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Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i 
Nord-Troms og Finnmark for 2012  

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har hatt på høring forslag til regulering av fiske etter anadrome 
laksefisk i sjø og vassdrag i Nord-Troms og Finnmark for 2012.  

Høringsforslaget var et forslag fra det arbeidsutvalget som ble opprettet gjennom rammeavtale 
mellom Miljøverndepartementet og Sametinget, for å bistå i konsultasjonsprosessene mellom DN og 
Sametinget. Arbeidsutvalget hadde som oppgave å foreslå nye reguleringer av fiske etter anadrome 
laksefisk i vassdrag og sjø i Nord-Troms og Finnmark. Mandatområdet for arbeidsutvalget var hele 
Finnmark, og kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord i 
Troms.  

Det kom inn ca 30 høringsuttalelser til arbeidsutvalgets forslag. Fylkesmennene og direktoratet har 
gjennomgått disse og oppsummert uttalelsene i notatet som også oppsummerer innkomne 
merknader til reguleringsforslagene for strekningen fra og med Østfold til og med Sør-Troms 
(vedlagt). 

Direktoratet har vurdert forslaget fra arbeidsutvalget og høringsuttalelsene. Det er gjennomført 
konsultasjoner med Sametinget. Direktoratets har følgende innstilling til regulering av fisket etter 
laks, sjøørret og sjørøye i Nord-Troms og Finnmark:  
 

Vassdrag 
 
Arbeidsutvalgets forslag:  

Nord-Troms 

Gjeldende bestemmelser for fisket i vassdragene videreføres, med unntak av: 
 

 Skipsfjordelva: En halv måneds innkorting av sesongen. 

 Rotsundelva: Det åpnes ikke for laksefiske, i tråd med lokalt forslag. 

 Reisaelva: Sesongstart framskyndes en halv måned, og det settes strenge kvoter, i tråd lokalt 
forslag. 

 Kvænangselva: Sesongen utvides med en halv måned.  
 
  



 

 
 

Side 2 av 4 

 

Finnmark 
 
I vassdrag foreslås fredningssoner som hovedvirkemiddel i reguleringene. Dette innebærer at 
fiskesesongen i utgangspunktet er lik for alle vassdragene, og at størrelsene på sonene skal regulere 
uttaket av fisk. I vassdrag med begrenset kunnskap om sjørøye, eller hvor bestanden vurderes som 
sårbar, foreslås det ikke å åpne for fiske etter sjørøye.  
 
Fisketid:  

 Sesongen er for laks fra 1. juni til og med 31.august.  

 Sesongen er for sjørøye fra 1. juli til og med 31. juli.  

 Sesongen er for sjøørret 1. juni til og med 15. september.  

 Fylkesmannen kan gi tillatelse til fiske etter oppdrettsfisk og pukkellaks fra og med 1. til og 
med 24. september på bakgrunn av søknad fra rettighetshaver.  

 
Fredningssoner:  
Fisket etter laks skal organiseres etter alternativ A, B eller C (se nedenfor). Forskjellen mellom 
alternativene er kravet til størrelse på fredningssonene. 
 
Alternativ A: I elver der forvaltningsmål for laks med stor sannsynlighet er nådd, skal det etableres 
fredningssoner eller gjennomføres andre tiltak med tilsvarende effekt for å sikre at forvaltningsmålet 
opprettholdes. 
 
Alternativ B: I elver der det er usikkert om forvaltningsmål for laks er nådd, skal fiske ikke være tillatt 
i minst 1/3 av total lakseførende strekning i vassdraget. Sonen skal lokaliseres til den øverste delen av 
lakseførende strekningen. Alternativt skal 1/3 av gode fiskeplasser, høler eller områder for fiske etter 
laks være fredet for alt fiske. 
 
Alternativ C: I elver der forvaltningsmål for laks ikke er nådd, skal fiske ikke være tillatt i minst 2/3 av 
total lakseførende strekning i vassdraget. Sonen skal lokaliseres til den øverste delen av lakseførende 
strekningen.  
 
DNs innstilling: 
  
DN er enig i arbeidsutvalgets forslag til regulering av fisket i vassdragene i Nord-Troms og innstiller på 
at forslaget legges til grunn for reguleringene i 2012, med ett unntak. Unntaket gjelder 
Skipsfjordelva, der det har kommet fram i høringen at bestandssituasjonen sannsynligvis er bedre 
enn det som ble lagt til grunn for forslaget om å redusere sesongen med 14 dager. Direktoratets 
innstilling for Skipsfjordelva er at gjeldende reguleringsregime videreføres.  

Direktoratet legger også til grunn arbeidsutvalgets forslag når det gjelder regulering av fisket i 
vassdragene i Finnmark. Fredningssonenes utstrekning fremgår av vedlagte tabell. Fylkesmannen i 
Finnmark bekrefter at sonene er i tråd med forutsetningene for ordningen.  

 
 
  



 

 
 

Side 3 av 4 

 

Sjø 

Gjeldende bestemmelser: 

Nord-Troms: 

Gjeldende sesong er 10. juli – 28. juli, med ukentlig fisketid mandag kl 18 til torsdag kl 18. 

Finnmark: 

Fiskeuke for kilenot er mandag kl 18 – fredag kl 18, med unntak av i perioden 1. - 15. juni da det er 
fiskeuke mandag kl 18 – torsdag kl 18. For krokgarn er fiskeuken mandag kl 18 – torsdag kl 18 hele 
sesongen. 
 

Region Kilenot Krokgarn 

Fjordene i Vest-Finnmark  01.06 - 04.08 01.06 - 15.07 

Porsangerfjord 01.06 – 21.07 01.06 – 01.07 

Tanafjorden 01.06 - 04.08 01.06 – 15.07 

Indre Varangerfjord 01.06 - 21.07 01.06 – 01.07 

Kysten av Finnmark 08.06 – 21.07 08.06 - 06.07 

 
Arbeidsutvalgets forslag: 
 
Nord-Troms:  
Sesong for kilenot: 5. juli – 31. juli, med ukentlig fisketid mandag kl 18 til torsdag kl 18.  
 
Finnmark: 
 
Kilenot 
Fjordene i Vest-Finnmark: Gjeldende fisketid opprettholdes.  
Porsangerfjorden: Gjeldende fisketid opprettholdes, men utviding fra tre til fire dagers fiskeuke i 
perioden 1.-15. juni. 
Tanafjorden: Gjeldende fisketid opprettholdes, men utviding fra tre til fire dagers fiskeuke i perioden 
1.-15. juni. 
Indre Varangerfjord: Gjeldende fisketid opprettholdes, men utviding fra tre til fire dagers fiskeuke i 
perioden 1.-15. juni. 
Kysten av Finnmark: Gjeldende fisketid opprettholdes, men utviding fra tre til fire dagers fiskeuke i 
perioden 8.-15. juni. 
 
Krokgarn 
Gjeldende fisketid for krokgarn opprettholdes. 

 
DNs innstilling: 
 
Etter en samlet vurdering slutter direktoratet seg til utvalgets forslag til strategi, og  
legger også arbeidsutvalgtes forslag til regulering for 2012 til grunn, bortsett fra når det gjelder 
utvidelsen av ukentlig fisketid i Finnmark. Dette innebærer at utvalgets forslag til regulering av 
sjølaksefiske i Nord-Troms og Fjordene i Vest-Finnmark, legges til grunn av direktoratet. 
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Når det gjelder Finnmark innstiller direktoratet på at gjeldende reguleringer opprettholdes. 
Begrunnelsen for dette er at det allerede fra sesongen 2012 trolig settes i verk tiltak for å redusere 
beskatningen i Tana både på norsk og finsk side. På norsk side har Tana fiskeforvaltning foreslått 
følgende innstramminger: Drivgarnfisket reduseres fra tre til to døgn ukentlig fiske, fisketiden for 
andre redskaper innkortes til to måneder med sesong 15. juni – 15. august, og antall tillatte 
redskaper reduseres fra to til en per rettighetshaver. Videre er det foreslått å forby fiske med 
kastenot, et fiske som ikke har vært utøvd de senere årene. Tana fiskeforvaltning vurderer disse 
innskrenkingene til å utgjøre mellom 30 og 35 prosent av innsatsen når det gjelder fiske med andre 
redskaper enn stang og håndsnøre på norsk side. På finsk side vil det, etter de opplysninger vi har 
mottatt, ikke bli fisket med drivgarn i de områdene hvor staten har rettighetene. I følge Tana 
fiskeforvaltning vil dette redusere drivgarnfisket på finsk side betydelig.  
Etter direktoratets vurdering innebærer dette at vi nå, i alle fall delvis, er inne i fase to av utvalgets 
strategi for Tanavassdraget. Det vil være behov for ytterligere reguleringstiltak i tiden fremover for å 
gjennomføre fase to av utvalgets strategi.  

 

 

 

 

 

 

 


