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Reguleringer av fiske etter anadrome laksefisk i sjø for 2008  

Det vises til direktoratets notat av 6. mars 2008 med tilrådning om regulering av fisket etter 
anadrome laksefisk i sjø for perioden 2008 – 2012. 
 
Det er nå bestemt at reguleringene av fisket etter anadrome laksefisk i sjø for 2008 skal 
fastsettes i tråd med direktoratets tilrådning, med unntak for Finnmark der reguleringene 
justeres av hensyn til synspunkter fra Sametinget. Justeringene er som følger: 
 

1. Fisketiden for kilenot skal være fra 1. juni til 4. august. I perioden 1. juni til 15. juni 
skal det åpnes for fiske i tre dager pr. uke. I perioden 15. juni til 4. august skal det 
åpnes for fiske i fire dager pr. uke.  

 
2. For fiske med krokgarn skal fisketiden fastsettes fra 1. juni til 15. juli med tre dagers 

fiskeuke. 
 
De reguleringene som fastsettes nå skal kun gjelde for kommende fiskesesong, og vi ber om 
at dette blir presisert i forskriften. 
 
Vi vil be direktoratet følge bestandssituasjonen og utviklingen i fisket særlig nøye i 
kommende sesong. Dette vil være spesielt viktig i regioner der bestandsutviklingen anses som 
særlig usikker og i nasjonale laksevassdrag. Departementet legger til grunn at direktoratet 
iverksetter strakstiltak dersom dette viser seg nødvendig.  
 
Som ledd i arbeidet med å forberede reguleringene for 2009 bes direktoratet om å utrede en 
konsesjonsordning for sjølaksefisket, jf også tildelingsbrevet for 2008. Konsesjonsordningen 
skal særlig ivareta hensynet til næringsfiske og samisk kulturutøvelse. Overgang fra krokgarn 
til kilenøter i Finnmark skal vurderes som del av utredningen, jf. St.prp. nr. 32 (2006-2007) 
Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. 



Side 2 
 

 
Departementet ber direktoratet utarbeide et forslag til mandat og tidsplan for utreding av en 
slik konsesjonsordning. Vi ber også om synspunkter på organisering av arbeidet og på hvilke 
organisasjoner og etater som bør medvirke. Et forslag til igangsetting av arbeidet som er 
drøftet med de mest berørte aktørene bes oversendt departementet senest 15. juni. Det er lagt 
opp til at ordningen skal iverksettes fra og med fiskesesongen 2009.   
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