vert opna for laksefiske ønskjer styret at det 
framleis vert opna for sjøaurefiske, med fisketid 1. juli – 31. august. 

 
Dale jakt- & fiskarlag: Laget forvaltar Daleelva i Vaksdal. Dei er prinsipielt einig i å beskatte den 
kultiverte laksen. I Daleelva vert villaksen freda i 2012, og det blir berre tillate å avlive kultivert 
laks og oppdrettsfisk. Laget meiner vidare at eit år med god tilbakevandring av vossolaks ikkje 
gjev godt nok grunnlag for å opne for fiske i elv og sjø. Den feittfinneklyppa vossolaksen må i 
størst mogleg grad få gyte i elva. Dei har stor forståing av at forskingsfiske i sjøen må halda fram, 
men stiller spørsmål ved om det blir naudsynt å avlive tresjøvinter feittfinneklyppa laks. 
Vossostamma var tidlegare prega av desse. Det er og eit spørsmål om kor mange fisk som må 
avlivast i dette fisket for å få nok informasjon om tilbakevandringa.  

 
Etne elveigarlag og Fagrådet for Etnevassdraget: Dei tek DNs forslag til ny fisketid 16. juni – 15. 
august for Etnevassdraget i Etne til etterretning. Laget tek dermed til etterretning at sesongen er 
ein månad kortare enn tidlegare år. Etne elveigarlag stengte i 2010 og 2011 på eige initiativ elva 
for fiske grunna svak bestandsutvikling. Elveeigarlaget har ei målsetning om å behalda same 
fisketid som før stenginga (1.6-31.8). Ei positiv utvikling den siste tida gjer at dei ønskjer å opne 
for fiske i 2012. Om utviklinga held fram vil dei vurdere å søkje om utvida fisketid for 2013. 

 
Evanger sportsfiskarlag: Laget tilrår alternativ 2 for Vossovassdraget, dvs. ikkje å opne for fiske. 
Laget presiserer at dette ikkje har vore drøfta på møte i laget, men mellom sentrale medlemmer 
i styret. Laget meiner det er for tidleg å seie at laksestamma i Vosso er redda, og ein bør avvente 
opning av fisket til laksestammen reproduserar i elva på naturleg vis og i eit tilstrekkeleg tal fisk. 

 
Fagrådet for anadrom laksefisk i Vossovassdraget: Fleirtalet i fagrådet går inn for opning av 
laksefiske i Vossovassdraget. Om det vert opning, meiner fagrådet det er naudsynt med 
midtvegsevaluering, og at elvefisket er avgrensa for å sikre tilstrekkeleg gytebestand i heile den 
anadrome delen av vassdraget. I vilkåret for opning må det og koma klart fram at oppdrettsfisk 
skal avlivast. Det blir viktig med god organsering av fisket og kontroll av feittfinneklyppa laks slik 
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at snutemerke vert samla inn. Det vert då mogleg å flytte noko av innsamlinga som tidlegare har 
vore utført i sjø til elvefiske. 

 
Fagrådet for Osvassdraget og Osvassdragets eigarlag: Dei er ikkje einige i forslaget frå DN til ny 
fisketid for Osvassdraget  i Os/Bergen, 15. juli til 15. september. Med atterhald om lakseinnsiget 
2012 ber dei om fisketid for laks frå 15. juni til 15. september, eventuelt slutt 1. september. 
Osvassdraget er eit flomvassdrag, der som regel halve sesongen består av ”tørre” elvar og null 
napp. Argumentasjonen til forvaltninga med å korte inn sesongen har vore dårleg oppnåing av 
gytebestandsmålet. Fagrådet og eigarlaget er ueining i vitskapsrådets gytebestandsmål for 
vassdraget, og meiner det er satt alt for høgt. Rådgivende Biologer AS har rekna ut 
oppvekstarealet til å vera 155 000 m², og ikkje 308 000 m² som viteskapsrådet har lagt til grunn 
for utrekninga. Dei meiner 155 000 m² truleg er meir korrekt, gytebestandsmålet skal då 
halverast og stemmer då meir med deira erfaringar og data frå vassdraget. Dei vil fortsette med 
kvoter, og evaluera situasjonen fortløpande gjennom sesongen. 

 
Frøyset elveeigarlag og Frøyset grunneigarlag: Laga ønskjer å endre fisketida for 
Frøysetvassdraget i Masfjorden til 1. juni – 31. august for laks og sjøaure. Frøysetvassdraget har 
eit av dei tidlegaste innsiga av laks og sjøaure i Hordaland og på heile Vestlandet. Ved stor 
vassføring i mai kjem ein stor andel av laks og sjøaure opp i vassdraget før 1. juni. Laga meiner 
utsetting av fisketida til 15. juni er særs uheldig for fisket i vassdraget. Store delar av fisken 
oppheld seg i innsjøane etter at dei har gått opp i vassdraget, og er dårleg tilgjengelig for fisket. 
Gytebestandane av laks og sjøaure har vore særs gode, med fisk av god kondisjon. Laga meiner 
grunnlaget for innstramming difor ikkje er tilstades. 

 
Geir Johansen: Han meiner det er fullt forsvarleg å opne for laksefiske i 2012 i Vosso, dvs. 
alternativ 1. Alternativt om det ikkje vert opna for laksefiske må vassdraget totalfredast, 
alternativ 2. Vert vassdraget freda må ein gjera tiltak i Vangsvatnet og Evangervatnet. I begge 
vatna var det mykje fiske etter anadrom fisk i 2011. 

 
Havforskningsinstituttet (HI): I forslaget for opning av sjølaksefiske står det innanfor Dale og 
Ekso, og HI antar det skal stå mellom og ikkje innanfor. Genetiske studiar gjennomført av HI har 
vist at det er gode grunnar til anta innblanding av oppdrettlaks i bestanden av laks i Vosso. 
Smolten som vert sett ut i redningsaksjonen er derimot rein vossolaks, og vil bidra til å 
gjennoppretta den opphavlege vossolaksen. Etter HIs syn kan eit fiske retta mot feittfinneklyppa 
laks så tidleg i restitueringsprosessen motverke denne utviklinga. 

 
Hordaland bondelag: Hordaland bondelag har ingen spesielle merknadar til forslag om fisketider 
i Hordaland, og dei meiner det er gledeleg å registrere mogleg opning av fiske etter villaks i 
Vossovassdraget. Bondelaget er oppteken av god lokal forvaltning, og støttar innføring av 
midtsesongsevaluering. 

 
Hordaland grunneigar- og sjølaksefiskarlag (HGSL):  HGSL ønskjer at det vert gjeve løyve til å 
oppretta 10 prøvefiskestasjonar med kilenot i Hordland. Villfisken vert sett ut att etter 
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registrering og oppdrettsfisken tatt ut. Desse stasjonane kan bidra til å overvake bestandane og 
tilstanden i sjøen, dvs mengde lakselus. I tillegg vil dette bidra til å vidareføre kunnskapen og 
tradisjonen knytt til sjølaksefiske. Når det gjelder fiske utanfor ordinær sesong meiner HGSL fiske 
etter rømt oppdrettfisk i Osterfjorden bør kunne starte samstundes med resten av indre region. 
Dei ber og om at feil dato i reguleringane i fisket i utvida sesong frå 2010 og 2011 vert retta opp. 
Laget ser at tilstanden for villaks i fylket er kritisk og at det er naudsynt med sterke reguleringar. 
HGSL meiner dei to alternativa DN høyrer for sjølaksefiske vil begge gje om lag lik fisketid som 
har vore dei siste åra, dvs totalfredning. HGSL ser særs negativt til alternativ 1, opning for 
laksefiske i Vosso. Ut i frå tidlegare grunngjevingar for regulering av sjølaksefiske, må Vosso 
haldast stengt. Når gytebestandsmåla er oppnådd over tid kan elva opnast for fiske samstundes 
med eit ordinært sjølaksefiske i eit større område av Hordaland. I denne samanhengen er laget 
særs negative til ”catch and release”-fisket som gjekk føre seg i Vosso/Bolstadelva 2011, og 
meiner DN her braut prinsippet for å sleppa ålmenta til. For HGSL er det uforståeleg med eit 
retta fiske mot feittfinneklypa fisk. Dette er den einaste Vosslaksen ein er sikker på er rein, og 
etter lagets meining er det difor den umerkte fisken som det bør fiskast på. 

 
Jan-Fredrik Paulsen: På vegne av Fosselva i Kvam. Han ønskjer at Fosselva vert opna for fiske. 
Elva har i mange år hatt mykje rømt oppdrettsfisk, og hans teori er at elva no er tatt over av 
avkom etter rømt oppdrettsfisk. Skjelprøveanalysar etter utfisking hausten 2011 viste blant anna 
oppdrettsfisk oppvakse i elv og med ekstrem smoltlengde. Rekreasjonsverdien av fisket kunne 
her vore stor. 

 
Leif-Arne Boge: Han meiner det er viktig å presisera at det skal vera tilgang til ålmenta til å kjøpe 
fiskekort når Vossovassdraget vert opna. Staten har bidrege med midlar for å få laksen attende, 
det vil difor vera negativt for den vidare kultiveringa om vassdraget skal bli ei leikegrind for eit 
fåtal rike og profilerte. Han håpar vidare at Fylkesmannen følgjer med på forsøk på ulovleg 
framleigeavtalar som dukkar opp når ei slik perle vaknar til liv att. 

 
Lundal sameige: Sameiget forvaltar fisket i Mosneselva i Etne. Forslaget frå DN kortar inn 
fisketida med to veker, samt fredar laksen. Sameiget meiner dette er feil, og ber om å få behalde 
fisketid, 1. juli – 15. september og ope for laksefiske. Dei viser til at forvaltninga ikkje har 
karakterisert Mosneselva som ei lakseelv, og at laks i denne elva har blitt vurdert til å vera 
feilvandra eller oppdrettslaks. Sameiget ser difor inga grunn til å ha restriksjonar på laksefiske i 
denne elva. 

 
NJFF-Hordaland: Fylkeslaget støttar forvaltningas forslag til endringar i Simadalselva, 
Etnevassdraget, Omvikdalselva, Frøysetelva, Osvassdraget, Loneelva og Daleelva. Laget ønskjer 
at det framleis skal vera ope for å fiske heile året i kraftverkskanalar m.m. som tilfellet er i 
gjeldande forskrift. Det er i hovudsak oppdrettsfisk som vert fiska her. Dette vil og bidra til å 
overvake situasjonen i fjorden med omsyn til lusemengd og rømming. NJFF-Hordaland krev at alt 
fiske på lakseførande strekning i Vossovassdraget vert stoppa i 2012, og ønskjer alternativ 2 i 
høyringsforslaget. Om DN likevel går for alternativ 1 i Vossvassdraget, krev laget at fisket vert 
ope for allmenta i heile vassdraget. NJFF-Hordaland er sterkt i mot at skattebetalaranes pengar 
skal finansiera ein eksklusiv klubbs leik med villaksen, som fiskesesongen 2011 i Bolstadelva var 
eit eksempel på. Kortsalget må organiserast truverdig, og oppsynet må vera godt organisert. 
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Skulle det bli opna for fiske etter laks i vassdraget, ønskjer ikkje NJFF-Hordaland opning av 
sjølaksefiske i forslått område. Dette for å auka sjansen for å oppnå gytebestandsmålet i 
Vossovassdraget. Laget viser til viktigheita av den feittfinneklyppa laksen som er rein vossolaks, 
smolt som er naturleg gytt har i praksis vore hybridar.  Uttak av feittfinneklyppa laks kan føre til 
at ein ikkje oppnår gytebestandsmålet. 

 
NSFS/Os småfiskarlag: Dei er einige i forslaget til fisketider/fredningstider for Hordaland. Laget 
går for alternativ 2 for Vossovassdraget, og meiner det best støttar opp om oppbygging av ei 
berekraftig laksestamme i vassdraget. 

 
Roger Oen Jensen: Han meiner det er for tidleg å opne Vossovassdraget for fiske no, og at 
vassdraget må produsere nok yngel først. Skulle det likevel bli opna i 2012 meiner han det hadde 
vore fornuftig at inntektene frå kortsalet går til klekkeriet på Voss. 

 
Romarheim grunneigarlag: Dei ønskjer å endre fisketida for Romarheimselva i Lindås til 20. juni – 
15. september, som var vanleg frå gammalt av. Sesongen i dag er 1. juli – 15. september. 

 
Simadal sameige: Sameiget føreslår å forlenge sesongen i Simadalselva i Eidfjord frå 1. juli til 30. 
september. Dei meiner dette er forsvarleg, det vert ikkje tatt ut mykje fisk i sesongen. 

 
Sundal og Bondhus elveeigarlag: Laget er einig i DNs forslag til fisketid i Bondhuselva i 
Kvinnherad.  

 
Ulvik sportsfiskarlag: Laget kjenner seg ikkje igjen i argumenta for å totalfrede sjøauren i 
Ulvik/Osafjorden. Dei meiner det ikkje er mindre fisk i fjorden no enn for 10 år sidan, og grunnen 
til det kan vera at dei lokale sjøaurestammane er godt skjerma frå oppdrett inne i 
Ulvik/Osafjorden. Laget ønskjer heller ein haldningskampanje med innføring av minstemål, 
fisketider i elv, fang og slipp, rett bruk av utstyr og bag-limit. 

 
Vaksdal kommune: Kommunen ønskjer alternativ nr 2, som går ut på ikkje å opne for fiske i 
Vossovassdraget, og heller ikkje i Osterfjorden. Fisket etter sjøaure i Vossovassdraget i 2011 gav 
lite sjøaure, og mest laks. Det vart og rapportert frå lokalt hald om mykje ulovleg fiske i 
Evangervatnet. Det mest oversiktlige er at Vossovassdraget vert freda for fiske, og fisken får 
komma opp i elva for å gyte utan å bli påverka av fiske. Det same gjeld for ordinært fiske i sjøen. 
Det er for tida lite oppdrettsfisk i fjorden og elva, det er difor ikkje eit argument for å tillate fiske. 

 
Vangsvatnet grunneigarlag: Laget forvaltar innlandsfisk i Vangsvatnet. Ei opning av fisket etter 
laks i Vossovassdraget kan føre til strenge restriksjonar for fisket i vatnet. Dei ønskjer difor ikkje 
at det vert opna for laksefiske komande sesong. 
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Voss kommune: Fråsegn (tilreiing) frå utval for miljø og kultur, saka vert handsama av 
kommunestyret 16. februar. Voss kommune tilrår at ein ikkje opnar for laksefiske i 
Vossovassdraget, men held fram med fiske etter sjøaure og rømt oppdrettsfisk som i 2011. Vert 
det ikkje opna for fiske etter feittfinneklyppa laks i vassdraget, er det viktig at tilsvarande gjeld i 
sjøen òg. 
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Sogn og Fjordane 

 

Eid kommune: Kommunen har ingen merknadar til høyringsforslaget, men meiner det bør vere 
høve til å utvide fisketida i Hjalma for seinare sesongar dersom det visar seg at det er ein større 
bestand enn det som er dokumentert no, og dersom den lokale organiseringa vert betre. 

 
Fortun elveeigarlag og Fortun grunneigarlag: Laget kom ikkje med innspel til Fylkesmannen i 
forkant av høringa fordi dei avventa nye data rundt innsig av gytefisk og ungfiskregistreringar i 
Fortunselvi. Fiske etter laks har vore stengt i fleire år for å bygge opp laksebestanden. Laget 
foreslår to veker ekstra sesong for fiske etter sjøaure, og å opne for fiske etter fettfinneklipt 
(kultivert) laks, med sesong for begge artar 15.7 – 15.9. Dei vil evaluere fisket midt i sesongen. 
Gytefisktellingar (ovanfor kraftverk) i 2011: 119 sjøaure og 39 laks (mykje mellomlaks, og ein del 
smålaks). Dette er betre enn på mange år både for laks og sjøaure. Laget jobbar aktivt for å betre 
den lokale forvaltninga, til dømes betre fangstrapportering, utvikling av heilskaplig plan, ny type 
fiskekort, midtsesongevaluering, fastsetting av gytebestandsmål, innføring av kvoter m.m. og 
betre tilrettelegging av fiske. 

 
Førde elveeigarlag: Laget vil ha opna elva for fiske etter laks og sjøaure, med sesong 1.7 – 15.8 
og ein sesongkvote på totalt 100 laks. Dersom DNs forslag om ikkje å opne for fiske blir vedtatt, 
vil laget ha totalfreda sjøauren i indre Førdefjorden. Grunngjevinga er svært god lokal 
organisering, stor bifangst av laks i fisket etter sjøaure i 2011 (med freding frå 20.00 - 06.00 og 
reiskapsavgrensingar) også samlikna med laksefangstar før bestandsnedgangen rundt 1990. 
Vidare meiner laget at produksjonsarealet og dermed gytebestandsmålet er sett alt for høgt. Dei 
viser til at det i 2001 vart gjort ei berekning av produksjonsareal og gytebestandsmål i regi av DN 
som estimerte 720 kg hoer (mot 1153 kg i dag), og at det Jølstra såleis ville ha nådd 
gytebestandsmålet i 2011 selv med fangstar basert på gjenutsett bifangst. Vidare meinar laget 
overestimering skuldast at elva er saltpåverka opp til om lag Hafstad vidaregåande skule. Basert 
på ungfiskgranskingar i regi av Rådgivende Biologer AS i 2009 og 2011 og fangsten av smålaks og 
mellomlaks i 2011 ventar dei enda større innsig av laks i Jølstra i 2012 enn i 2011. Dei nemner 
også at sjøaurefangsten har svinga mykje dei siste åra, men at det var godt fiske så seint som i 
2010. Mykje aure ble registrert under stamfiske/overvakingsfiske i 2011, og dette tyder også på 
at oppgangen var sein. Laget minner også om at dei tidlegare (2009) har dokumentert at ein 
fiskar tok 200 sjøaure i sjø, medan det i heile Jølstra vert avliva 148 stk.  

 
Gaula elveeigarlag: Laget er einig i at det ikkje er grunnlag for å endre fisketida i Gaula. 
Gjeldande regime for fastsetting av fangstkvotar bør vidareførast, med kvote på to villaks pr. 
døgn. Dei ønskjer at døgnkvoten skal forskriftsfestast sidan enkelte fiskerettshavarar står utanfor 
elveeigarlaget, samtidig meiner dei rammene ikkje bør vere for snevre slik at det er rom for 
lokale justeringar. Laget har praktisert og ønskjer å halde fram med ein restriktiv og 
prognosebasert forvaltning etter samarbeid med NINA, der den viktigaste avgrensinga ligg i 
sesongkvotene. Laget kan, i samråd med fiskefagleg kompetanse, og ut i frå prognosar, fastsetje 
innskrenkingar i døgnkvote og fastsetje samlekvote for mellom- og storlaks, med verking for 
samtlege rettshavarar i vassdraget.  
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Haugen og Dalen elveeigarlag: Laget reagerer på at fisketida forkortast med seks veker, og dei 
meiner dette ikkje er spesielt grunngjeve. Dei foreslår i staden kvoteordning med 5 fiskekort pr. 
sone (3 sonar), der var fiskar får maksimum to fisk pr. fiskekort (døgnkort) og maksimum to 
fiskekort pr. veke. Vidare foreslår dei å stenge elva frå måndag 18.00 til tysdag 18.00. Dersom dei 
føreslåtte tiltaka ikkje vert vurdert som tilstrekkelege, ønskjer laget tilbakemelding om eventuelt 
andre tiltak som kan kome i staden for innkorting av fiskesesongen. Dei viser til at det er 
registrert ei auke i fisket dei siste to åra. 

 
Høyanger jakt- og fiskelag: Laget ønskjer same sesong i Daleelva i Høyanger som i 2011, 15.6 – 
31.8. Dei viser at gytebestandsmålet vart nådd i 2010 jf. NINA-rapport 722, men dette har ikkje 
kome med i vitenskapsrådets rapport for 2011. Vidare er det registrert meir gytefisk i 2011 enn i 
2010, noko som tydar på at gytebestandsmålet blei nådd også i 2011. Ungfiskregistreringar i 
2010 synte den høgaste tettleiken som er funne i undersøkingsperioden 2003 – 2010. Laget er 
svært godt organisert, og dei nemner spesielt fangstrapportering, at dei fleire gonger på eige 
initiativ har korta inn i fiskesesongen i deler av elva, midtsesongevaluering basert på eigne 
drivteljingar av fisk midtvegs i sesongen, tilrettelegging for fiske, kultivering, kalking og 
opparbeiding av sidebekkar. Dei har etablert kvoteordningar med personleg årskvote, samt maks 
uttak på ein villaks pr. døgn. Dei vurderer også å frede holaks i delar av sesongen. 

 
Jan Tryk – fiskar i Jølstra: Han fiskar i Jølstra, og ønskjer at det blir opna for fiske etter laks og 
sjøaure 1.7 – 15. 8 med dagleg freding frå kl 13 – 18, og med krav om at all fisk skal 
gjenutsettast. Dette blir grunngjeve med at laksefisket i Jølstra ikkje har vore betre dei siste 15 
åra, og at fisket er særdeles velorganisert. Han meiner vidare at engasjerte grunneigarar gjer ein 
kjempejobb med kultiveringa, og at nedgong i sjøaurefangsten skuldast naturlege fluktuasjonar. 

 
Johan Petter Cappelen-Dahl:  Han fiskar i Jølstra, og ønskjer at det blir opna for fiske etter både 
laks og sjøaure, med ”bag-limit” og krav om gjenutsetting av holaks. Dette blir grunngjeve med 
svært høg yngeltettleiken siste åra og svært forsiktig forvaltning, og at det ved retta fiske etter 
sjøaure blei landa mest laks i 2011. Han meiner fangst av laks per stangdøgn, trass i at fisket var 
retta mot sjøaure, var langt høgare enn i fleire gode lakseelvar. 

 
Loen elveeigarlag: Laget ønsker å få utvida sesongen for laksefiske med to veker i forkant av 
sesongen, til sesong 15.6 – 15.8 slik som det er foreslått i Oldenelva. Dette blir grunngjeve med 
beskatningsrådet fra vitenskapsrådet og økt laksefangst i 2011. Den lokale forvaltninga er god, 
og dei praktiserer strenge reglar med kvoter og eit avgrensa tal stenger, samt at den beste 
laksehølen er freda i den i forlenga auresesongen. Vidare viser dei til eigne investeringar i elva, 
mellom anna for å skape gode oppvekstplassar for yngel. Dersom dei ser at det vert endringar i 
innsiget i 2012 er dei villige til å innføre lokale avgrensingar ved å gå attende til opning 1.7. Laget 
foreslår å frede sjøaure ved utlaupet av elvane i Indre Nordfjord i mars-mai, da det blir tatt store 
mengder i brakkvassområda ved evleutløpa om våren og truleg meir enn det som vert fiska i 
elvane.  



 

Notat   Side 22 av 54 

 

 
Lærdal elveeigarlag: Laget støttar forslaget frå DN om å opne for eit avgrensa fiske etter sjøaure i 
Lærdalselvi. Dei ber også om at det framleis vert eit strengt fiskeregime i fjorden. 

 
Nausta elveeigarlag: Laget er ikkje einig i vurderingane til DN om å redusere fisketida i Nausta 
med to veker, og dei ønskjer å oppretthalde fisketida frå 15.6 til 15.8. Dei meiner 
gytebestandsmålet er svært usikkert, og at berekningane er basert på eit produksjonsareal som 
er nær det doble av berekningane frå 2001. Likevel ser det ut til at gytebestandsmålet vert nådd 
i 2011, sjølv om ein tek utgangspunkt i det høgaste gytebestandsmålet. Vidare har laget 
prognosebasert forvaltning i samarbeid med NINA. Organiseringa er god, og laget arbeider med 
ein ny modul for betring av fangstrapporteringa. Dei har midtsesongevaluering, driftsplan og 
bindande medlemskap i laget etter rettskraftig fiskeordning vedtatt i jordskifte. Laget meiner at 
det ligg for tynt historisk materiale til grunn for forslaget til ny forskrift. 

 
Nærøydalen elveeigarlag: Laget ønskjer å utvide fisketida for laksefiske med to veker på slutten 
av sesongen, slik at sesongen blir 1.7 – 31.8. Dei forventar ein dobling av gytebestanden i 2011 
samanlikna med 2010, og dei reknar med at dette vil bli stadfesta etter teljingane til UNI Miljø og 
Ferskvannsbiologen. Laget er svært god organisert, og dei praktiserer strenge lokale kvotereglar 
med gjenutsetting av 85 – 90 % av fangsten. Dei meiner at utvidinga ikkje vil ha nokon 
nemneverdig innverknad på uttaket av laks. 

 
Olden elveeigarlag: Laget har ingen merknadar til høyringsframlegget. Dei er innstilt på å 
gjenutsette av all fisk i juni for at utvida fisketid ikkje skal redusere laksestamma. 

 
Sogn og Fjordane fylkeskommune: Fylkeskommunen er noko skeptisk til at det i einskilde elvar i 
fylket vert opna for utvida fisketid utan at det vert knytt opp til vilkår som sikrar eit forsvarleg 
uttak av fisk. Vidare meiner dei at det må settast krav om driftsplanar i alle lakse- og 
sjøaureelvar. 

 
Sogndal jeger- og sportsfiskarlag og grunneigar på Fossrettane: Dei foreslår å utvide sesongen 
med seks veker, to veker i forkant og fire veker på slutten av sesongen, slik at ny fiskesesong vert 
15.6 – 15.9. Grunngjevinga er sterkare stamme av villaks, og at gjeldande reglar har redusert 
inntektene frå sal av fiske. Dei meiner bestandsutviklinga har samanheng med utbetringa av 
fisketrappa i Flugheimsfossen, som har forlenga den lakseførande strekninga med tre km. Vidare 
meiner dei at dei med gjeldande sesong mister sjøaurefisket og kontrollen med innsig av 
oppdrettsfisk. Laget kan vera villige til å sjå på endring i uttak av fisk til ein laks pr. døgn pr. 
fiskar, dersom dei får utvida fisketid. Laget har innført midtsesongevaluering, og vil eventuelt 
iverksette tiltak som gjenutsetting av holaks, eller i verste fall stoppe fisket.  

 
Sogn og Fjordane grunneigar og sjølaksefiskarlag: Fylkeslaget ber om noko lenger sesong og fire 
dagars fiskeveke. Dette blir grunngjeve med at kilenotfiske er tidkrevjande å tilretteleggje, samt 
kostnads- og risikofylt. Videre er det ubalanse mellom reguleringane i elv og sjø. Laget undrar 
seg sterkt over at enkelte elvar i Sogn får auka fisketid, medan sjølaksefiske framleis er forbode. 
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Dei er villige til å ta deira del for å bevare laksestamma, men kan ikkje lenger godta den sterke 
reduksjonen i sjølaksefisket. 

 
Sogn og Fjordane skogeigarlag: Skogeigarlaget har ingen merknadar til høyringsforslaget. 

 
Sogn villaksråd: Sogn villaksråd ønskjer primært om at fiske etter sjøaure i den nasjonale 
laksefjorden i Sogn skal følgje fisketida i vassdraga. Sekundært blir det foreslått at sjøauren vert 
freda i den nasjonale laksefjorden i Sogn i tida 1. mars – 31. mai. Rådet meiner at sjøauren har 
for dårleg vern i Sognefjorden, og at det ikkje er tilstrekkelig med bare fredingssoner utanfor dei 
store vassdraga sidan det også blir fiska utanom fredingssonene i trange sund, spesielt rundt 
oddar og ved utløp av små vassdrag utan fredingssone. Dei viser til eit stort uttak av sjøreserven, 
spesielt på våren, og at fangstane dei siste åra er historisk låge til tross for innstrammingar i 
fisket i elv. Forslaget er støtta av: Aurland elveeigarlag og Nærøydalen elveeigarlag i eigne skriv. 

 
Stiftelsen nordatlantisk villaksfond Norge: Stiftelsen går i mot all auke i sjølaksefisket i Sogn og 
Fjordane. Elles gjeld fråsegna generelle innspel eller andre fylke, og blir omtalt andre stader i 
notatet. 

 
Stryn elveeigarlag: Laget opprettheld det lokale forslaget om utvida fisketid med to veker i 
starten av sesongen, slik at ny sesongen vert 15.6 – 15.8. Dei foreslår eventuelt ulik sesong for 
deler av vassdraget slik at fiskerettshavarar i resten av vassdraget vert påverka til å delta i felles 
forvaltning av fiskebestanden i Strynevassdraget. Dette blir grunngitt med at vitenskapsrådet har 
vurdert at bestanden truleg tåler høgare beskatning og at Stryn elveeigarlag har nedlagt eit 
betydeleg arbeid med å utarbeide og implementere driftsplan. Det vart gjennomført 
gytefiskteljing i 2011, og rapportert eit betydeleg tal skjelprøver frå 2011. Det ble rapportert 
fangstar i høve til driftsplan for 2011, og laget vil halde fram med å arbeide for å betre denne. 
Laget meiner fristen for midtsesongsevaluering vil verte mindre utfordrande med to vekers 
tidlegare sesongstart. Dei peiker også på likebehandling; det vert opna for utvida fiske i andre 
delar av Nordfjord, både i sjø og elv. Laget er vidare skeptisk til auka fiske i Nordfjord med 
kilenot når omfanget av dette fisket ikkje er kjent (tal rettshavarar), og det ikkje er fastsett eit 
forholdstal mellom totalfangst i sjø og elv. 

 
Vik kommune: Kommunen støttar forslaget om å utvide fiskesesongen i Vikja med to veker. 
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Møre og Romsdal 

 

Askill Sandvik: Han kommenterer fiske i munningssoner utenfor vassdrag i Møre og Romsdal, 
spesielt utenfor Ulsetelva i Tingvoll kommune. Han er kritisk til konsekvensene av forbudet mot 
fiske utenom den tiden vassdraget er åpnet for fiske. Selv om bestanden er god mange plasser, 
rammes det som tidligere har vært nærmest et helårsfiske etter sjøørret av samme regler som 
resten av kysten, uten at det gis muligheter for lokal tilpasning og differensiering av fisketider.  

Aureelva elveeigarlag: Laget forvaltar fisket i Aureelva og kommenterer fisket i fjorden utanfor 
elva. Dei meiner det må bli forbode å dorge i munningsfredingssona (innanfor grenseline 
Aursnes-Ikornes). Dette vert grunngjeve med at Aureelva er ei flaumelv, og i tørre periodar vil 
fisk verte gåande i osen og området rundt fram til elva veks opp. I desse periodane kan det vere 
opp til 15-20 båtar med opp til tre dorgar innanfor fredingssona (Aursnes-Ikornnes) i 
«skytteltrafikk» heile dagar. Desse båtane går og heilt opp i osen for å nå i all fisken som ventar 
på å få gå opp i elva. I løpet av sommaren kan ein oppleve at elva ikkje veks opp, og det vert 
tynna kraftig ut i gytebestanden. Det er ikkje slik at ein ynskjer å forby dorging, men den bør gå 
føre seg utanfor vernesona, på fisk som er på veg inn i fjordsystemet, og ikkje på fisk som står 
heile sommaren og ventar på vatn i Aureelva.  

Driva elveeierlag: Laget går inn for at forbudet mot markfiske utvides til å gjelde hele Driva hele 
sesongen. De ser med særlig bekymring på utviklingen for sjøauren i Driva, og det synes derfor å 
være behov for ytterligere begrensninger i fiske av sjøaure både i sjø og elv. De viser til at fang- 
og slippfisket har lange tradisjoner internasjonalt, og de ser en klar holdningsendring og dreining 
mot denne formen for sportsfiske også i norske elver. Både blant lokale og tilreisende fiskere er 
det stadig flere som gjenutsetter fangsten. Driva Elveierlag ser det som viktig at redskapsbruken 
tilpasses gjenutsetting av fisk, da erfaring viser at fiske med mark skader fisken mer enn andre 
redskapstyper. 

Eira elveeigarlag: Laget vil beholde sesongen 01.06.-30.08 i Eira. De vurderer kvoter på to laks og 
to sjøørret pr. dag. Elva fredes daglig kl. 13-18. som utgjør ca. 19 dager med fisketid på en sesong 
på 91 dager. Hvis sesongen bare blir 61 dager, vil de vurdere om de skal ha dagfredning. 
Forbudet mot fiske med mark og kunstig mark som de innførte for to år siden, vil de fortsette 
med. De mener laksestammen i Eira har utviklet seg positivt siden 1993, og særdeles positivt 
etter 2000, med 2008 som et toppår med 624 laks. Det som spesielt har bidratt til denne positive 
utviklingen de siste 10 åra er Statkraft sitt settefiskanlegg her i Eresfjord. Dette har ført til at de 
som driver med fisketurisme her i Eira er fulltegnet før jul for kommende sesong 2012. Det 
hadde vært en fordel for oss om eventuelle nye reguleringer kom ut på høring ett år før en ny 
fiskesesong, slik at de kan vite i god tid hva som kan selges av fiske i Eira. De viser til at 
Fylkesmannen og direktoratet bruker navnene Eira og Auravassdraget om hverandre, med 
variabel presisjon, og de spør om bestemmelsene skal gjelde for hele vassdraget inkludert. 
Videre viser de til at gytebestandsmålet på 203 laksehunner ikke er nådd i Eira siden tellingene 
startet, og de ber om at tellende areal som i dag er Eira + Aura til og med Sæter i Eikesdal blir 
justert. Dette begrunnes med at oppgangen av laks i Aura er nærmest lik null, og at det ikke er 
gjort tiltak for å få oppgang av laks i påvente av vilkårsrevisjonen for Auravassdraget. Laget 
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mener at bare arealet for Eira må gjelde for et gytebestandsmål inntil det er gjort tiltak i Aura. 
Den gytelaksen som er sett under tellingene er observert i Eira. 

Fyrde elveeigarlag: Laget ønskjer sesong i Fyrdselva (Austefjordvassdraget) 15.06 - 31.08. Dei 
meiner elva har ei positiv utvikling når det gjeld yngel av fleire årsklassar av laks og sjøaure. Dei 
siste åra har det vore ein positiv auke i gytebestanden, og spesielt i 2011 etter veldig stor 
oppgang av mellomlaks i perioden 01.07 - 15.09. Dei har betra innrapporteringsrutinane, etter at 
elva blei stengt i 2011 pga. mangelfull rapportering. Fiskarane må melde inn om dei får fangst 
eller ikkje, og dei vert bortvist for ein periode dersom ikkje dette vert følg opp. Innrapportering 
av fangst vil første gong skje etter ein månad av sesongen, og restrapporteringa etter 
sesongslutt. 

Haram jeger- og fiskeforening: Foreningen kommenterer Oselva på Vatne og ønsker sesong 
15.06.-31.07 eller ut august. I de to siste årene er sesongen kraftig redusert, og fire uker 
sommeren 2011 (15.06.-15.07.) var for kort. Dette begrunnes med at elva er en liten flomelv 
som er helt avhengig av regn, og trenger derfor lengre åpningstid for å få større mulighet til å bli 
fiskbar. Det er nå innført nye kontrollrutiner for innrapportering av fangst. Det vises til at de som 
holdt oppsyn opplever at mye av fisken går opp i vassdraget i august/september, men de ser 
også fisk så tidlig som slutten av mai. Fisketrykket er ikke stort i Oselva, men elva er viktig for 
trivsel. 

Hareid elveeigarlag: Laget forvaltar Hareidsvassdraget og ber om at sesongen blir 15.06. -15.08. 
August er ein god månad for Hareidsvassdraget, då det oftast er godt med vatn i elva i denne 
månaden. Både i 2010 og 2011 har det vore svært godt fiske i Hareidsvassdraget, ikkje minst på 
grunn av godt fiske i juni og juli som vanlegvis ikkje er beste tida for dette vassdraget. I juni og 
juli har vassdraget oftast lav vasstand. Vi er avhengige av mykje nedbør for at fisken skal ha vatn 
nok til å gå fram i elva. Sett på bakgrunn av kort fisketid (15.06. -31.07. i 2010 og 15.06.-15.07 i 
2011) så var fangstmengda god for denne tida. 

Knut-Magne Årseth, Volda: Han meiner det er gledeleg at det er foreslått å opne Fyrdselva for 
fiske, men han ønskjer sesong 15.06.-15.08. Det blir vist til at elveeigarlaget har fått på plass 
betre rutinar for fangstrapportering. Vassdraget er påverka av kraftproduksjon, men har likevel 
ein jamn bestand av laks og sjøaure. Som følgje av reguleringa har vassdraget kvart einaste år ein 
periode der elva vert så godt som tørrlagd, og dette skjer vanlegvis frå ca 1.juli og omlag 2 -3 
veker samanhengande. Dette vil i praksis seie at det berre er mogleg å fiske to veker i Fyrdselva i 
dersom fisketida vert i perioden 15.06 - 15.07. 

Molde jeger- og fiskerforening: Foreningen kommenterer elver i området ved Molde, blant 
annet Oselva. De mener sesongen kan vare fra l. juni - 15. august for alle elvene, mens sesongen 
i hver enkelt elv kan innkortes ved liten vannføring eller lite fisk. En lengre sesong med strengere 
regler med f eks sesongkvote, ville være et bedre alternativ, både for fisk, fiskere og 
lokalforvaltning. Høringsforslaget vil i praksis si at de som bedriver laksefiske i vårt område, ved 
en normal sommer, vil oppleve å komme til en elv med mye fiskere og tørrlagt elv, i verste fall. 
Foreningen er bekymret for de begrensninger som er foreslått av DN når det gjelder fiske i 
vassdrag, spesielt foreslag om å begrense sesongen til fire ukers fiske fra 15. juni. Nedkorting av 
fisketid har konsekvenser for generell interesse for fiske i elv og spesielt for nyrekruttering. At 
den nå foreslåtte fiskebegrensningen har bakgrunn i en dårlig vurdering, kan eksemplifiseres 
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med at Oselva ved Molde har kommet under denne kategorien på tvers av Fylkesmannens 
tilråding med fisketid på åtte uker. For at forlenging av sesongen ikke skal øke fisketrykket 
tilsvarende, foreslås det å fastsette sesongkvote for hvert laksevassdrag. 

Mørevassdraget elveeigarlag: Laget forvalter fisket i Fyrdselva og støtter forlaget om opning av 
elva i perioden 15.06. ‐ 15.07. 

Nedre Søya elveeigarlag: Laget forvalter Søya nedstrøms Haugafossen og ønsker sesong 15.06. - 
15.08. med kvote en laks pr. fiskar i døgnet (mot to i dag). Det meste av laksen i Søya blir tatt i 
første del av sesongen, og etter 15. juli er det sjøauren som dominerer i elva. Laget meiner 
sesongavslutning 15. juli vil ramme sportsfisket på ein god sjøaurebestand, utan at ein «sparer» 
særleg mange laksar. Innrapporteringa er betra dei siste sesongane, og laget vil betre 
rapporteringa ytterlegare ved å innføre nye fiskekort i 2012 med vekevis rapportering. Salet av 
fiskekort gikk sterkt ned i Søya i 2011, og laget meiner det er uheldig at interessa for elva nesten 
forsvinn lokalt. Ei ytterlegare nedkorting av fisketida vil høgst sannsynleg ha ein slik sideeffekt. 
Fisket ovanfor Haugafossen vil så og seie falle bort. Laget vil i tillegg styrke oppsynet og auke 
innsamlinga av skjelprøvar. Det lokale forslaget til fisketid er i samsvar med sesongen i 
naboelvene Toåa og Bævra, og vil gi ein månad kortare sesong enn i Surna.  

Nesset kommune: Kommunen kommenterer Eira/Aura og Visa og ønsker sesong 01.06.-31.08. i 
begge vassdragene. Det påpekes at det er aktive elveeierlag i begge vassdragene, og at de har 
innført lokale, selvpålagte fredningsbestemmelser og forbud mot markfiske. Kommunen mener 
slike tiltak bør vektlegges i stedet for å korte inn fisketidene i Eira/Aura. Det understrekes at 
fisketurismen i Eresfjord og Vistdal er av stor betydning. I Eresfjord utgjør dette ca 1000 
gjestedøgn om sommeren. Høringsforslaget fra DN om å innskrenke sesongen med fire uker i 
Eira vil medføre store praktiske problemer og økonomiske utfordringer for lokale 
fisketurismevirksomheter, siden mange fiskere/bedrifter allerede har bestilt fiske med 
overnatting for sesongen 2012.  

Norangdal elveeigarlag: Laget forvaltar fisket i Norangdalselva og ber om at elva blir opna for 
fiske i perioden 01.07.-01.08. Etter kontakt med Fylkesmannen har dei etablert betre rutinar for 
fangstrapportering. Dei ønskjer å ha kontroll av oppgang av oppdrettsfisk, og eit bilete av kva fisk 
ein har i elva.  

Nordmøre grunneigar- og sjølaksfiskarlag: Dei meiner det bør opnast for fiske Nordmørsfjordane 
15.06. - 05.08., med unntak av Sunndalsfjorden frå linje frå Årsundøya i Tingvoll, langs midlinja 
av Freifjorden til Stokke i Gjemnes som bør få fisketid frå 01.06 til 05.08 på grunn av gyrosmitten 
i elvene i området. Romsdalsfjordane bør få sesong 01.07.- 05.08. med unntak av indre del av 
fjorden i ei linje frå Okseneset til Vågstrand som skal ha fisketid frå 01.06 til 05.08 på grunn av 
gyrosmitten i elvene i området. Sunnmørsfjordane bør få fisketid 15.06.- 05.08. Region Kysten av 
Møre og Romsdal bør få sesong 15.06.-15.07, eventuelt med ei todeling der nordre del av 
regionen får lengre sesong enn den sørlege delen. Dette blir grunngjeve med at det i Møre og 
Romsdal fram til i dag har vore sjølaksefiskarane som har måtte ta største delen av byrdane med 
reguleringane, og dei har lidd store økonomiske tap ut i frå omsyn til relativt små elver. 
Elvefisket har auka markert i elvane på tross av reguleringar som skulle redusere fangstmengda, 
og vitnar om at det ikkje har vore byrdefordeling mellom sjø og elv. Reguleringane har medført 
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over ei halvering av antall sjølaksefiskarar i fylket på få år. Vi forventer at det i fastsetjing av nye 
fisketider for kommande år vert ei reell byrdefordeling mellom sjø og elv. 

Osenvassdraget fiskelag: Laget ønsker sesong 01.06.-31.08 i Osenvassdraget (Molde kommune). 
De viser til at gytebestandsoppnåelsen var god i 2010 (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning). 
Foran fjorårets sesong ble fisketiden innkortet med 14 dager og fangsten ble betydelig redusert 
fra 2010 til 2011. Laget mener det er beklagelig dersom fiskesesongen innkortes. Godt fiske 
avhenger av god vannføring, og sjansen for aktive fiskedøgn reduseres vesentlig i forhold til 
tidligere. Fangsttall for siste 4 år er 129 laks i 2008, 161 i 2009, 543 i 2010 og 189 2011. Redusert 
fangst siste år skyldes liten vannføring kombinert med kort sesong. Laget mener at Oselva er i en 
positiv utvikling, og det er derfor uforståelig at forvaltningen går inn for innstramning. 
Sammenlignbare elver i nærområdet har fått tildelt lengre fisketid enn Oselva. 

Overvakingsteamet for Osenvassdraget, Molde: Teamet kommenterer Osenvassdraget i Molde, 
Gjemnes og Nesset kommuner og ønsker sesong 01.06. - 31. 07, eller alternativt 15. 06. - 15.08. 
De viser til selvpålagte restriksjoner: Kvote to villaks og to sjøørret pr. døgn, og fredning fra sjøen 
til «muren/slusa» ovenfor Tøfthølen med fire timer per døgn (en time før og en time etter flo). 
Den freda delen av elva har det største fisketrykket, spesielt ved liten vannføring, og totalt utgjør 
fredningstiden ca. 10 fiskedøgn. De mener laksebestanden er meget bra, og viser til 
fangststatistikk 2010 og 2011 samt overvåkningsfiske. Laksebestanden har endret seg i positiv 
retning de to siste åra, selv om fangstoppgavene viser en nedgang for 2011 (14 dager kortere 
fisketid). I 2011 vandret mye laks opp under brukbar vannføring de første dagene i juni. Etter 15. 
juni var det lange perioder med liten vannføring, spesielt i Storelva, og fisken ble stående i 
Osvatnet, dvs. innsjøen i nedre del av vassdaget.  

Rauma elveeigarlag: Laget kommenterer fisket i Rauma og ønsker sesong 01.06 - 31.08 fra sjøen 
og opp til Rygghølen og 01.06 - 15.09 fra og med Rygghølen vandringsstopp. Auren er fredet hele 
sesongen og det er utsettingsplikt for aure fanget ved ordinært laksefiske. Det er spesielt viktig 
at fisketiden videreføres i begge ender, særlig fordi fisket har stor økonomisk betydning for 
lokalsamfunnet. Fisketiden er også et bærende element i den banebrytende, omforente 
nyorganiseringen av Rauma elveeierlag fra 1975, da Rauma ble ren sportsfiskerelv. 
Omorganiseringen medførte også en bred enighet mellom de ulike delene av vassdraget. Det er 
videre viktig å videreføre disse fisketidene når vassdraget er parasittfritt og i oppbyggingsfasen. 
Eventuelle nødvendige, framtidige fangstbegrensninger, kan komme som 
redskapsbegrensninger, personkvoter og/eller utsettingsplikt. For å spare auren, er markfiske 
ikke tillatt. I en oppbyggingsfase kan markfiske heller ikke tillates, og fluefisket må avgrenses til 
fluer med enkel krok. Så lenge auren er fredet, må det være nattestegning mellom kl. 24 og kl. 
06. På grunn av gyroinfeksjonen er det ingen kvotebegrensning på laks. Fiske etter rømt 
oppdrettsfisk bør være som før. Desinfeksjonsrutiner bør være som før; kravet til desinfeksjon av 
annet utstyr enn fiskeutstyr må innskjerpes og håndheves like strengt. Slik det er nå, 
forekommer det nesten ikke desinfeksjon av utstyr brukt av tilreisende padlere/raftere, selv om 
denne aktiviteten er sterkt økende. Når det gjelder fisket i fjorden ber elveeierlaget DN vedta 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal sitt forslag om fisketid med kilenot i region Fjordene i Møre og 
Romsdal, slik at fisketiden blir fra og med 1. juli til og med 29. juli, selv om dette innebærer at 
sesongen i Romsdalsfjorden utvides med en uke. Det påpekes videre at majoriteten av laks 
fanget i kilenøtene sommeren 2011 enten er utsatt smolt fra Herje bevaringsanlegg eller 
hjemmehørende andre steder.  
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Samarbeidsutvalget for Visa: Samarbeidsutvalget ønsker sesong 01.07.-31.08., alternativt til 20./ 
25. 08. De vil gjennomføre sesongevaluering, og ved påvisning av lite fisk vil de bare tillate 
fluefiske resten av sesongen. Sportsfiske er viktig for bygda, og tilstrømmingen av turister til 
Vistdalen er størst i fellesferien. 

Skodje JFF: Foreningen ber om sesong 15. juni til 15. august i Solnørvassdraget, og mener at det 
etter mange år med god oppgang og strenge reguleringer ikke er noen fare å utvide sesongen 
igjen. Det er vedlagt resultat fra fisketeller i vassdraget. Elva er nattestengt fra kl 23.00 - 05.00 og 
blir stengt for fiske ved lav vannføring, på kort varsel. Sesongen 2010 var elva åpen 22 døgn og 
2011 det samme. Laget mener dette viser at de tar godt vare på fiskebestanden og har god 
kontroll over hva som blir fanget. Viser det seg at gytebestandsmålet ikke vil bli nådd vil elva bli 
stengt før fastsatt sesongslutt. De vil ha fangstkvoter på to laks og to ørret per fisker per døgn.  

Sunndal jeger- og fiskerforening: Foreningen vil oppheve nattfredning (kl 24-06) på sjøørret. 
Kvoten på to sjøørret i døgnet regulerer uttaket av sjøørret, mens tidspunket for fiske er 
uvesentlig. Nattfredningen har ført til at tilreisende fluefiskere nærmest har forsvunnet fra Driva, 
og dette har påført foreningen og turistnæringen store økonomiske tap. Foreningen har gått inn 
for store reduksjoner i markfiske, med totalforbud i sone 1-2-3. Dette har redusert opptaket med 
ca 30 %, med store økonomiske tap for lokalsamfunnet. I tillegg har de forbud mot markfiske i 
august og totalfredning av sjøørret i juni. Foreningen mener derfor sjøørretfisket er tilstrekkelig 
regulert, og at nattfredningen kan oppheves. Når det gjelder fisket i fjorden utenfor Driva, vil 
foreningen forby dorging i perioden fra og med mai til og med august, og de er sterkt uenig at 
det åpnes for fiske med kilenot i Sunndalsfjorden. De refererer til store fangster på dorg, og det 
er spesielt dorgefiske med brisling som er effektivt. Foreningen er enig i forslag fra 
Fylkesmannen om å forby dorging i betydningen stang og håndsnøre fra båt i bevegelse i 
fjordområdene på Nordmøre. Skal forbudet ha virkning må det gjelde i sommerhalvåret fra og 
med mai til og med august. Samtidig må fritidsfiske fra land tillates i denne perioden da dette er 
viktig for rekruttering av barn og ungdom. Her satser NJFF sentralt og lokalt store summer og 
mye energi for å gi de yngste et fritidstilbud og med denne regelen så vil tilbudene om fiske i 
sjøen bli drastisk redusert i deler av året. Foreningen begrunner innvendingen mot at det åpnes 
for kilenotfiske med laksefisket i Driva, og at det var lite laks igjen etter stamfisket sist høst. 
Videre frykter de at kilenøtene vil fange stor sjøørret. Dersom det likevel åpnes for kilenotfiske 
bør det åpnes maksimalt tre dager i uka. 

Sunndal kommune: Kommunen kommenterer elvene Driva, Litledalselva, Usma, Jordalselva, 
Oppdølselva og Ulvåa. De støtter i hovedsak forslaget til fisketider og fangstbegrensing, men 
mener at forbudet mot nattfiske etter sjøørret har liten betydning og bør vurderes fjernet. Den 
positive betydningen for utøvelsen av fisket er vesentlig, effekten for bestanden er i beste fall 
marginal. Kommunen mener videre at fisket skal forvaltes primært ut fra hensynet til en 
bærekraftig forvaltning av bestandene, dernest økonomisk og sosial bærekraft. I og med at 
elvene våre er infisert av Gyrodactylus salaris, er de ikke nødvendig å ta bestandshensyn til 
laksen for tiden, og det er heller ikke vesentlige innskrenkninger i elvefisket etter laks i forslaget 
til forskrift. Kommunen mener det ikke bør åpnes for kilenotfiske, da det vil redusere grunnlaget 
for laksefiske i elva. Dette begrunnes med at kilenotfisket har hatt liten betydning, mens 
nærings- og reiseliv i kommunen trenger mulighet for å kunne fiske på laksen – i alle fall fram til 
fiskesperra i Driva er på plass. Kommunen mener sjøørretens bestandssituasjon derimot er 
presset – fra en topp på nær 10 tonn i 2000 til 750 kg i 2010 og 1500 kg i fjor. De mener årsakene 
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ligger i sjøen, blant annet påvirkning fra lakselus på grunn av oppdrettsanleggene. Videre peker 
de på mulig effekter av klimaendring. Kommunen støtte lokale forslag til begrensinger i 
markfiske og sesong i fisket etter sjøørret, samt fangstkvote, men mener det er unødvendig å 
begrense fiskedøgnet. Kommunen støtter Fylkesmannen i å definere dorging som «bruk av 
stang/håndsnøre fra båt i bevegelse». De mener dorgefisket bør reguleres strengere i hele 
Sunndals-Tingvollfjorden, men fiske fra land bør tillates hele året.  

Surnadal Elvaeigarlag og Rindal Elvalag: Lagene kommenterer Surnavassdraget i Surnadal- og 
Rindal kommune samt Sunna, Lommunda og andre sideelver til Surna i Surnadal og Rindal 
kommune og er fornøyde med store deler av forslaget. De ønsker sesong for laks og sjøørret 
01.06. – 31.08. Sesongkvote for laks settes til 3 stk. under 3 kg og 3 stk. over 3 kg. Ellers er 
restriksjonene 1 laks pr. døgn og 6 (3+3) pr. sesong. De vil frede hunnlaks og forby fiske med 
mark fra 01.08. Kvote for sjøørret settes til 2 stk. pr. døgn og 8 stk. pr. sesong. For å iverksette 
vektgrensen på tre kg, mener de det må settes et lengdemål på fisken, og det foreslås 70 cm. 
Hvis midtsesongsevalueringen tilsier at måloppnåelse er innen rekkevidde kan elveeierlagene 
etter samtale med Fylkesmannen tillate markfiske og frivillig utsetting av hunnlaks i august.  Når 
det gjelder fjorden utenfor vassdraget, mener de fiske etter sjøørret bør underlegges de samme 
restriksjonene som i elva; med sesong for fiske fra land og båt 01.06 – 31.08, og med personlig 
kvote på åtte stk. pr. sesong. De er kjent med at det tas forholdsvis store mengder med sjøørret i 
fjordsystemet til Surna. Dette sportsfisket foregår fra båt og land også med agn som ikke er tillatt 
i elva. Hoveddelen av dette fisket utøves før fiskesesongen i Surna starter. 

Svein Aspen, Kristiansund: Han har i telefonsamtale 9. jan 2012 kommentert Batnfjordelva, siden 
formann i Batnfjordelva elveierlag, Egil Magne Harstad, var borte pga. arbeid og trolig ikke fikk 
fulgt opp høringen. De er uenige i forslaget om å korte inn fisketiden med to uker i starten av 
sesongen. Videre mener de det bør åpnes for fiske fram til 15.09 slik, blant annet pga. 
sjøørretfisket, og at det er få reelle fiskedager pga. perioder med lav vannføring.  

Søya senkingslag: Laget forvaltar Søya oppstrøms Haugafossen og ønskjer fiskesesong 15.06.-
15.08. I sesongen 2011 var det svært få som fiska i den øvre delen av Søya. På grunn av den 
korte sesongen med slutt 31. juli, vart det seld mindre enn halvparten så mange fiskekort som i 
2010. No ligg det føre eit forslag om å redusere sesongen ytterlegare, med start 15. juni og slutt 
15. juli. Då er det i praksis nesten ikkje fisketid att på den strekninga vi sel fiskekort, ovanfor 
Haugafossen. Laget meiner dei må ta deira del av ansvaret for at fangstrapporteringa i elva ikkje 
har vore god nok tidlegare og at dette kan ha gitt forvaltninga eit dårleg grunnlag for å vurdere 
måloppnåelsen. Likevel må dei peike på at forslaget til svært kort sesong i Søya ikkje står i noko 
rimeleg forhold til sesongen i dei andre elvane i kommunen; ein månad i Søya, to i Toåa og 
Bævra, tre i Surna. Sportsfiskarane med erfaring frå alle elvane forstår ikkje at «elva med mest 
fisk skal ha kortast fisketid». 

Todalen elveeigarlag SA: Laget ønsker primært sesong 15.06.-31.08 i Toåa, og sekundært at 
ørretsesongen blir forlenget til 31. august. De viser til at Toåa er en elv med sen fiskeoppgang, og 
at gytefisktelling høsten 2010 viste at gytebestandsmålet ble nådd. Det har vært rimelig bra fiske 
de siste 10 årene. Statistikken viser at fangsten er stabil med en liten økning når det gjelder 
laksen til tross for kortere fisketid og færre solgte kort. Laget mener at Toåa tåler noen flere 
fiskedøgn. Fordi elva er en flomelv vil en utvidelse i praksis ikke bety så mange fiskedøgn ekstra, 
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men det vil bety mye økonomisk for laget i form av økt kortsalg. Videre vil fisket utover høsten 
bety økt sjanse for å ta ut oppdrettsfisk.  

Valldal elveeigarlag: Laget forvaltar fisket i Valldalselva og er samde i foreslått sesong 15.06.-
31.08. Dei stiller spørsmål ved verdien av midtsesongevaluering. Det har det siste tiåret vore ein 
god trend i utviklinga for Valldalselva, med unntak av sesongen 2007. Etter 2007 har det vore ein 
jamn auke i fangstane. Dei meinar at utviklinga i elva over lang tid viser at avvikande år ikkje har 
hatt varig innverknad på trenden. Laget ser det som vanskeleg å få inn ei sikker rapportering 
midt i sesongen. Dei ser fordelane med ei midtsesongevaluering, men ber om at dette ikkje vert 
innført før vi har betre grunnlag for tolking. 

Vartdal elveeigarlag: Laget forvalter fisket i Storelva i Søre-Vartdal og ønsker sesong 15.06.-
31.08. Hunnlaks settes tilbake i elven i siste del av sesongen. De mener det ikke er riktig at 
fangstrapporten for 2011 ikke forelå da høringsforslaget ble fastsatt, og de kan bekrefte at 
rapporten ble sendt til Fylkesmannen 15.08.11. Fangstrapporten er vedlagt høringssvaret. 

Volda jeger- og sportsfiskarlag: Laget kommenterer Øyraelva i Volda og ønskjer sesong 01.07. - 
05.09.2012. Dette ver grunngjeve med at Øyraelva er ei typisk flaumelv. Vassføringa er oftast bra 
fram til ca. 15.juni, men etter snøsmeltinga blir det oftast ikkje oppvandringsforhold for fisk før i 
midten av august, og mange gongar ikkje før i byrjinga av september.  
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Sør-Trøndelag 

 
Arne Jørrestol: Sjølaksfisker, Agdenes kommune, Trondheimsfjorden. Han foreslår fem uker 
utvidet fisketid for kilenotfiske, og mulighet til å opprettholde næringstilknyttet fiske gjennom 
eget selskap. Ønsker å opprettholde overvåkningsfunksjonen gjennom Ytre Agdenes 
Merkestasjon. Han mener lovnaden fra DN langt fra er innfridd, da fem uker er blitt til en uke (4 
dager). Sentrale forvaltningsmyndigheter kan ikke gi lovnader som ikke blir innfridd. 
Uforutsigbarhet fører til manglende tillit til forvaltningsmyndighetene. Rammebetingelsene gjør 
det umulig å fortsette næringsaktivitet gjennom Agdenes Fisk. Kunnskapsbasert forvaltning 
krever overvåkning av innsiget av laksefisk til Trondheimsfjorden. Overvåkningen bør samordnes 
med alle forvaltningsaktører i fremtiden. 

Eivind Nikolai Sørensen: Sjølaksfisker i Rissa kommune, Trondheimsfjorden. Han foreslår at 
sjølaksfiske i Trondheimsfjorden starter 1. mai og varer til midt i juli, med start på en mandag 
(åpent fiske ei hel uke). Det må bli stabile reguleringer med forskrifter som gjelder over flere år, 
slik at forvaltningen blir bedre i stand til å gjøre riktige beslutninger. Tidligere startet 
sjølaksefisket tidligere, og mange sjølaksfiskere sluttet i midten av juli, fordi det ble for mye 
maneter og tang/tare i sjøen. Nå tvinges de til å fiske kun i denne perioden. Han ønsker respekt 
for en yrkesgruppe som er en viktig kulturbærer, men som er nå utryddingstruet.  

Elvene rundt Trondheimsfjorden: Organisasjonen foreslår én forvaltningsgrense for 
Trondheimsfjorden. Det foreslås videre reduksjon i sjøfiske i fjorden med én uke i forhold til 
høringsforslaget, mens sjøfiske på laks som skal til Skauga, Verdalselva og Steinkjerelvene må 
reduseres ytterligere, med 2 uker. Det foreslås å frede sjøaure i sjø og elv. Videre ber de om lokal 
forvaltning av elver med god organisering eller flertallsvedtak (uten detaljregulering fra DN), 
med mulighet til å fastsette egne regler. Det bør utformes organiseringskrav med liste over 
vassdrag (organisasjoner) som oppfyller kravene, og for lokalt forvaltede elver settes bare ytre 
ramme for fisketid. Samme krav må settes til sjøfiske og elvefiske, det må innføres organisering, 
fangstrapportering, oppsyn, gytebestandsmål og midtsesongevaluering med mer i sjøfiske. 
Byrdefordelingen må gjelde alle områder, ikke bare fangsten. Videre må restriksjoner etter 
midtsesongevaluering få konsekvenser både i elv og sjø. Én forvaltningsgrense fører til bedre 
beskyttelse og bærekraftig høsting av laksebestanden i regionen. Moderat reduksjon i total 
beskatning må på plass, for å beskytte de svakeste bestandene (jf råd fra VRL og NASCOs 
retningslinjer). Det må stimuleres til en profesjonell og ansvarlig lokal forvaltning. 

Fagrådet for Orkla: Fagrådet stiller seg bak høringsuttalelsen gitt av Elvene rundt 
Trondheimsfjorden. Fagrådet foreslår videreføring av lokal forvaltning for godt organiserte 
vassdrag (jf. flertallsvedtak e.l.), hvor detaljerte retningslinjer utarbeides lokalt etter ramme gitt 
av DN. Fagrådet er svært kritisk til at forslaget innebærer detaljerte bestemmelser, slik som 
fangstkvoter for Orkla og andre elver med lokal forvaltning. Slik retningslinjene nå er foreslått, 
blir kvotebestemmelsene strengere i elver med god lokal forvaltning etter et flertallsvedtak enn i 
andre vassdrag der en lokal forvaltning ikke er på plass, noe som både er urimelig og uheldig. 
Dette fratar lokal forvaltning råderett. 
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Fagråd for Norddalselva og Stordalselva (Stordalen elveierlag, Stordalsvatnet grunneierlag, 
Mælan elveierlag, Opplysningsvesenets fond (OVF), Frønes/Svalan grunneierlag, Nordalen 
elveierlag og Åfjord Jeger og Fiskeforening): Stordalselva og Norddalselva, Åfjord kommune 
(Åfjorden). Fagrådet ønsker at fiskesesongen opprettholdes som i 2011 for Stordalselva. 
Fagrådet ønsker tilpasset og til dels utvidet fisketid i Nordalselva, der fiske til og med sone 6 har 
sesong 1.juni til 31.juli, mens soner ovenfor har fisketid 15.juni til 15.august. De ønsker reell lokal 
forvaltning, der detaljer som kvoter med mer bestemmes lokalt. Hvis det ikke blir lokale 
bestemmelser, ber vi om en døgnkvote på to laks og en sjøørret for Nordalselva, og to laks og to 
sjøørret for Stordalselva. Fagrådet ber DN vurdere ytterligere beskatning av sjøørret i 
Stordalselva, da det er betydelig stor andel sjøørret i vassdraget. Det vises til dokumentasjon på 
video fra Vilt- og Fiske Info AS (5000 sjøaure, 1560 kjønnsmodne er observert på oppvandring). 
Fagrådet ønsker midtsesongevaluering. De vil innføre ”fang og slipp”; regelverket rundt dette 
lages lokalt. De mener det trengs nye reguleringsgrep for å ta vare på bestandene og lokal 
interesse (lokal interesse er også en forutsetning for å ta vare på bestandene). Fagrådet ber DN 
foreta en ny undersøkelse av gyteområder elvene. I begrunnelsen går det fram at daglig fredning 
i elvene i perioden kl 12-17 juni og juli ikke er tatt hensyn til av DN. Etter at det ble fiskestopp 
1.august kommer ikke laksen opp til øvre soner i Norddalselva før fisket stenges (dette stopper 
lokal interesse/initiativ). Fagrådet ber om at beregningene for gytebestandsmålet blir revurdert, 
jf resultater fra drivtelling i elvene. 

Hemne kommune: Kommunen foreslår for vassdragene i Hemne, Hemnfjorden, at de 
reguleringene som settes i kraft av ny forskrift i minst mulig grad får følger for innlandsfisket 
samtidig som de får den tilsiktede effekten overfor anadrom laksefisk. Fritids- og yrkesfiskere må 
ikke bære kostnaden for andres påvirkning i form av restriksjoner. Kommunen forslår en dialog 
med brukerne / rettighetshaverne av de aktuelle vassdragene for å komme fram til fornuftige 
reguleringer. 

Herlof Jensen: Sjølaksfisker, Revsnes, Åfjord kommune (Kysten av Trøndelag). Han foreslår lenger 
fisketid, med åpning 15. juni. I juli er det ikke gode forhold for fiske i sjøen, maneter og drivtang 
fester seg i nøtene. Han foreslår også lavere avgift og samme avgift for sjøfiske og elvefiske. 

Hitra utmarkslag: Laget foreslår at fisketiden for Kysten av Trøndelag blir tre uker, eller en 
fisketid som gjør det mulig å opprettholde fisket. Fisket rundt Hitra i dag er så kort at fiskeretten 
i praksis er konfiskert. Arbeidet knyttet til forberedelse til fiske er såpass omfattende at to uker 
fisketid ikke svarer seg. Ved Hitra fiskes det i all hovedsak på fisk som skal til Trondheimsfjorden 
(i liten grad blandet ut over dette). Det er forskjellsbehandling å åpne for fire uker i hele fjorden, 
mens fiskere ved Hitra har to uker fisketid. 

Ingolf Lund: Sjølaksfisker ved Børsa, Trondheimsfjorden. Han foreslår fiskestart i sjøen den 18. 
juni. I følge Fylkesmannens forslag utvides fisket med 11 døgn, men halvparten av disse dagene 
er ikke fiskedager. Det burde derfor være mulig å starte to døgn tidligere slik at man rekker å 
sette og åpne nøtene før man må stenge dem igjen. 

Johan Bergheim: Han fisker laks i sjøen, Frøya kommune. Han foreslår fiskesesong fra 1. juli til 
28. juli. Han begrunner det med at én ukes ruskevær kan ødelegge hele sesongen slik det er nå, 
da han fisker i værutsatt område nord på Frøya. 
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John Øystein Berg: Han fisker i elvene i Snillfjord kommune (Hemnefjorden) og foreslår fisketid 
fra midt i juli til ut august. Laksen kommer ikke til vassdragene før i medio juli, og tradisjonelt har 
fisket foregått i august. Elvene trenger mye regn for at laks skal gå opp, og august er den mest 
regnfulle måneden her. Det er mye oppdrettsfisk i vassdragene på høsten (ca. 70 %). 

Kristoffer Solem: Sjølaksfisker ved Agdenes, Trondheimsfjorden. Han foreslår fisketid 15. juni til 
15. juli. Han mener fisketiden bør være den samme i både vassdrag og sjø, da det fiskes på 
samme bestand. 

Leif Bakløkk: Sjølaksfisker ved Børsa, Trondheimsfjorden (innenfor linjen Geita-Rye). Han foreslår 
at fisketid i denne delen av Trondheimsfjorden utvides med start 10. juni jf. Namsfjorden. 
Likebehandling med elvene og kilenotfiskere i andre fjordområder med samme tilstand tilsier 
dette. Fisket har tatt seg opp de siste to sesongene etter dårligere år på midten av 90-tallet. 
Reguleringen som ble gjennomført for to år tilbake var svært hard, og begrunnet med føre-var-
prinsippet. Utvidet fisketid ble lovet hvis fisket tok seg opp igjen, noe det har gjort. 

Magnar Audun Alseth: Sjølakesfisker i Rissa, Trondheimsfjorden. Han foreslår tidligere fiskestart i 
sjøen med start i uke 24 eller 25, med slutt uke 30 (fredag 27.07). Han ønsker fiskesesong knyttet 
til ukenummer. Han mener det er skjev fordeling mellom elv og sjø, da fisketiden er blitt så 
kraftig innkortet. Storlaksen går forbi før sesongen begynner. 

Malvik jeger- og fiskerforening: Foreningen støtter forslaget til redusert fisketid i Homla, 15. juni-
15.august. De går inn for at døgnkvoten settes til en laks per døgn, ikke to som foreslått av DN. 
Det er positiv holdning til å ta tak i problemene knyttet til generell nedgang i laksestammene. 
Det var beskjedent fangsttall i 2011, og unormal gjennomsnittstørrelse (snittvekt økt fra 1,5 til 
2,5 kg). Bra mengde, men unormalt stor fisk i elva etter sesongslutt, tilsier at de bør være føre-
var og ikke øke døgnkvoten.  

Midtre Gauldal kommune: Kommunen stiller seg bak uttalelsen til Elvene rundt 
Trondheimsfjorden. Det presiseres at det må være samme krav til midtveisevaluering, 
rapportering og kvoter i sjø som i elv. Gytegroptelling i Gaula høsten 2011 viste en liten nedgang 
i antall groper. Dette sammen med lav andel smålaks de siste sesongene forutsetter en føre-var-
holdning. 

NJFF Sør-Trøndelag: Fylkeslaget mener at fisket i sjøen på blandede bestander ikke må økes, og 
at midtsesongevaluering må innføres i sjøfisket. Det vises til at vitenskapsrådet sier at det i 
mange elver i Trondheimsfjorden ikke er rom for økt beskatning av laksen. Kilenotfiske på laksen 
som skal til vassdrag som Skauga m.fl. må ses i sammenheng med tillatt fisketid i elvene. Laget 
støtter fredning av sjøørreten. Videre mener de at detaljerte bestemmelser (kvoter mm) ikke må 
tas inn i forskriften for elver med flertallsvedtak, da lokallagene kan fratas friheten de har hatt til 
å fastsette egne kvoter innenfor rammene gitt av myndighetene. 

Olden grunneierlag: Laget går i mot at Oldenelva stenges for fiske som foreslått. Det påpekes at 
de tar rapporteringsfristen seriøst, selv om fangstrapporter for 2010 og 2011 er innlevert etter 
fristen. I 2011 ble fisketeller leid inn for å registrere lakseoppgangen og imøtekomme 
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dokumentasjonskravet, plasseringen av denne var ikke optimal, så justeringstiltak må gjøres for 
2012. 

Orkla jeger- og fiskerforening: Foreningen går i mot økningen i fisketid for sjølaksfiske i 
Trondheimsfjorden. Det må innføres midtveisevaluering og fortløpende rapportering også i 
sjølaksfisket, med mulighet for påfølgende tiltak, slik at det blir samme krav for elv og sjø. Lokal 
forvaltning (med flertallsvedtak) må ikke fratas friheten til å sette egne lokale regler. 
Beskatningen på blandede bestander må ikke økes, men reduseres. Lokalt engasjement må 
opprettholdes. 

Osen elveeierlag: Laget foreslår fiskesesong i Steinsdalselva på Fosen fra 1. juni til 31. august, og 
med en døgnkvote på to laks. Laget viser til at fire timer daglig fredning fra kl 12-16 tilsvarer 
fredning i 15 døgn, og at gjenutsetting ikke er forbudt. Det er viktig å ha samme sesonglengde og 
kvote som sammenlignbare nabovassdrag. Foreslått fisketid er ikke rettferdig i forhold til 
Øyensåa og Stordalselva. Laksetellerne var nede i 2010, noe som gav feilaktig dårlig inntrykk av 
bestanden. God oppgang 2011 (2246 fisk i teller fram til 16. september). Inntekt må til for å 
skape engasjementet, som å holde trappene i funksjon mm. 

Osen kommune: Steinsdalselva, Osen kommune. Osen kommune ber om at fisketiden 
opprettholdes på 2011- nivå. Kommunen støtter innspillet fra Osen elveeierlag etter kommunalt 
vedtak. 

Skauga elveierforening: Foreningen foreslår fisketid fra 15. juni til og med 31. august i Skauga, 
Rissa kommune. Det foreslås videre fangstkvoter på to lakser pr. døgn til og med 31. juli, og en 
laks pr. døgn i august, sesongkvote 10 laks, totalkvote for elva på 600 kg (fisket avsluttes). Det 
oppfordres til utsetting av laks, all gytefarget laks settes ut. All fangst innrapporteres daglig til 
laksebørsen. Midtsesongsevaluering i uke 30. Sjøørreten er fredet. Foreningen ønsker endring av 
fisketid fordi Skauga har sein oppgang, og det ønskes å ha kontroll på fiske ut over 
seinsommeren med tanke på ulovlig fiske, og for å overvåke oppgangen av oppdrettslaks. 
Døgnkvoten økes som foreslått fordi at Skauga er sterkt regulert, og i store deler av 
fiksesesongen er det lav vannføring. Det er en avtale med Trønderenergi som gir ekstra 
vanntilførsel 4 m3/s fra fredag - søndag kveld (nedre 15 km). Fiskere mener at en fisk i døgnet er 
for lite når elva først er fiskbar. I og med at døgn-, sesongkvote og totalkvote er innført, så 
mener laget at dette kan forsvares. Skauga har hatt daglig innrapportering av fangster til 
laksbørsen et par sesonger og det har vist seg å fungere bra, og dette gir elveierforeningen et 
godt styringsverktøy. Når det er lite vann i elva blir laksen gående på bukta utenfor elveutløpet 
og blir fanget i nøtene. Foreningen påpeker at det må innføres strengere begrensninger på 
sjølaksefisket utenfor elveutløpet av Skauga inntil elva har nådd gytebestandsmålet.  

Skaun kommune: Kommunen foreslår at Børselva og Vigda må få samme regler med hensyn til 
fisketider og døgnkvote for fiskesesongen 2012; fisketid 01.06-31.07 med døgnkvote to laks, 
hvorav en kan være 3 kg/65 cm. Fiskeredskap er ikke til høring, men må vurderes sammen med 
døgnkvote og fisketider. For Vigda er det åpnet for bruk av flere fiskeredskap (tidligere kun flue 
og mark) og fjerning av nattfredning mellom 24 og 05. Dette kan ha gitt negativ utvikling av 
fisket i Vigda. Sesongen 2011 gav betydelig nedgang av fangst og det ble observert færre 
gytefisk. Den positive bestandsutviklingen de 7-8 siste år har stoppet. Hvis elveeierlaget innfører 
tidligere regler kan dette gi grunnlag for sesong 01.06-15.08. 
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Skjenaldelva elveeierlag: Laget foreslår fiskesesong 15.06-31.08 i Skjenaldelva, Orkdal kommune, 
med kvote på en laks per fisker per døgn. Dette begrunnes med at andre elver i regionen nå får 
økt døgnkvoten til to laks, mens laget er fornøyd med døgnkvote på en laks med forlenget 
fiskesesong ut august, som tidligere. Med et begrenset kortsalg, med maks tre fiskere per sone 
på de tre sonene, vil ikke døgnkvote på en laks true gytebestanden. Dessuten vil det forenkle 
oppsynet av elva i forhold til ulovlig fiske, at det er folk i elva også i august måned. Slik 
situasjonen ser ut nå ut fra gytefisktelling (2011) er det god dekning på de tilgjengelige 
gyteområdene, og en forlenget sesong ville trolig ikke true dette. 

Stiftelsen nordatlantisk villaksfond: Stiftelsen mener å utvide sesongen i Trondheimsfjorden til å 
fiske fra 1. juli betyr at man tar sikte på å øke fangsten av storlaks og mellomlaks i Sør-Trøndelag. 
Dette rammer de viktigste elvene Orkla og Gaula, og Verdalselva der stammen er svært sårbar i 
starten av en oppbyggingsfase. Ellers gjelder uttalelsen generelle innspill eller andre fylker, og 
blir omtalt andre steder i notatet. 

Strøm utmarkslag: Laget foreslår at fisket i Straumsvassdraget, Hitra kommune videreføres slik 
det er i dag. Laget ber om at Øverdalsvatnet tas ut av forskriften, slik at regler for fiske etter 
anadrom laksefisk ikke gjelder her. Det foregår et begrenset fiske etter sjøørret i vassdraget. 
Sjøørretbestanden har økt i forhold til det den var på 2000-tallet. Fiske etter sjøørret i 
fredningssonen er sannsynligvis en større trussel mot bestanden enn det fisket som foregår i 
vassdraget. Det er ikke mulig for sjøørret å ta seg fram til Øverdalsvatnet uten at det 
gjennomføres tiltak i bekken opp til vannet.  

Sør-Trøndelag grunneigar og sjølaksefiskarlag: Fylkeslaget foreslår at en fordeling mellom fisket i 
sjø og elv må ta utgangspunkt i en sammenligning av årene før oppkjøpsordningen ble innført og 
dagens fangster. Det må innføres strenge kontrollerbare reguleringer i fisketid for elv. Videre 
mener laget at fisketiden for sjø må utvides og flyttes fram i tid slik at denne tradisjonsrike 
fangstmåten får mulighet til å overleve og utvikle ny næringsvirksomhet. For ytre kyst er 
høringsforslaget en fisketid på åtte dager, og dette er i praksis å si nei til fisket. Det samme 
gjelder forslagene for Hemnfjorden og Stjørnfjorden. Når det gjelder Trondheimsfjorden, med 
fisketid i 20 dager, gir ikke dette grunnlag for godtgjørelse av arbeid og investeringer for de aller 
fleste laksesett. I tillegg gir ikke slike betingelser nødvendige muligheter for investeringer i 
framtidig næring knyttet til laksen. I motsetning til Fylkesmannen har ikke DN funnet grunnlag 
for å utvide fisket innenfor en linje trukket fra Geita til Rye. Dette virker helt uforståelig ut fra de 
rike bestandene i Gaula og Orkla. Her tillates sjøfiske i 20 dager mot 90 dager i Orkla og Gaula 
som fisker på samme stammer. Reguleringen i sjølaksfisket står ikke i rimelig forhold til 
reguleringen i elvefisket. Dette må rettes opp (også om det totale beskatningstrykket ikke 
endres), jf. bakgrunnsnotat eller retningslinjer for regulering 2012. Forslaget til regulering tar 
ikke hensyn til retningslinjene. Gjennom generasjoner har sjølaksefisket vært viktig for 
sjølbergingen langs kysten i Sør-Trøndelag. Retten til å fiske laks ved kysten er nedlagt i de eldste 
skrifter og matrikler, på linje med jakt og annen fangst og slik dette er befestet i grunnloven. Nå 
er denne retten truet og derigjennom står håndbåren kunnskap og tradisjon i fare. 

Vigda elveeierlag: Laget foreslår fisketid i Vigda, Skaun kommune, som foreslått, 01.06-15.08, og 
døgnkvote to laks, hvorav en kan være over tre kg/65cm. Fredning av sjøørret håper de kan 
oppheves (når eller hvis generell tilstand bedres). De mener fisketid og døgnkvote er ok, selv 
med nedgang i oppfisket kvantum i 2011 som de mener skyldes at voldsom tilfrysing med 
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påfølgende stor isgang vinteren 2009/2010 drepte mye yngel. Det var godt med små fisk (pæte) i 
elva i 2011, en god del gytegroper å se, litt vanskelig å telle grunnet høy vannføring og grå elv 
(mye nedbør høsten 2011) men gytegropene ble i alle fall liggende under vann. De mener 
tilstanden i elva bør ses på over flere sesonger før eventuelle tiltak settes inn. De har fått noen 
innspill fra enkelte fiskere ang. redskapsbruk og nattefredning, dette vil styret se på og ta stilling 
til før årsmøtet utgangen av mars 2012. Mye sjøørret er sluppet tilbake i elva. 

Ørland/Bjugn JFF: Gjelder Botngårdelva, Nordelva, Oldenelva (Åfjorden, Kysten av Trøndelag og 
Trondheimsfjorden), i Ørland og Bjugn kommune. Foreningen foreslår sesong medio juli – 30. 
september i Botngårelva, og sesong ut august i Nordelva og Oldenelva. Foreningen ønsker 
samme kvote som i 2011 i Teksdalselva. Botngårdelva er godt tilrettelagt for allmennhet og 
bevegelseshemmede, og bør ha åpent fiske i så lang sesong som mulig. Fiske i Botngårdelva, 
Oldenelva og Nordelva bør foregå i tider med tilstrekkelig vannføring (august/september). Mye 
oppdrettsfisk kommer på elvene etter nåværende sesong i alle elvene. Kvoten er så liten at det 
ikke vil være noen fare for bestanden om det fiskes i perioder med mer vannføring. 

Åge Myrvik: Sjølaksfisker i Lysøysund, Åfjorden. Han foreslår noe tidligere start på sesongen. 
Fangstdagboka må utformes slik at oppdrettslaks kan registreres. Han mener at nedgangen i 
fisket har sammenheng med fisketiden og vær/vind-forhold i større grad enn bestandsforhold, 
og han tror ikke at innkorting med fire dager har betydning for bestandsstørrelsen. 
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Nord-Trøndelag 

Anders Moe: Han poengterer at Verdalselva er tørr og lite fiskbar i lange perioder. Han ønsker å 
utvide sesongen i begge ender og er særlig opptatt av rekruttering av unge fiskere til vassdraget. 

Elvene rundt Trondheimsfjorden: Se oppsummering under Sør-Trøndelag.  

Firma Albert Collett (FAC): FAC har mesteparten av fiskeretten i Salvassdraget. FAC mener at 
laksebestanden i Salvassdraget har vist seg stabil over tid og stiller spørsmål ved 
vitenskapsrådets faglige grunnlag for beregning av gytebestandsmål. Det gjelder særlig antall egg 
pr m2 og beregning av produksjonsareal (Salvatnet er brådypt og har liten produktiv strandsone). 
Videre vises det til at DN ber om at det legges fram en plan med tiltak for å redusere uttaket av 
villaks i vassdraget til et bærekraftig nivå som gjør det mulig å nå gytebestandsmålet. Plan er 
utarbeidet i samråd med Fylkesmannen i møte 16/1-2012 og omfatter: Reduksjon av døgnkvote 
til en villaks og sesongkvote på fem villaks (tidligere 2/10), begrensning i antall stenger i Moelva, 
reduksjon i fisketid i Moelva til 1. juni – 4. september dog tilpasset ukedager slik at fisket bare er 
åpnet i 3 mnd (munningsfiske i september tas vekk), fisket oppstrøms Salvatnet (unntatt 
Hendelva) reduseres til 15. juni – 31. august, totalfredning i Sakselva ovenfor Svenskfossen, 
opplegg for bedre fangstrapportering i øvre deler av vassdraget, sterk anbefaling og bedre 
tilrettelegging for gjenutsetting av villaks, utsortering av oppdrettslaks ved bruk av kilenot i 
Salvatnet i tre måneder, og utsortering av oppdrettslaks ved ukentlig dykking/harpunering i 
Moelva. 

Flatanger kommune: Kommunen stiller spørsmål om hvorfor Lausneselva ikke er omfattet av 
høringsforslaget, siden man flere ganger har fanget laks og sjøaure i gytedrakt i elva.  Kommunen 
krever at vassdragets status må oppdateres og at riktig forvaltning må etableres. Videre mener 
Flatanger kommune at utøverne av sjølaksefiske seigpines, og at dette reduserer rekrutteringen 
til dette fisket. Kommunen betrakter reguleringene i sjøfisket som et sterkt inngrep overfor 
rettighetshaverne i sjøen til fordel for elvefisket, og mener at fiskeriene og forvaltningen av disse 
må skje i havet og at målsettinger som bidrar til lek og lyst langs gyteelvene må endres. 
Kommunen hevder at et regulert sjølaksefiske etter vanlig mønster aldri har hatt noen vesentlig 
betydning for bestandene, og at en kraftig økning av gytebestand skulle tilsi at sjølaksefisket på 
kysten får tilbake sin status og at fisketidene settes til mai og juni måneder. 

Grunneiere Nordfolla/Aunet Gård: De har fiskeutleie i Nordfolla som viktig tilleggsnæring. 
Stadige endringer i fisketid og kvoteregulering har ført til at det er vanskelig å holde på kundene. 
Grunneierne påpeker feil i vitenskapsrådets vurdering; det er egen fangstrapportering fra 
Nordfolla og ikke felles med Kongsmoelva. Rapporten fra vitenskapsrådet bygger på sviktende 
grunnlag og må ikke legges til grunn for den endelige fastsettelse av fisketider for vassdraget. 
Sjøørret er viktigste art i vassdraget, og det har aldri vært en stor laksebestand i vassdraget. Ny 
kunnskap gjennom fiskeundersøkelser høsten 2011 (Rådgivende biologer AS) som viser god 
tetthet av yngel/ungfisk og at sjøørret dominerer i vassdraget. Lengden på fiskesesongen er 
viktigere enn fangstene. Fisketid fra 20. juni til 31. august er et minimum for å utnytte fisket i 
næringssammenheng. 
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Kongsmoelva grunneierlag: Laget viser til at Kongsmofossen nederst i Kongsmoelva er 
oppgangshinder, og at mye laks samles der og muligens overbeskattes i lange perioder før videre 
oppvandring i vassdraget. Grunneierlaget ønsker utsatt fiskestart til 15. juli, noe som er i tråd 
med DNs forslag. Forslag til fiskesesong: 15. juli – 31. august. 

Lakseutvalget for Namsenvassdraget: Lakseutvalget uttaler at den dominerende holdning i 
utvalget er at en utvidelse av fisketiden i Namsfjorden er greit, men bør heller komme i etterkant 
enn i forkant av sesongen. Dette ut i fra at et tidlig fiske i større grad vil beskatte storlaks, og i 
mindre grad rømt oppdrettslaks. En utvidelse av fisketiden i sjø kan imidlertid være et større 
problem for andre elver i regionen der gytebestandsmålene ikke er oppnådd. De foreslår sesong 
for kilenotfiske 15. juni – 4. august. 

Lyngenfjorden lakseråd: Lakserådet representerer elvene Årgårdsvassdraget (inkl. Ferga og 
Øyensåa), Bogna, Aursunda og Oksdøla. Alle elver har marginal vannføring med normalt tørke i 
store deler av juli-august. Elvene tåler derfor ikke sterkere innskrenking i fisketid hvis fiske som 
attåtnæring skal opprettholdes. Lakserådet foreslår alternativ regulering gjennom reduksjon i 
antall stenger og kvoter. Alle elver rundt Lyngenfjorden har hatt furunkuloseutbrudd de senere 
år, og Mattilsynet anbefaler utvidet fiske for å redusere dødeligheten i elvene. De betviler 
vitenskapsrådets beregninger av gytebestandsmål, særlig for Bogna og Oksdøla. De foreslår 
følgende fisketider: Bogna 1. juni – 15. august, Aursunda 1. juni – 15. august, Oksdøla 1. juni – 
15. august, Øyensåa og Årgårdselva 1. juni – 31. august, og Austerelva og Ferga: 1. juni – 15. 
august. Når det gjelder sjølaksefisket, mener lakserådet kilenotfiske bør brukes mer aktivt i 
forsknings- og kunnskapsoppbygging. Det foreslås fisketid i Namsfjorden 1. juni – 4. august. 

Midtre Namdal samkommune: Samkommunen støtter Fylkesmannens forslag til fiskeregler for 
vassdragene i sitt område. Konkret innebærer dette at de ønsker følgende endringer i DNs 
forslag:For Bogna fastsettes fisketid 01.06 – 31.07 mot DNs forslag 01.06 – 15.07, for Aursunda 
fastsettes fisketid 01.06 – 15.08 mot DNs forslag 01.06 – 15.07, for Oksdøla fastsettes fisketid 
01.06 – 15.08 mot DNs forslag 15.06 – 15.07, Årgårdselva fastsettes fisketid 01.06 – 31.08 mot 
DNs forslag 15.06 – 15.08, Ferga fastsettes fisketid 01.06 – 31.07 mot DNs forslag 15.06 – 15.07, 
og for Østerelva fastsettes fisketid 01.06 – 31.07 mot DNs forslag 15.06 – 15.07. Utvidelsen i 
forhold til DNs forslag begrunnes med at vann- og vandringsforholdene i disse elvene gjennom 
sesongen tilsier at gytebestandene er høyere enn det som beregningsmodellene tilsier. 
Midtsommersevaluering gir dessuten mulighet til å gripe inn med tiltak mot uforutsett 
bestandsutvikling. 

Namsenvassdragets grunneierforening: Foreningen ønsker stort sett samme fiskeregler som for 
2011 i Namsenvassdraget; dvs Høylandsvassdraget (inkl. Bjøra) 15. mai – 15. august, Namsen 
ovenfor Nedre Fiskumfoss 1. juli- 15. september, Sandøla mellom Møllefossen og Øvre 
Formofoss 15. juni – 15. september, og resten av vassdraget: 1. juni – 31. august. Når det gjelder 
laksefisket i sjøen, går foreningen sterkt imot DNs forslag til utvidelse av kilenotfiske i 
Namsfjorden. Begrunnelsen er retningslinjene fra Nasco, føre-var-prinsippet og 
naturmangfoldlovens § 15. I tillegg er det lakselusproblem for utvandrende smolt og en økende 
andel oppdrettslaks i fangstene i vassdraget og under overvåkingsfiske på gyteplassene. De viser 
også til byrdefordelingsprinsippet, da dobbelt så mye laks tas i sjøen i Namdal i forhold til 
fangsten i vassdragene. En utvidelse av fisketiden i Namsfjorden vil først og fremst beskatte 
storlaks og mellomlaks. Dette er uheldig for Namsen og særs uheldig for de elvene i Namsfjorden 
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hvor gytebestandsmålet ikke er nådd. Det bør kreves ukentlig rapportering av kilenotfisket 
gjennom sesongen. Foreningen foreslår sesong for sjølaksefiske på kysten av Trøndelag 13. juli – 
28. juli og i Namsfjorden: 15. juni – 28. juli. 

Nord-Trøndelag grunneigar- og sjølaksefiskarlag: Fylkeslaget krever å få lik fiskestart som de 
fleste elvene, dvs. 1. juni. Dette begrunnes med at laksebestandene det fiskes på er gode, at 
antall kilenotfiskere er redusert fra 101 til 54 i perioden 2002 til 2010, at sjølaksefisket har stor 
økonomisk betydning som tilleggsnæring, at det må fiskes et visst kvantum for å opprettholde 
laksemottakene, og at kilenotfisket beskatter ikke smålaks, som har gjennomsnittsvekt på ca 1 
kg. Laget vil som tidligere starte fisket kl. 15.00, og at fisketiden skal gjelde som før fra dato, ikke 
uke. 

Stjørdalsvassdraget elveeierlag: Laget ønsker at fiskesesongen 1. juni -31. august i Stjørdalselva 
opprettholdes og at kvotene bestemmes lokalt. Sjøørret ønskes totalfredet. Laget mener at føre-
var-hensyn tilsier at fangstrykket ikke skal økes, verken i elv eller sjø. Situasjonen i 
Steinkjerelvene (gyro) og Verdalselva tilsier at kilenotfiske i Trondheimsfjorden ikke bør økes, 
men heller innskrenkes. Det foreslås å opprettholde fisketidene for kilenotfisket fra 2011. 

Verdalselva fellesforvaltning: De har problem med å se sammenhengen mellom utvidet 
kilenotfiske i Trondheimsfjorden og nei til utvidet fiskesesong i Verdalselva. Gyteregistrering de 
to siste år viser en god økning i gytebestanden. Sesongkvotene i Verdalselva har de to siste år 
vært strenge med kun to laks pr fisker og med stor andel gjenutsetting. VRL antar at 
gytebestanden trolig er innenfor intervallet satt for gytebestandsmålet for elva. 
Fellesforvaltninga ønsker fisketid fra 10. juni til og med 31. juli med sesongkvote på 3 laks og 
totalfredning av sjøørret. Når det gjelder sjølaksefiske mener fellesforvaltningen at det ikke er 
rom for økning i sjølaksefisket i Trondheimsfjorden, så lenge man ikke får øke fisketid eller 
sesongkvote i Verdalselva. Selv om det er en positiv utvikling i gytebestanden, bør ikke dette 
“spises” opp av et økt kilenotfiske. Det foreslås å opprettholde samme sesong for kilenotfisket 
som i 2011. 

Verdal JFF: Foreningen ønsker fiskesesong fra 20. juni til og med 31. juli i Verdalsvassdraget, med 
sesongkvote på to smålakser og to lakser over 3 kg. Dette begrunnes med at laksen da har 
spredd seg i vassdraget og det kan fiskes over hele elva. Dette gir ingen favorisering av 
grunneiere langt ned eller opp i elva. 
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Nordland 

 
Beiarn kommune: Kommunen er tydelig på at Beiarelva er viktig både for trivsel og reiseliv, og 
minner om at statusen som nasjonalt laksevassdrag og laksefjord gir alle et spesielt ansvar. 
Kommunen er godt fornøyd med samarbeidet og utviklingen etter rotenonbehandlingen i 1994. 
Det ønskes tettere oppfølging fra staten for innhenting av kunnskap og forvaltning i elv og sjø, og 
etterlyses ungfiskundersøkelser. Kommunen spør om bruk av lokalt klekkeri kan være til hjelp. 
Videre ser kommunen muligheter for styrt offentlig uttak av predatorer, og viser til økte 
bestander av laksender, oter, mink og kystsel. Ut fra nasjonale føringer bør notfiske etter laks i 
Beiarfjorden opphøre, og for 2012 bør dorgefiske og stangfiske i fjorden begrenses til 1.7-5.8. 
Kommunen ser behov for å drøfte ulike tiltak for å begrense uttaket, også økt bruk av fang og 
slipp. Forslaget om reduserte uttaket for 2012 støttes, i lys av bestandssituasjonen. Det vises til 
den kritiske situasjonen for sjørøyebestanden, og de ber DN ta ansvar for å stille ressurser for å 
finne ut om bestanden kan reddes. Kommunen understreker at ansvaret for gode gytebestander 
ligger på flere enn fiskerne, og forventer at DN gir sitt syn på de utfordringer som er tatt opp i 
høringsuttalelsen.    

Elveierlaget for Kjeldelva, Ballangen: Laget mener det er uheldig at elva holdes stengt flere år på 
rad, og mener dette kan føre til økt ulovlig fiske. De planlegger økt oppsyn, og ønsker samtidig 
en viss åpning for fiske i 2012. Ved åpning av fiske vil det bli ordnet gode rutiner for 
fangstrapportering og oppsyn.    

Elveeierlaget for Rånavassdraget og Fiskeforeninga for Storvatnet i Rånavassdraget, Ballangen: 
De ber om at grensen for notfisket utenfor Rånavassdraget flyttes lengre ut, i henhold til vedlagt 
kart. Dette er begrunnet av hensyn til en sårbar laksebestand, i en situasjon hvor elva er stengt 
for fiske og hvor det blir fisket laks i en kilenot utenfor elva. 

Erik Grønnerød: Han har fisket i Saltdalselva i mange år og har registrert en positiv utvikling i 
fiskebestanden. Av den grunn, og for å fordele fisketrykket bedre, foreslår han å framskynde 
starten på sesongen to uker, slik at åpningen blir 1. juli. Ellers ønsker han å beholde øvrige 
bestemmelser for fisket. 

Fjære gårdstyre, Bodø: Fjære gårdsstyre ønsker at en av bestemmelsene for fiske i 
Fjærevassdraget blir fjernet. Det gjelder “I Fjæreelva er det kun tillatt å fiske sjøørret og 
oppdrettslaks”. De mener det er uvesentlig om personkvotene for laks og sjørøye blir fisket i 
innsjøene eller i elva. Dagens fiskebestemmelser har gitt kraftig redusert kortsalg. De ønsker 
flere fiskere i elva, noe som også vil redusere risikoen for ulovlig fiske. Videre ber de om å bli 
kontaktet om forslaget må diskuteres eller tilpasses.  

Forfjord grunneierlag, Andøy: Laget mener at forslaget er en uakseptabel forskjellsbehandling 
mellom to av de beste laksevassdragene i fylket, Buksnesvassdraget og Gårdselvvassdraget, og 
øvrige laksevassdrag. De opplyser at en aktiv og målrettet forvaltning av Gårdselvvassdraget, og 
ikke offentlige reguleringer, har gitt gode og bærekraftige fiskebestander i vassdraget. Laget 
aksepterer ikke avkorting av fisketiden basert på synsing og mangel på kunnskap, og fordi 
villaksen har problemer i andre vassdrag. De ønsker ikke at den lokale fredningen nederst i elva 
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skal bli tatt med i forskriften. Videre kommer de med konkrete beskrivelser av planlagte 
bestemmelser for Gårdselvvassdraget i 2012 (fisketid 01.06 – 31.08, årskvote av inntil 450 laks, 
bag limit på 1 laks 01.06 – 14.06 pr. fisker pr. døgn, 3 laks 15.06 – 30.06 pr. fisker pr. døgn, 5 laks 
01.07 – 31.08 pr. fisker pr. døgn, og inntil 20 laks pr. fisker som årskvote). De foreslår ingen 
begrensninger i uttaket av sjøørret. Uttaket vil bli evaluert daglig. Ved særlig godt fiske i 
juli/august vil uttaket blir regulert med reduksjon av bag limit. Det foreslås i tillegg at fiske i 
Langvatnet i september utgår, fordi det her er risiko for fangst av gytelaks og fordi dette er en 
fordel for oppsynet. Forfjord grunneierlag viser til tidligere innspill, og mener det av hensyn til 
ulovlig fiske er uheldig med fortsatt fredning av Forfjordelva. De er forbauset over at forslaget 
om begrenset fiske ikke er tatt til følge, og de mener det ikke er faglig holdbare begrunnelser for 
dette. Laget fastholder opplegg som foreslått i høringsforslaget for 2012 (Fisketid 01.07 – 31.08, 
årskvote av laks: Inntil 30, Bag limit:1 laks pr. fisker pr. døgn, Inntil 3 laks pr. fisker som årskvote, 
ingen begrensninger i uttaket av sjøørret, og overvåkning av uttaket tilsvarende som for 
Gårdselvvassdraget).  

Forsåvassdragets Elveeierlag, Ballangen: Grunnet svært dårlig oppgang av laks i Forsåvassdraget i 
2011, har elveeierlaget ingen innvendinger mot å redusere sesongkvoten fra fem til tre laks for 
sesongen 2012. Skulle det derimot vise seg at sesongen 2012 blir bedre en forventet, og at 
midtsesongevalueringen viser at gytebestandsmålet blir oppnådd, ber laget om at det gis 
anledning til å øke sesongkvoten til 5 laks for innværende sesong. 

Futelva elveierlag, Bodø: Laget ønsker at sesongkvoten for Futelva økes til fem laks per fisker, og 
at sesongen i Futelva utvides med to uker i starten i forhold til dagens forskrift. Det foreslås 
strengere forvaltning av sjøørreten, fordi laget mener bestanden er i markert nedgang.  

Junkerdal grunneierlag, Saltdal: Laget ber om gjenåpning av fisket i Junkerdalselva, med de 
bestemmelser som gjelder for hovedelva (Saltdalselva). De mener at siste års gytefisktellinger 
viser at Junkerdalselva ikke er viktig for bestanden i vassdraget, og at det derfor ikke er grunnlag 
for stengning. Stengt elv siden 1997 har medført et økonomisk tap ved at det ikke er solgt 
fiskekort.     

Knut Haugen: Han har fisket med not i Beiarfjorden siden 1975, og opplyser at fisket etter 2000 
har vært bedre enn på 1970-tallet. Han mener at tilrådningene fra Fylkesmannen om fiske ikke 
samsvarer med anbefalinger fra fagrådet. Det foreslås at fisketiden for kilenot bør settes til 1.7-
4.8, og at det kun åpnes for fiske etter 4.8 ved konstatert rømming. Dette begrunnes blant annet 
med frafallet av notfiskere, at hovedinnsiget er før 1.7, at riktig bruk av statistikk viser gode 
lakseår, at elvene tåler beskatningen, og hensynet til rett fordeling mellom sjø og elv, samt 
grunneierretten og kystkulturen.  

Kobbelv/Ørnes grunneierlag, Sørfold: Uttalelsen fra laget er gjort på vegne av samtlige private 
grunneiere i vassdraget. De beskriver økt samarbeid innen vassdraget om kultiveringsplan og 
forbedringstiltak for gyte- og oppvekstforholdene for sjøørret. Laget mener at fangststatistikk og 
gytefisktellinger viser at bestanden av sjøørret tåler beskatning fram til 15. september, slik det 
var tidligere. Det foreslås at fisketiden for sjøørret forlenges for 2012, med evaluering i 
etterkant, og at fisketiden blir som foreslått for sjørøye og laks. De mener at det bør oppfordres 
til utsett av hunnlaks.   
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Laksefiskerne i Saltenfjorden v/Kjell Brækkan, Bodø: De tre gjenværende notfiskerne i 
Saltenfjorden mener at bestanden av villaks i fjorden har vært uforandret de siste 30 år. Foreslår 
at fisketiden for kilenot i fjorden settes til 1.7-4.8, fra mandag kl. 18.00-fredag 18.00, sekundært 
startdato den 15.7. Finner det urimelig med kun to fiskedøgn per uke, ut fra hvor 
arbeidskrevende det er med utsett og opptak. 

Lovik fiske- og grunneierlag, Andøy: Grunneierne i Lovik er rettighetshavere til Storelva i Lovik, 
som for tiden er stengt for fiske. Laget informerer om tidligere problemer knyttet til at elva er 
regulert, pågående revidering av konsesjonsvilkår og gjennomførte undersøkelser av ungfisk og 
gytefisk. Det er nå muligheter for at det kommer bestemmelser om minstevannføring i elva, noe 
som vil bedre forholdene for fisken. Fiskeoppsyn i lokal regi er også gjennomført de to årene elva 
har vært stengt, men kontrollen er ikke så effektiv nå som det ikke er fiskere i elva. De arbeider 
med en driftsplan for elva, hvor det blant annet vil komme bestemmelser om kun salg av fem 
døgnkort, sesongkvote på tre laks per fisker, løpende rapportering, skjellprøvetaking, årlig 
registrering av ungfisk og gytefisk, oppsyn og totalkvote. Det legges opp til å ha planen ferdig før 
sesongstart, og vil med bakgrunn i dette søke om et begrenset fiske i sesongen 2012.   

Narvik og omegn jeger- og fiskerforening: Foreningen forvalter fisket i Lakselva i Beisfjord og 
Rombakselva. De er tilfredse med at dagens fisketider blir videreført i disse elvene, i samsvar 
med driftsplanene. Foreningen er bekymret for utviklingen i de stengte elvene i Ballangen, ut fra 
signaler om økende tyvfiske og redusert engasjement. De peker på muligheten for å åpne for 
fiske etter sjøørret og sjørøye i elver hvor det ikke er åpnet for laksefiske. For å hindre fangst av 
laks mener foreningen det kan være aktuelt å vedta redskapsbegrensinger eller å unngå fiske på 
visse strekninger, og viser i den sammenhengen spesielt til Rånavassdraget.  

Nedre Ranaelva elveeierlag, Rana: Laget viser til felles uttalelse av 26.09.11 fra Nedre Ranaelva 
Grunneierlag, Rana Laksefiskerforening og Nedre Ranaelva Elveeierlag. Fra Kobbforsen og ned til 
sjøen har det vært et utvidet fiske etter sjøørret 1.9-14.9. De ønsker nå å åpne for et sterkt 
regulert fiske av sjøørret fra Kobbforsen og opp til Reinfossen i samme periode, og de mener et 
slikt fiske vil redusere tjuvfiske på strekningen. Laget vil gjennom regulering av antall kort, 
tilpasset redskap og kvoter sikre at uttaket blir på et forsvarlig nivå.  

Nordland fylkes fiskarlag: Laget viser til at tidligere reguleringer har ført til en nedgang i antall 
notfiskere fra 220 i 2000 til 51 i 2010. De mener dagens korte fisketid er uakseptabel, og at 
fisketiden minst må dobles, subsidiert at den settes til to uker a fire døgn. Fisket bør forbeholdes 
fiskere registrert i fiskermanntallet. 

Nordsand gårdsforening, Øksnes: Foreningen støttet forslaget om åpning av fiske i 
Nordsandvassdraget, med fisketiden 1.6-14.9. 

Plahtes Eiendommer, Bindal: Selskapet lever av utleie av jakt og fiske på egne eiendommer, 
deriblant fiske i Urvoldvassdraget, Eidevassdraget og Terråkvassdraget i Bindal kommune. De 
ønsker å regulere beskatningen gjennom antall fiskere, ikke laksekvoter, i disse vassdragene. For 
å øke størrelsen på sjøørreten har grunneier innført et minstemål 40 cm for sjøørret i 
Urvoldvassdraget og Eidevassdraget. Selskapet viser til en fangststatistikk som underbygger at 
Eidevassdraget har gode fiskebestander, og at utsatt fiskestart vil gi store økonomiske tap ut fra 
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bestillinger for 2012. De ber om å få følge gjeldene driftsplan for Eidevassdraget. Det ønskes i 
tillegg å få fiske fra isen går og til 14. september i Fjellvannet, med begrunnelse at det ikke blir 
fanget anadrome fisk her før i slutten av juni. Når det gjelder Urvoldvassdraget opplyses det at 
vassdraget oppfyller gytebestandsmålet for laks og har en god og stabil bestand av sjøørret. 
Selskapet er negativ til å sette ned den personlige sesongkvoten på sjørøye fra ti til fem. Dette 
begrunnes med at dagens fiske betyr lite for bestanden, og at redusert kvote sannsynligvis vil 
føre til at de mister to trofaste fiskegrupper. Selskapet mener at fredning av laks og forbud mot 
markfiske er fornuftig i Terråkvassdraget. Uttalelsen fra Plahtes Eiendommer er vedlagt en faglig 
vurdering fra Vilt og fiskeinfo AS av foreslåtte fiskeregler for Eidevassdraget og Urvollvassdraget. 
Det stilles her spørsmål ved om gytebestandsmål for små laksebestander i vassdrag med store 
bestander av sjøørret og sjørøye er et egnet verktøy. Vilt og fiskeinfo AS gjør rede for ulike 
faglige forhold som taler for at fiskesesongen i Eidevassdraget kan starte 1. juni. Selskapet slutter 
seg også til at bruk av kvoter er lite egnet i dette vassdraget, fordi de fleste fiskere er tilreisende 
og oppholder seg kort tid i vassdraget. Samme vurdering gjelder for kvoter i Urvoldvassdraget. 
De mener også her at fiskesesongen kan starte tidlig uten at dette får stor betydning for 
beskatningen, fordi det er lite oppgang før 15. juni. Beskatningen av sjøørret har gått ned de 
siste årene, gjennom mer utleie til tilreisende og mindre til lokale. Selskapet har god kunnskap 
om bestandene og beskatningen gjennom flere års overvåkning av oppgangen med video. De er 
uenig med Plahte om beskatningen av sjørøye, og mener at høringsforslaget om redusert kvote 
er bra. 

Rettighetshaverne i Buksnesvassdraget, Andøy: De ønsker ikke at fisketiden skal reduseres med 
to uker. De ønsker fisketiden 15.6-31.8 for hele vassdraget, med en døgnkvote på tre laks per 
fisker, og i tillegg et fiske 1.6-14.6 i Teinvatnet, da med en kvote på en laks per fisker per døgn. 
Videre mener de at laksestammen ikke er truet og at den blir forvaltet på en god måte. Det 
opplyses at det er innført lokale kvoter, at fangststatistikken siden 1993 er stabil og god, at det 
er en økning i gjenutsatt fisk, at ungfiskundersøkelser fra 2010 viser svært gode tettheter av 
laksunger, at uttaket av laks reguleres gjennom sesongen ved innføring av kvoter og at 
nedgangen i fangst fra 2010 til 2011 skyldes tørr sommer og utstrakt bruk av kvoter.  Det vises til 
tilbakemeldinger fra Fylkesmannen om god forvaltning. 

Saltdal elveierlag, Saltdal: Laget viser til en ansvarlig og bærekraftig lokal forvaltning, og god 
kunnskap gjennom gytefisktellinger og fangststatistikk i Saltdalsvassdraget. De mener at dagens 
kunnskap viser at Junkerdalselva har en underordnet betydning for vassdraget. Laget ber om at 
denne elva gjenåpnes for ordinært fiske under samme begrensinger og vilkår som Saltdalselva 
for øvrig, evt. at det her blir en forsøksordning. Det ønskes en dialog dersom det er aktuelt med 
særlige begrensinger i Junkerdalselva eller andre deler av vassdraget.  

Samarbeidsordninga for Beiarelva: Samarbeidsordninga har ingen motforestillinger til å redusere 
sesongkvoten av laks til tre, derav bare en over 65 cm, men forutsetter justeringer dersom nye 
tellinger viser at bestandsmålet blir nådd. De påpeker usikkerhet ved gytefisktellinger under 
vanskelige forhold, og stiller spørsmål ved årsaken til redusert oppgang de to siste årene. Videre 
ønsker de, som nasjonalt laksevassdrag, utvidet ungfiskregistreringer for å kunne følge 
utviklingen i en situasjon med slamproblemer. De mener også at det burde vært foretatt 
innskrenkninger i sjøfisket etter laks, samt vært økte muligheter for uttak av predatorer som 
ender, sel og oter.  
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Sila Elveierlag, Lurøy: Viser til at eneste foreslåtte endring for Silavassdraget er at kvoten på 
sjørøye blir satt ned til fem fisk per fisker, noe som er greit for laget. 

Spildervassdragets grunneierlag, Meløy: Laget viser til gode resultater fra tellinger av gytefisk i 
Spildervassdraget de to siste årene. De ønsker best mulig dokumentasjon om statusen til 
fiskebestandene, dels som grunnlag for å vurdere mulighetene for økt beskatning. De legger til 
grunn at foreslåtte bestemmelser omfatter både fiske av sjøørret og sjørøye i juni. Laget ønsker 
at utvidet fiske etter andre arter enn laks skal omfatte både de to innsjøene og hele utløpselva, 
slik det har vært de to siste årene. Dersom det er uenighet om dette, ønsker laget å bli 
kontaktet. 

Svolvær JFF, Vågan: Foreningen ønsker ikke at årskvoten per fisker på ti sjørøyer i 
Svolværvassdraget blir redusert til fem. De mener at hovedbeskatningen skjer i sjøen utenfor 
kraftverket i fjorden, der bortført vann fra Svolværvassdraget blir sluppet ut. Det opplyses at 
driften av kraftverket skaper problemer, ved at mye fisk blir stående fast på elvestrekningen 
nedenfor verket ved stopp i stasjonen. De har ved anledninger “berget” opptil 400 sjøørret og 
sjørøyer på en dag. Foreningen mener det er feil at fiskerne blir straffet ved strenge reguleringer, 
mens regulanten ikke blir fulgt opp. Videre tror de at flere foreninger vil legge ned driften 
dersom det blir strenge reguleringer av fisket. Forvaltningen inviteres til å komme på befaring og 
til å finne tiltak for kraftstasjonen.  

Tårstad og Stunes elveeierlag, Evenes: Laget er fornøyd med at det nå er foreslått å åpne for 
fiske av laks i Tårstadvassdraget, med en årskvote på tre per fisker. De viser til at gjeldene 
bestemmelser for den delen av Lavangsvatnet som ligger i Troms er en døgnkvote på en laks per 
fisker, og de ber om at elveierlaget blir tildelt samme kvote for fiske i Lavangsvatnet som den 
som blir gjort gjeldene for Troms fylke, slik at det blir like bestemmelser i hele vannet. Dette har 
betydning for kortsalget. Dersom bestemmelse gjennom forskriften blir ulik over fylkesgrensen, 
ber laget om at dette blir justert før sesongstart. 

Vik grunneierlag, Hadsel: Laget mener at overvåkningen av lakselus siden 1997 viser at 
belastningen av lus var størst på 1990-tallet, med en bedring etter 2001. Tross fortsatt kronisk 
forhøyete infeksjoner av lus, mener laget at bestanden av sjøørret i Vikvassdraget har hatt en 
positiv utvikling de siste årene. Det har blitt mer sjøørret, fisken er i god kondisjon, og det er ikke 
observert prematur tilbakevandring på flere år. Laget mener derfor det ikke lengre er nødvendig 
med spesielt strenge reguleringer av fisket i vassdraget. De ser heller ikke behov for mer 
krevende bestandsovervåkning enn nærliggende sjøørretvassdrag. Laget ber om fisketid i 
perioden 15.06-31.08.  

Åbjøravassdraget elveeierlag, Bindal: Laget har mange konkrete ønsker for fiskeregler i 
Åbjøravassdraget (fisketid sjøørret hele vassdraget: 15.6 til 31.8, der det ikke er tillatt å fiske 
sjøørret under 40 cm og det settes en personlig årskvote på 10 fisk, fisketid sjørøye hele 
vassdraget: 15.6 til 31.8 og laks: 15.6 til 15.7, fiske etter laks tillates kun i Åelva nedstrøms 
Åbjørvatn, der det settes årskvote på 3 fisk/år og øvre størrelse på 65 cm, det er ikke tillatt å 
fiske med mark i elvene, gjennomsnittlig beskatningen/år skal søkes holdt under 300 sjøørret og 
400 laks, i Åbjørvatn er fiske med håndsnøre tillatt hele året, og det er tillatt å fiske med garn 
utenfor garnforbudssonene, garn skal være minimum 1 meter nedsenket, om det tas anadrom 
fisk på garn eller laks over 65 cm som er så skadet at den ikke kan gjennutsettes skal dette 
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overleveres det lokale sykehjemmet, slik fangst skal innrapporteres på vanlig måte, i Åbjøra er 
det tillatt med stangfiske etter innlandsørret fra 1.6 til 25.9). Laget opplyser at fiskeproduksjonen 
har gått kraftig ned pga. PKD. De mener at et uttak på ca 400 laks og 300 sjøørret av et innsig på 
ca 800 av hver art er bærekraftig. Av hensyn til næring og rekreasjon ønskes en tidligere 
sesongstart, fordi vannføringen lenge ut på sommeren blir liten pga. vannkraftutbyggingen. De 
mener tidligere fiske er en fordel for fisketurismen, uttak av rømt oppdrettslaks og predasjon fra 
rovvilt, og at tidligere start heller ikke er et problem for sjøørret da denne i liten grad kommer 
opp før i juli. Det framheves at ørretfiske i Åbjørvatn er viktig for lokalbefolkningen og at fiske 
etter innlandsørret i Åbjøra i september er viktig for å dekke matbehovet til jegere. 
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Troms 

Uttalelser som er omfattet av mandatområdet for arbeidsgruppen som har foreslått reguleringer 
for Nord-Troms og Finnmark er samlet til slutt i gjennomgangen av Troms. 

AL Lakselva: De ønsker følgende bestemmelser for Laukhelle-Lakselva: Sesong for laksefiske fra 
1. juni (seinest 15. juni) til 31. juli, kvote på to laks under tre kg per fisker pr døgn, kvote på en 
hannlaks over tre kg per fisker per år, tilbakesetting av all hunnlaks over tre kg. Videre ønsker de 
at markfiske kan tillates fra 1. juli til 31. juli på enkelte innsjøer og elvestrekninger. De vil sjøl 
bestemme hvor dette skal foregå, og de vil evaluere gjennom sesongen og om nødvendig stenge 
for markfisket. Videoovervåkingen viser at det har gått opp lite villaks i juni, og at det har vært 
tidlig oppvandring av rømt laks.  De mener derfor at fiske fra 1. juni vil gi bedre ivaretakelse av 
laksebestanden enn ved start 1. juli. De viser også til at rapporten fra videoovervåkingen i 2010, 
som viste betydelig økning i oppvandringen av laks, ikke forelå da Vitenskapelig råd for 
lakseforvaltning (VRL) gjorde sine vurderinger.  De ønsker å bli behandlet på linje med andre 
vassdrag, hvor tilbakesettingen primært er rettet mot hunnlaks. Fangstene av sjøørret har avtatt 
sterkt, og de mener dette skyldes markforbudet. Videoovervåkingen viser at oppvandringen av 
sjøørret økte i 2010, og de er bekymret for at økt sjøørretbestand på sikt kan gå ut over 
laksebestanden. De vil derfor ha markfiske etter sjøørret. Dette ansees ikke å være problematisk 
i forhold til sjørøye, som i svært liten grad tar i på mark. Uttalelsen oppfattes slik at de har 
forståelse for at sjørøya bør være totalfredet inntil bestanden har tatt seg opp. Laget uttrykker 
stor bekymring for situasjonen mht. lakselus og rømt laks, og nærmere argumentasjon mht. 
dette utgjør en vesentlig del av uttalelsen. De viser også til problemer med inntjening og lokalt 
engasjement som følge av sterke innskrenkninger og problemer som følge av 
oppdrettsnæringen, og ber om at deres kunnskaper og erfaringer blir tatt hensyn til. 

Andersdal grunneierlag: De har ingen merknader til reguleringsforslaget for Andersdalelva.     

Brøstadelvas grunneierlag: Laget ønsker åpningstid fra 15. juli til 15. august i Brøstadelva. 
Begrunnelsen er at elva har sein oppvandring pga. forhold knyttet til vassføring og 
vanntemperatur. For å kunne ha et tilbud til fiskerne må de selge kort i den beste fisketiden. De 
stiller spørsmål ved undersøkelser mht. gytebestandsmål, da dette er utført kun en gang.   

Finnsæter og Bønes grunneierforening/skogsvegforening: Foreningen har ingen merknader til 
direktoratets forslag som gjelder Finnsætervassdraget. De ønsker at Fylkesmannen skal bidra til 
å få i gang et prosjekt med videoovervåking av fiskeoppvandringen gjennom fisketrappa.  

Løksebotn, Rørbakken og Sletta grunneierlag: Laget har ingen merknader til reguleringsforslaget 
for Løksebotnvassdraget annet enn forbudet mot markfiske etter at laksesesongen er avsluttet 
(31.07). De ønsker at markfiske etter sjøørret skal være tillatt til og med 17. august.  De viser til 
tradisjoner, at mange fisker med mark og at markfiske er viktig for rekruttering av barn og unge 
til fiske. De mener adgangen til markfiske også må sees i forhold til de innskrenkninger laget 
praktiserer; forbud mot alt fiske etter 17. august, ett ekstra fredningsdøgn og fredningssoner fra 
5. august. 



 

Notat   Side 47 av 54 

 

Målselv kommune: Kommunen støtter direktoratets forslag, men peker på at den vanskelige 
situasjon for sjørøya bør følges nøye med tanke på ytterligere innkorting dersom situasjonen 
forverrer seg.  

NJFF Troms: Foreningen mener fisket etter sjøørret bør pågå til 14. september i alle elver med 
enhånds fluestang og kastedupp med maks nr. 12 flue, samt at det i enkelte elver bør pågå til 20. 
september. Hovedbegrunnelsen synes å være at sjøørreten oppfattes som en rovfisk på yngel. 
Det framheves også at slikt fiske vil fungere som gratis oppsyn og være et godt tilbud til ungdom. 
De foreslåtte utvidelser for sjølaksfiske kan godtas under forutsetning av at all hunnlaks 
tilbakesettes. Sett i sammenheng med utvidelsen mener foreningen slik tilbakesetting bør være 
akseptabel for fiskerne og nødvendig for å få mer igjen på lengre sikt. De går mot foreslått 
forbud mot laksefiske i fjordregion Astafjorden/Salangen med mer og sørlige del av region 
Kysten av Troms. Begrunnelsen er at det i dette området er mange oppdrettsanlegg, og at fiske 
er nødvendig for å fange mest mulig rømt laks, slik at den ikke når vassdragene. De vektlegger 
nødvendigheten av andre tiltak enn begrensninger i fisket, spesielt tiltak i forhold til 
oppdrettsnæringen, redusere bestandene av predatorer (laksand, hegre, mink og oter) og 
kultivering ved utsetting av yngel.    

Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM): De gir sin tilslutning til forslaget for 
Målselvvassdraget, med unntak av at de mener nattfredninga (fra kl 24.00 – 0600) ikke skal 
gjelde for fiske etter sjøørret nedenfor grensen Brandskogsand/Messelt. De viser til god tilstand 
for sjøørretbestanden.  De antyder at sjørøya burde vært fredet i hele sesongen, som følge av 
dårlig bestandstilstand. Ellers vises det til god tilstand for laksebestanden, og at de som før vil 
praktisere egne begrensninger ved kvoter og tilbakesetting av stor hunnlaks i slutten av 
sesongen. De vil også videreføre midtsesongevaluering basert på de parametre de tidligere har 
brukt, dvs. tall for oppvandring gjennom fisketrappa i Målselvfossen og fangst i 
kulpen/kortsonen nedenfor Målselvfossen. På bakgrunn av den utviklingen en i seinere år har 
hatt for laks mener de at gytebestandsmålet for vassdraget bør vurderes på ny. 
Samarbeidsutvalget mener laksestammen i Målselva har nytt godt av at det de siste årene vært 
oppkjøp av kilenotrettigheter hos noen fiskere. Videre mener de laksen bør skjermes for 
betydelig større uttak i kystområdet og i Malangen fjord med mindre det kan innføres ukentlig 
(eventuelt midtsesong-) innrapportering i sjø. 

Skøelva grunneierlag: Laget ønsker å flytte det ukentlige fredningsdøgnet for fisket i Skøelva til 
perioden fra søndag kl 18.00 til mandag kl 1800. Begrunnelsen er at deres nye kortsalgssted ikke 
har åpent på søndager. I uttalelsen refereres bestemmelser for Skøelva slik laget ønsker å ha det. 
Dette omfatter også innskrenkninger laget har praktisert de siste år, som ikke har vært 
forskriftsfesta. Fylkesmannen har i telefonsamtale med laget (ved Jan Leiv Hagen) avklart at de 
mener dette fortsatt kan praktiseres som grunneierregler, og at forskriften kan være som forslått 
med unntak av det med fredningsdøgn.  

Stiftelsen Nordatlantisk Villaksfond Norge: Stiftelsen gir uttalelse direkte til direktoratet som 
omfatter hele landet. Begrunnelsen er i stor grad generell, og ikke spesifisert spesielt mht. 
Troms. Det framgår imidlertid at de går mot foreslåtte utvidelser av sesongen for sjølaksefiske i 
Troms. 
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Troms grunneier- og sjølaksefiskarlag (TGSL): TGSL krever at reguleringene må tilbake til det de 
var før St.prp.32. forelå (2007), at behovet for reguleringer må dokumenteres, og at forventet 
effekt av reguleringene må dokumenteres. Laksen må forvaltes, ikke fordeles. Fra 2008 har 
myndighetene økt uttak av laks i elvene, og innført reguleringer som har ført til dramatisk 
reduksjon i sjølaksefisket, dette til tross for at det skulle være byrdefordeling mellom elv og sjø. 
Videre mener TGSL at forvaltning og forskning må fremstå som objektiv og rettferdig. TGSL 
krever forutsigbarhet i fisketid slik at rettighetshaverne kan drive næring og utvikle sine 
produkter. Byrdefordelingsprinsippet må defineres og kunnskapsgrunnlaget styrkes og 
kvalitetssikres. Videre må begrepet fiske på blandede bestander defineres, da fiske på blandede 
bestand er mye brukt som argument for regulering av sjølaksefiske.  

 
Nord-Troms 

Se også oppsummering av uttalelsene fra NJFF Troms, Stiftelsen Nordatlantisk Villaksfond Norge 
og Troms grunneier- og sjølaksefiskarlag (TGSL) ovenfor. 

Oksfjord grunneierlag: Laget sier innledningsvis at fisket i Oksfjordvassdraget bør være som det 
er, men gir samtidig uttrykk for at forbudet mot garnfiske i Oksfjordvatnet virker negativt fordi 
det ikke har nødvendig lokal aksept. Uttalelsen gir inntrykk av at de oppfatter det slik at det er 
forslått nye innskrenkninger i fisket. (Fylkesmannen har derfor tatt kontakt med leder på telefon, 
hvor denne misforståelsen ble oppklart. Fylkesmannen forsto det da slik at når det ikke var snakk 
om nye innskrenkninger, kunne forslaget aksepteres).   

Oksfjord jeger - og fiskerforening: Foreningen ønsker fiskesesongen for laks i Oksfjordvassdraget 
utvidet til 31. august, tilsvarende det som er foreslått for Reisaelva og Kvænangselva. De viser til 
vitenskapsrådet, som gir lik vurdering av disse tre vassdragene og åpner for at beskatningen kan 
økes. De vektlegger også følgende: Laks går raskt opp i Oksfjordvatnet hvor den i liten grad 
beskattes, garnfisket i Oksfjordvatnet er fjernet, sjølaksefisket i Oksfjorden er sterkt redusert, og 
det er lite press fra laksefiske fordi sjørøyefisket er mest attraktivt for tilreisende fiskere.  

Skipsfjord utmarkslag: Laget vil ha samme bestemmelser som for 2011. De vektelegger at elva 
ligger avsides. Etter at kvote på en laks per fisker per døgn ble innført, er det derfor få tilreisende 
som fisker i elva. Antall fiskere og fangstene har derfor gått sterkt ned. Dette belyses med tall. 
Det framgår også at de har innført fredningstid ut over de offentlige bestemmelsene. Laget 
vektlegger også gytefisktellingen høsten 2011, som viste godt resultat.   
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Finnmark 

 

Forslaget til regulering av elvefiske i Finnmark som har vært på høring baseres på at fisket i 
hovedsak reguleres med fredningssoner når det er behov for å begrense fangst for å nå 
gytebestandsmålet. Størrelsen på fredningssonene er angitt som alternativene A, B eller C i 
tabellen, avhengig av bestandssituasjonen.  

Finnmarkseiendommen (Fefo), som dominerende grunneier i Finnmark, har gjennomført høring 
blant forpaktende foreninger. Fefo’s uttalelse med innspill fra forpaktende foreninger vedlegges i 
sin helhet fordi mange uttalelser er svært detaljerte og går direkte på fredningssones utstreking. 

Flere høringsinstanser uttaler at de ønsker å ha lokale regler i tillegg til fredningssoner. 
Fredningssonene blir vurdert til å være tilstrekkelig som reguleringstiltak for å nå 
gytebestandsmålet. Det er imidlertid opp til den lokale forvaltningen om de ønsker ytterligere 
innskrenkende tiltak.  
 

Alta laksefiskeri interessentskap (ALI): ALI har ikke innvendinger til forslagene for fiske i vassdrag, 
men er uenig i å utvide sjølaksefisket slik det er foreslått. De mener at det er galt å signalisere 
utvidelse i sjølaksefisket i den situasjonen som villaksen befinner seg i. Videre mener de det må 
legges opp til en føre- var tilnærming for å sikre at det kommer nok villaks til elvene, da dette er 
det eneste som kan sikre at bestandene kan overleve i det trusselbildet som er i dag. ALI viser til 
at fisket i Altaelva er strengt regulert både i fisketid, redskapsbruk og antall stenger. De 
sammenligner fisketiden i elva med fisketiden i Altafjorden og finner at fisket i elva er 10 % av 
fisketiden i sjøen. Når det gjelder fangst viser de til at 2/3 av fangsten blir tatt i Altafjorden og 
1/3 i Altaelva. Videre mener ALI at opp mot 90 % av avlivet altalaks blir tatt i sjøen og at 
mesteparten av dette er tidlig vandrende storlaks. Med bakgrunn i at alt for mange store lakser 
blir fanget i sjøen, foreslår ALI å stanse krokgarnfisket også i Finnmark. Ellers mener ALI at det 
tyvfiskes med drivgarn i sjøen og ber om at oppsynet i sjøen blir styrket betydelig fra og med i år. 

Berlevåg jeger- og fiskerforening: Foreningen ber om at det åpnes for fiske etter sjørøye i 
Kongsfjordelven.  

Driftsplanutvalget for Stabburselva: Utvalget foreslår å utvide eksisterende fredningssone ved 
laksetrappa i Stabbursfossen fra 50 meter oppstrøms/nedstrøms til 100 meter 
oppstrøms/nedstrøms. 

Eiby jeger- og fiskerforening: Foreningen krever at Eibyelva plasseres i kategori A. Dette 
begrunnes blant annet med oppfylt driftsplan, god forvaltning, forskningsprosjekter som 
gjennomføres, og god dokumentasjon på fangst og gytebestand. Foreningen går videre inn for at 
fiske etter laks tillates i perioden 15. juni, at alt fiske er forbudt fom. Tangen bru og ned tom. 
samløpet med Altaelva (selve munningsområdet er fredet av Fylkesmannen), og at all hunnlaks 
skal settes ut igjen fom. 15.08. 

Fellesstyret for Skallelva: Fellesstyret mener at Skallelva skal plasseres i kategori A. Videre ønskes 
samtidig start på fisket etter sjørøye og laks i vassdraget, det vil si fra 24. juni, samt at det 
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fortsatt åpnes for isfiske på Vasavann. Det foreslås ytterligere fredningssoner som kan innføres, 
forutsatt at Skallelv/Rideelva likevel ikke kategoriseres i A, og forutsatt at det råder en 
oppfatning at vi ikke allerede har fredet 1/3 av viktige områder/kulper for laks. Fellestyret 
omtaler fisket og driften av vassdraget de siste årene, og det er vedlagt rapporter fra 
gytefiskregistreringer. 

Finnmarkseeindommen (Fefo): Uttalelsen fra Fefo vedlegges i sin helhet (inkl. vedlegg med 
uttalelser fra forpaktede foreninger). Fefo er enig i de tilrådningene arbeidsutvalget for 
regulering i fiske etter anadrom fisk i sjøen og vassdrag i Nord Troms og Finnmark la frem i fjor 
høst. Fefo er godt fornøyd med forslaget til reguleringer i vassdragene. Med få unntak 
(unntakene er nevnt nedenfor) er også foreningene som driver fisket for Fefo positive til 
fredningssoner som virkemiddel.  

Fiskestellutvalget i Båtsfjord jeger- og fiskerforening: Foreningen mener at Syltefjordvassdraget 
skal plasseres i kategori A. Dette begrunnes blant annet med tall fra gytegfiskregistreringer. 
Videre omtales lokale reguleringstiltak.  

Gamvik jeger og fiskerforening: Foreningen gav innspill om fredningssoner i Langfjordelva fra 
grense elv sjø opp til flosjømerket, Brukulpen nord for hengebrua og Røyekulpen i tillegg til en 
stor fredningssone fra kulpen Fullpakka og til samløpet mellom Æsturjohka og Stourrajohka1.  

Havforskningsinstituttet (HI): HI mener at formuleringen knyttet til bestemmelsen om 
fredningssoner er noe vage, og at det ikke er klart hva som er argumentet for å lokalisere 
fredningssonene til øvre deler av vassdragene. Hi mener at lokal kunnskap om laksens 
vandringer og gyteplasser må legges til grunn ved fastsetting av fredningssonene. Det påpekes 
videre at reguleringen av fisket i Tanavassdraget ikke er omtalt nærmere i høringsdokumentene. 
Når det gjelder sjølaksefisket mener instituttet at det ikke er gitt at en utvidelse av fisketiden i 
sjøen er et riktig forvaltningstiltak. HI anbefaler at reguleringen av sjøfisket i Finnmark i større 
grad baseres på kunnskap om hvordan fisket beskatter ulike bestander, og at omfanget av 
blandet fiske reduseres der hvor man ikke har sikker kunnskap. 

Kjæs bygde- og hytteforening: Foreningen ber om at det blir tillatt å fiske med garn i Kjæsvatn. 

Komagvær jeger- og fiskerforening: Foreningen vil fortsette med fredning av store kulper, 
hovedsakelig i det området av elva hvor fisketrykket er størst. 

Kunes jeger- og fiskerforening: Foreningen foreslår tre fredingssoner i Storelva, fisketid 24. juni – 
31. august for laks, 24. august – 15. september for sjøørret og at det ikke åpnes for fiske etter 
sjørøye.  

                                                           
1
 Opplysning fra Fylkesmannen: Øverste laksetrapp fungerer dårlig. Denne store sonen vil være uten særlig effekt. 

Derfor var vi i kontakt med foreningen og Fefo for å komme frem til en sone som kunne ha tilstrekkelig effekt. Tiden 
ble for kort til å komme frem til en god løsning. Derfor foreslår Fylkesmannen at fjorårets fiskeregler i Langfjordelven 
skal videreføres for 2012 med tilføyelse av en fredningssone nedenfor hengebrua. Tilføyelsen har vært omfattet av 
tidligere høring og er nevnt av foreningen som aktuell fredningssone. 
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Lakseelvene i Finnmark LiF: LiF mener at å øke kystfisket, og dermed totalbeskatningen, vil slå 
negativt ut for enkelte bestander. LiF er positive til den prosessen som ligger til grunn for 
reguleringsforslaget. LiF støtter både arbeidsutvalget for Nord-Troms og Finnmark og DN til å 
regulere laksefiske i sjø og vassdrag i Finnmark med utgangspunkt i situasjonen i Tanavassdraget, 
selv om Tanavassdraget er underlagt andre regler. Foreningen mener at en vanskelig situasjon i 
Tanavassdraget ikke må være en unnskyldning for ikke å regulere andre kyststrøk, fjordstrøk og 
på elvenivå. LiF påpeker at prosessen med årets reguleringer i Nord-Troms og Finnmark har 
foregått med representanter fra både elv og sjø, deriblant fra LiF. De støtter derfor de 
vurderingene som har blitt foretatt, og innser at man måtte kompromisse for ikke å komme i 
samme uheldige situasjon som man gjorde i 2011. Økningen på to døgn for kilenotfisket i 2012 
er derfor akseptabel for LiF. Avslutningsvis påpeker LiF at de er positive til at DN belyser de 
truslene som villaksen er utsatt for i sitt notat, og foreningen håper dette legger føringer for de 
reguleringene som kommer i årene fremover. 

Lakselv grunneierforening: Foreningen mener at fredningssoner ikke passer i Lakselva, fordi det 
er mange grunneiere med fiskerett (rundt halvparten av grunnen langs anadrom strekning eies 
av Fefo). Videre sikrer deres egen forvaltningsmodell at gytebestandsmålet nås uten hjelp av 
fredningssoner. De har oppsummert lokale forvaltningstiltak fra 2002 og 
gytebestandsmåloppnåelse fra 2003 i Lakselva, og måloppnåelsen er bedret ved kvoteregulering 
og gjenutsetting av stor hunnlaks. Foreningen mener at det ikke bør åpnes for ytterligere 
sjølaksefiske som følge av at god forvaltning i elvene har gitt gode gytebestander. De mener det 
er betenkelig å øke fisketiden for kilenot med to døgn i begynnelsen av juni, men aksepterer 
denne økningen som et kompromiss. De mener videre at en økning i sjølaksefisket kun kan 
komme hvis man samtidig innfører kvoteordninger og/eller fangstbegrensninger på kjønn og 
størrelse, eksempelvis ved pålegg om gjenutsetting av hunnlaks over en gitt lengde, og et forbud 
mot det skadelige krokgarnsfisket. 

NJFF Finnmark: Forbundet mener at det er andre tiltak enn fredningssoner som har gitt 
bestandsutvikling i en del elver de senere år. Forbundet fraråder derfor at den foreslåtte 
reguleringen av fiske etter laks kun skal bygge på innføring av fredningssoner. Etter forbundets 
oppfatning er det viktig at det ved reguleringene legges vekt på de naturgitte forhold for det 
enkelte vassdrag og innspill fra lokale forvaltere av vassdragene. For å ivareta en enhetlig 
forvaltning for det enkelte vassdraget, uavhengig av antallet rettighetshaver, er det også viktig at 
reguleringene fastsettes gjennom forskrift. Videre mener forbundet det er helt avgjørende at 
reguleringene i sjø og elv samordnes, og at reguleringen også omfatter en betydelig reduksjon i 
beskatningen i sjøen. Derfor fraråder foreningen at den foreslåtte utvidelsen av fisket i sjøen blir 
innført fra 2012. Forbundet mener at dette ikke samsvarer med DNs eget materiale som viser at 
stadig flere vassdrag i Finnmark har betydelig- eller svært stor reduksjon i gytebestandene. 

Sandnes idrettslag: (Organiserer fisket i Sandneselva for Fefo). Laget ønsker ikke utstrakt bruk av 
fredningssoner. Laget ønsker å regulere med fisketid i juli og august, ett døgns fredning i uka, 
redskapsbegrensninger og kvoter på to laks pr fisker i døgnet og femten i sesongen og at 
hunnlaks settes tilbake i august. Laget foreslår videre tre fredningssoner.   

Sjølaksefiskeforeningen i Finnmark: Foreningen viser til naturmangfoldlovens formål og slår fast 
at forvaltningen må ta hensyn til menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i 
fremtiden. Dette innebærer at ingen skal utelukkes fra bruk av naturressurser, som skal forvaltes 
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på en forsvarlig og rettferdig måte. Foreningen mener at fisketiden i elvene må avkortes, spesielt 
i august, fordi det da fiskes nær gytetid og på gyteplassene. Foreningen mener at fisket i elvene 
må avsluttes 4. august, samtidig som i sjøen. Videre mener foreningen at elvene som har liten 
gytebestand må reguleres sterkere til gytebestandsmålene er oppnådd. Gytebestandsmålene 
kan ikke oppnås med reguleringer i sjø. Foreningen mener at soneinndelingen for sjølaksefisket i 
Finnmark må fjernes, og at det innføres lik fisketid for hele Finnmark, dvs. fiskestart 1. juni. 
Foreningen mener at det ikke skal reguleres i sjøen før det reguleres i Tanavassdraget, og at 
reguleringen i vassdraget må få større omfang for å gjenoppbygge laksebestandene til 
bærekraftig nivå. 

Stiftelsen nordatlantisk villaksfond Norge: Stiftelsen mener spriket mellom målsetninger og 
politikk er særlig stort i Finnmark, som er det viktigste laksefylket. De mener at sjølaksefisket får 
fortsette etter steinalderprinsipper, og at å tillate krokgarn i år 2012 har intet med moderne 
lakseforvaltning å gjøre. I tillegg påpeker de skjevhet i beskatningen som følge av krokgarn, og at 
sjøfisket prioriteres på bekostning av elvefisket. Ellers gjelder uttalelsen generelle innspill eller 
andre fylker, og blir omtalt andre steder i notatet. 

Sør-Varanger jeger- og fiskerforening: (Foreningen organiserer fisket i Munkelva, Karpelva og 
Klokkerelva for Fefo.) I Karpelva eier også andre fiskeretten til en del av elva.). Foreningen 
fraråder at reguleringen kun skal bygge på innføring av fredningssoner. I Klokkerelva og 
Munkelva foreslås det at laksefisket starter 15. juni og slutter 31. juli, fra 10. juli til 31. juli skal 
det bare fiskes med flue og mark uten søkke. Barn og unge skal kunne bruke flytedupp med flue 
eller mark etter 10. juli. Det innføres fangstbegrensning på 3 lakser pr. fisker i døgnet og samlet 8 
i sesongen. Fiske etter sjøørret til og med 14. september. I Munkelva foreslår foreningen 
fredningssoner hele sesongen fra ca 100 m oppstrøms fra Tørrstrykene til ca 50 m ovenfor 
Mornvika,  ca 200 m nedenfor til 50 m ovenfor Øksfossen og ca 200 nedenfor 2-metersfossen 
oppstrøms så langt laksen går. Fra 10. juli foreslås det at fredningssonen ved Øksfossen utvides 
oppstrøms til ca 50 m ovenfor Antonsenkulpen, og fredningssone 300 m oppstrøms og 
nedstrøms Biekanjohka. I Karpelva foreslår foreningen fredningssoner ved vannstandsmerket, 
Trangedalskulpen, Trangedalsbekken og Trønderkulpene mot Sennagrassvannene og helt opp til 
Evavannet. Foreningen foreslår videre sesongkvote på 5 laks pr fisker. Videre vil foreningen 
oppfordre til fang og slipp. Fefo foreslår fredningssone i Munkelva fra samløpet med Aksoguoika 
og oppstrøms. I Klokkerelva foreslår Fefo fredningssone fra Markkajohka og oppstrøms og i 
Karpelva foreslår Fefo fredningssone fra Oterbekken og oppstrøms. 

Sør-Varanger sjølaksefiskarlag: Laget mener at fisketiden i elvene må reduseres betraktelig. For å 
rette opp urettferdighet og den negative effekten reguleringene har påført sjølaksefiskerne, 
mener laget det er særdeles viktig at sesongen for sjølaksefiske i hele Sør-Varanger blir 15. mai – 
21. juli - med 4 dagers fiskeuke hele perioden for kilenot og 1. juni – 15. juli - med tre dagers 
fiskeuke hele perioden for krokgarn. De ber myndighetene merke seg forskjellene og de 
begrensede mulighetene for verdiskaping i Øst-Finnmark. Laget ber også myndighetene i 
særdeleshet være oppmerksom på den negative sosio-økonomiske effekten reguleringene i 
sjølaksefisket har fått for kombinasjonsnæringer og lokalbefolkinga. Det understrekes at 
sjølaksefisket er svært viktig for den sjøsamiske kulturen og kyst- og fjordkulturen. 
Naturgrunnlaget er fisken og laksen i havet rett utafor stuedøra.  
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Tana og omegn sjølaksefiskerforening: Foreningen foreslår fisketiden fra 15. mai til 21. juli, lik 
fisketid for hele Finnmark, fire dager fiskeuke fra mandag kl 1800 til fredag kl 1800 og lik fisketid 
for kilenot og krokgarn. De mener det er få som fisker etter 15. juli og at fisket etter 
oppdrettsfisk må være betalt etter 21. juli. Foreningen er bekymret for den sterke nedgangen i 
tallet på sjølaksefiskere. De mener også at det er feilslått forvaltning å regulere i sjøen som følge 
av lite laks i øvre deler av Tanavassdraget. Videre mener foreningen at forbud mot jakt har 
medført at predatorer som oter, and og kobbe har fått formere seg fritt. For å bedre økonomien 
til fiskerne bør fisket med kilenot og krokgarn likestilles, og de mener at fire dagers fiskeuke vil 
bedre økonomien. Det går videre fram at styret i foreningen støtter forslaget fra arbeidsutvalget 
for regulering av fiske i 2012. 

Tømmervikforeningen: Foreningen går inn for stenging av elvestrekningen Durejohkas til 
anadrom grense for alt fiske etter laks i Tømmervikelva, midtsesongevaluering 15. juli og fisketid 
1. juli – 31. august. 

Vasavannets hytteforening: Foreningen ber om at isfiske blir tillatt på Vasavatn. Det samme gjør 
Skallelv jeger- og fiskerforening.  

Veidnes fiskeforening: (Organiserer fisket for Fefo i Veidneselva og Lille Porsangervassdraget 
med Kjæsvatnet.) Foreningen mener at reguleringen må omfatte alternative tiltak som kvoter 
fremfor fredningssoner. Foreningen ber om at det ikke åpnes for fiske i Veidnesfossen, men i et 
område på 500 m som begynner 200 m nedenfor fossen. Foreningen har bestemmelser om 
kvoter på sjørøye og ønsker å forsette med to sjørøyer pr person i døgnet og tjue i sesongen. De 
ønsker å bruke spinner med vekt inntil 7 gram hele sesongen. Foreningen viser til forslaget fra 
Fefo om fredningssone fra Revdalsbergstilla opp til 700 m nedstrøms fossen, og mener at det er 
uholdbart å stenge 2/3 av Lille Porsangervassdraget. Foreningen ber om at det ikke innføres 
ytterligere fredningssoner. Videre ønsker foreningen å fiske sjøørret i nedre Kjæsvatn ut august.  

Vestfinnmark jeger- og fiskerforening: Foreningen ønsker videreført gjeldende regler i Skaidielva, 
med unntak av at vassdraget skal settes i kategori A. Videre spesifiserer foreningen ønsker om 
fredning av munningsområdet, samt ønske om redskapsbestemmelser. 
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Internasjonale innspill 
 
Høringsforslaget til nye fiskereguleringer er sendt til representanter for lakseforvaltningen i EU 
og i Russland, i tråd med etablerte rutiner gjennom samarbeidet i NASCO, og begge har sendt 
sine merknader til forslaget. De er oppsummert nedenfor.  
 
 
Departementet for internasjonalt samarbeid i Russland: Den russiske føderasjonen er dypt 
skuffet over forslaget om ikke bare å opprettholde gjeldende reguleringer for fisket på kysten av 
Nord-Norge, men å svekke restriksjonene ved å øke fisketiden med en dag per uke i begynnelsen 
av juni.  Russland tar, som tidligere, opp at kystfisket etter laks i Finnmark, som beskatter laks av 
russisk opprinnelse, må reguleres mer restriktivt. Dette inkluderer både forbud mot krokgarn og 
stenging av alt laksefiske i Varangerfjorden. Russland er alvorlig bekymret for fisket på blandede 
bestander i Nord-Norge, tatt i betraktning at fisket ikke kan unngå å beskatte truede bestander, 
og at fisket representerer en trussel mot laksestammer i russiske elver og kan forårsake 
uopprettelig skade. De ber Norge om ytterligere å begrense fisket på blandede bestandet i 
nordlige kystområder.  
 
 
EU: EU kommenterer sjølaksefisket i Finnmark og forhandlingene mellom Norge og Finland om 
fisket i Tanavassdraget. EU mener det ikke er ønskelig å utvide sjølaksefisket i Finnmark slik det 
er foreslått. Dette begrunnes med bestandssituasjonen for flere bestander som beskattes i dette 
fisket, samt at det arbeides for å få innført frivillige reguleringstiltak både på norsk og finsk side i 
Tana før sesongen 2012. Det vises videre til forhandlingene om fisket i Tana og de pågående 
forberedelsene til forhandlinger om hele fiskeriavtalen mellom Norge og Finland.  

 

 

 

 

 
 


