
 
 
FISKERIDIREKTORATET  

 
 
 

«Soa_Navn»  
 

Postadresse: «Sse_Adr»  «Sse_Postnr» «Sse_Poststed»   Besøksadresse: «Sse_Adr2» Telefon:   «Sse_Tlf» Telefaks: «Sse_Fax» 
Organisasjonsnr: 971 203 420 E-postadresse: «Sse_Email» Internett: www.fiskeridir.no   

 

 
Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Terje Halsteinsen 

Boks 8118 Dep Telefon: 46818565 

  Seksjon: Reguleringsseksjonen 

0032 OSLO Vår referanse: 07/12295 

 Deres referanse: 07/13154 ART-FF-SJ 

 Vår dato: 13.02.2008  

 Deres dato: 20.12.2007 

Att:    
  
 

 

HØRING - REGULERING AV FISKE ETTER ANDADROME LAKSEFISK I SJØEN 
FOR PERIODEN 2008-2012   
 
Vi viser til direktoratet for naturforvaltning sitt forslag av 20.12.07 til regulering av fiske etter 
anadrome laksefisk i sjøen for perioden 2008-2012. 
 
Forslaget innebærer en betydelig innskrenking av grunneiere sin adgang til å drive fiske etter 
laks i sjø. Fiskeridirektoratet har ikke oversikt over hvor stor del av disse som driver 
sjølaksefiske i kombinasjon med yrkesmessig fiske etter marine fiskeslag eller hvor mange 
som driver sjølaksefiske i kombinasjon med jordbruk eller annen gardsdrift. Det må imidlertid 
påregnes at sjølaksefiske i stor grad blir drevet i en slik kombinasjon og der inntektene fra 
sjølaksefiske ikke nødvendigvis utgjør en stor del, men en viktig del for å opprettholde 
bosetting i svakt befolkete kyststrøk. 
 
Lovens formål er å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres  
leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes slik at naturens mangfold og 
produktivitet bevares. Innenfor disse rammer skal loven gi grunnlag for utvikling av 
bestandene med sikte på økt avkastning til beste for rettighetshavere og fritidsfiskere. 
I vurderingen av nødvendig tiltak skal det dessuten legges til grunn en føre-var tilnærming 
slik Norge i 1998 forpliktet seg til gjennom vedtak i NASCO. 
 
ICES har i sin rapport for 2007 gitt uttrykk for at våre bestander generelt synes å være 
innenfor full reproduktiv kapasitet, men at vi bør unngå beskatning av laks fra svake 
elvestammer. Dette siste momentet er ei utfordring for god regulering av sjøfiske som i stor 
grad er et blandingsfiske på forskjellige laksestammer. I tillegg vil det være en utfordring å 
fordele belastningene av de nødvendige reguleringer mellom de forskjellige rettighetshavere 
og fritidsfiskerne. 
 
Det forslaget som nå foreligger gir vesentlige innskrenkninger og for store områder et generelt 
forbud mot laksefiske med kilenot og lakseverp i sjø innenfor den ordinær fiskesesongen, som 
strekker seg til 5. august. Fiske med drivgarn, settegarn og krokgarn er allerede forbudt, med 
unntak av Finnmark der det fortsatt er tillatt å benytte krokgarn. Dette innebærer at grunneiere 
sin adgang til å fiske etter laks i sjø innenfor den ordinære fiskesesongen vil bli stengt i store 
deler av landet dersom forslaget bli gjennomført.  
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Når det derimot gjelder fritidsfiske med stang og håndsnøre fra land og båt vil dette etter 
forslaget være tillatt hele året.  En kan heler ikke se at det er forslått tilsvarende restriksjoner 
for laksefisket i elv og vassdrag. 
 
Fiskeridirektoratet mener det derfor bør vurderes om det innenfor rammen av en forsvarlig 
lakseforvaltning og med en føre-var tilnærming, fortsatt kan opprettholdes et viss begrenset 
næringsmessig laksefiske i sjø, gjennom en annen fordeling av byrdene mellom de respektive 
rettighetshavere i sjø og elv og fritidsfiskere. Laksefisket i sjø er som kjent en viktig del av 
vår kulturarv og det vil være et tap utover det rent økonomiske dersom denne driftsformen må 
opphøre.  
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